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Sēdes sākums plkst. 900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Ramiss AĻIJEVS
Andrejs BONDAREVS
Māris GRIGALIS
Ināra KALVĀNE
Valdis LABINSKIS
Ivans MATROSOVS
Gatis PASTARS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ļevs TROŠKOVS
Andris VAIVODS
Ainis VEIGURS
Nav ieradušies deputāti:
Inese JAUNUŠĀNE, attaisnojoša iemesla dēļ
Ginta KRAUKLE, attaisnojoša iemesla dēļ
Jānis MAGDAĻENOKS, attaisnojoša iemesla dēļ
Mārīte VILCĀNE, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja
Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,

Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
Antra VILCĀNE, dzimtsarakstu nodaļas inspektore,
Anna ZVEJNIECE, arhitekte,
Ilze GRIEZĀNE, Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja,
Baiba VUCENLAZDĀNE, plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
Olita BIDZĀNE, sociālā dienesta vadītājas vietniece,
Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Ilga PEISENIECE, izglītības pārvaldes vadītāja,
Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē klātesošos, ka deputāta mandātu
nolikušās deputātes Aijas Usānes /Zaļo un Zemnieku savienība/ vietā saskaņā ar Līvānu
novada vēlēšanu komisijas informāciju stājas nākošais deputāts no Zaļo un Zemnieku
savienības saraksta Ramiss Aļijevs.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē par deputāta Valda Labinska
2017. gada 27. jūlija iesniegumu par precizējumiem iepriekšējo domes sēžu protokolos.
Priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste iepazīstina
klātesošos ar deputāta V. Labinska iesniegumu, kurā deputāts lūdz veikt šādus
precizējumus iepriekšējo domes sēžu protokolos:
1) 2017. gada 21. jūnija protokolā Nr.9 papildināt domes sēdē klātesošo personu
sarakstu ar Vidusdaugavas TV pārstāvi Jāzepu Brenci,
2) 2017. gada 22. jūnija protokolā Nr.11 veikt precizējumu ierakstā par deputāta
Andreja Bondareva iekļaušanu Tautsaimniecības komitejā un par deputāta Aiņa Veigura
iekļaušanu Sociālo, izglītības, kultūras un spora komitejā, norādot deputātu balsojumu
par katru deputātu atsevišķi.
3) 2017. gada 29. jūnija protokolā Nr.12 precizēt partijas “Saskaņa”
sociāldemokrātiskā partija saīsinājuma pierakstu.
Domes priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste
iesaka veikt atbilstošus tehniskus precizējumus iepriekšminētajos domes sēdes
protokolos.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut domes sēdes darba kārtībā
28. darba kārtības jautājumu “Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu” un
29. darba kārtības jautājumu “Par grozījumiem Līvānu novada domes 27.04.2017.
lēmumā Nr.5-17”.
Ņemot vērā domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda priekšlikumu un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav, apstiprina šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
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1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Par Līvānu novada vēlēšanu komisiju. Ziņo I. Kalvāne.
3. Par izglītības iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu. Ziņo
I. Kalvāne.
4. Par XII Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu. Ziņo I. Kalvāne.
5. Par izcilības balvas piešķiršanu Līvānu novada vispārizglītojošo skolu
pedagogiem. Ziņo I. Kalvāne.
6. Par Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļa kandidātu. Ziņo
I. Kalvāne.
7. Par Latvijas Pašvaldību savienības 28. kongresa delegātiem. Ziņo I. Kalvāne.
8. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
9. Par nolikumu „Topi skaistāks, mans novads”. Ziņo I. Kalvāne.
10. Par Tautsaimniecības komitejas sastāvu. Ziņo M. Grigalis.
11. Par adreses noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo M. Grigalis.
12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo M. Grigalis.
13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo M. Grigalis.
14. Par nekustamā īpašuma „Kalves”, Turku pagastā, Līvānu novadā, nosacītās
cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
15. Par nekustamā īpašuma “Zaļās lapas”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, pirkuma
līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
16. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
17. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Dālijas”, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
18. Par Attīstības plānošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Ziņo A. Vaivods.
19. Par dzīvokļa Lāčplēša ielā 25-30, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai Ziņo A. Vaivods.
20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – telpu Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Pienotavas ielā 3,
Līvānos, Līvānu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
22. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
23. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
25. Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” pamatkapitālā. Ziņo A. Vaivods.
26. Par Latgales mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumiem. Ziņo
A. Vaivods.
27. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
28. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo I. Kalvāne.
29. Par grozījumiem Līvānu novada domes 27.04.2017. lēmumā Nr.5-17. Ziņo
A. Vaivods.
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1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē deputātus un klātesošos par pašvaldības
projektu ieviešanas gaitu un ar to saistītajām problēmām.
29. jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods apmeklēja pieņemšanu
Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulātā Daugavpilī, kas tika rīkota sakarā ar
Baltkrievijas Republikas Neatkarības dienas svinībām.
1. jūlijā Līvānos notika Latgales novada senioru dziesmu un deju svētku festivāls
"Latgale vieno". Festivāla dalībniekus sveica LR Saeimas deputāts Jānis Klaužs un
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
6. jūlijā notika Līvānu novada domes Vides uzraudzības un kārtības komisijas sēde.
Jersikas pagasta pārvaldē notika Jersikas pagasta valdes sēde, kurā piedalījās arī Līvānu
novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers un izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7. jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods kopā ar Līvānu novada
jaunajiem sportistiem piedalījās VII Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādes atklāšanas
gājienā Cēsīs.
11. jūlijā notika Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas sēde, piedalījās arī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle. Šajā
pat dienā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle tikās ar Līvānu uzņēmējiem, kuru uzņēmumi atrodas
Celtniecības ielā, Līvānos, lai pārrunātu ar minētās ielas būvniecības procesu saistītos
jautājumus.
12. jūlijā notika Līvānu novada domes Administratīvās komisijas sēde, kurā piedalījās
arī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, un Attīstības plānošanas komisijas sēde, kurā
piedalījās domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
un izpilddirektors Uldis Skreivers.
13. jūlijā notika Sutru un Rudzātu pagasta valdes sēdes, piedalījās priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle, izpilddirektors Uldis Skreivers un izpilddirektora vietniece Aija
Usāne. Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods šajā dienā apmeklēja tikšanos ar Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras un biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība”
(RACA) pārstāvjiem, kas norisinājās RACA biroja telpās Rīgā. Minētās tikšanās laikā
tika pārrunāti jautājumi par ES projektu īstenošanas gaitu novados.
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14. jūlijā notika Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas sēde.
15. jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Mūsdienu mākslas galerijas gada jubilejas pasākumā.
18. jūlijā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un izpilddirektora vietniece Aija Usāne
piedalījās Turku pagasta valdes sēdē.
20. jūlijā notika Līvānu novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde, Tautsaimniecības komitejas sēde un Finanšu komitejas sēde, kā arī
Līvānu novada domes Sporta komisijas sēde.
No 21. līdz 23. jūlijam domes vadība un deputāti piedalījās Līvānu pilsētas svētku
pasākumos. Svētku ietvaros tika uzņemtas sadraudzības pilsētu delegācijas.
2. Par Līvānu novada vēlēšanu komisiju.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma 1. panta pirmo daļu, lai nodrošinātu Saeimas vēlēšanu, Eiropas
Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī Republikas pilsētas domes un novada
domes vēlēšanu sagatavošanu, un 5. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka Republikas
pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju ievēlē attiecīgās republikas pilsētas dome vai
novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc
domes izveidošanas, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei,V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam,
A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izveidot Līvānu novada vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā.
2. Izsludināt Līvānu novada vēlēšanu komisijas vēlēšanas un noteikt vēlēšanu
komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu Līvānu novada pašvaldības teritorijā
līdz 2017. gada 18. augustam.
3. Uzdot domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejai
pārbaudīt iesniegto dokumentu atbilstību Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu
komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6. panta, 7. panta un 8. panta prasībām
un sagatavot priekšlikumus Līvānu novada domes kārtējā sēdē augusta mēnesī.
4. Izvietot sludinājumu par vēlēšanu komisijas vēlēšanu izsludināšanu Līvānu
novada domes ēkā 1. stāvā un pagastu pārvalžu ēkās uz informatīvā dēļa un Līvānu
novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
5. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
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3. Par izglītības iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam, M. Grigalim
Sakarā ar Sutru pamatskolas reorganizāciju par sākumskolu un ņemot vērā no
Izglītības un zinātnes ministrijas 2017. gada 16. janvārī saņemto saskaņojumu Nr. 0114e/184 par Sutru pamatskolas reorganizāciju par Sutru sākumskolu ar 2017. gada 1.
septembri un saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 29.pantu, kas nosaka, ka
pamatizglītības iestādes, atkarībā no to struktūras un mācību procesa organizācijas ir
sākumskolas un pamatskolas, un 30. panta trešajā daļā noteikto, ka sākumskolās īsteno
pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas 1. - 6. klasei, un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumiem Nr. 537 “Noteikumi par
nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu
dienestā” un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, ka tikai dome
var izskatīt jautājumus par pašvaldības iestāžu izveidošanu, reorganizāciju un
likvidēšanu, un pašvaldības iestāžu nolikumu apstiprināšanu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V.
Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Mainīt Līvānu novada domes kā nodokļu maksātāja pastāvīgās
struktūrvienības Sutru pamatskolas, reģ. nr. 4212900357, juridiskā adrese Sutru
pamatskola, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334, nosaukumu uz Sutru
sākumskola.
2. Apstiprināt izglītības iestādes Sutru sākumskolas nolikumu (skat. pielikumā).
3. Apstiprināt Sutru sākumskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās mēneša
darba algas no 2017. gada 1. septembra (skat. pielikumā).
4. Noteikt, ka atbildīgā par struktūrvienības nosaukuma maiņas pieteikuma
iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā ir Līvānu novada domes priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos Renāte Šmukste.
5. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā: 1) nolikums uz 6 lpp.,
2) amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
4. Par XII Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas izstrādāto XII
Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikuma projektu un, pamatojoties uz Līvānu
6

novada domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu,
un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt XII Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu. (skat.
pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
Pielikumā: konkursa nolikums uz 3 lpp.
5. Par izcilības balvas piešķiršanu Līvānu novada vispārizglītojošo
skolu pedagogiem.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
Pamatojoties uz Līvānu novada pedagogu izcilības balvas pretendentu
izvērtēšanas komisijas 2017. gada 20. jūnija protokolu un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2013. gada 28. novembra nolikuma „Par izcilības balvas piešķiršanas kārtību
Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem” 11.punktu un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav un
deputātam V. Labinskim,“atturoties”
NOLEMJ:
1. Piešķirt izcilības balvas Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem:
1.1. Jolantai Ļubkai-Tarasovai – Rudzātu vidusskolas skolotājai par ieguldījumu
darbā ar talantīgajiem bērniem un jauniešiem 5000,00 EUR apmērā (t.sk. darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);
1.2. Taisijai Grabļevskai - Līvānu 2.vidusskolas skolotājai par ieguldīto darbu
skolēnu izglītošanā, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu pasākumu realizēšanā, mudinot
audzēkņus piedalīties valsts mēroga konkursos, olimpiādēs un pasākumos 3000,00 EUR
apmērā (t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);
1.3. Elitai Vaivodei – Līvānu 1.vidusskolas skolotājai par izcilu darbu ar
izglītojamajiem prestižas un konkurētspējīgas izglītības iegūšanā un izciliem
sasniegumiem valsts un reģiona matemātikas olimpiādēs 2000,00 EUR apmērā (t.sk.
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);
1.4. Venerandai Spriņģei – Rudzātu vidusskolas skolotājai par ieguldījumu
izglītojamo talantu apzināšanā un attīstīšanā, viņu motivēšanu mācīties eksaktos mācību
priekšmetus, pierādot to nozīmīgumu profesijas izvēlē 2000,00 EUR apmērā (t.sk. darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);
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1.5. Ārijai Baltmanei – Līvānu 1.vidusskolas skolotājai par ieguldījumu darbā ar
talantīgajiem skolēniem un ievērojamiem sasniegumiem valsts olimpiādē 1500,00 EUR
apmērā (t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);
1.6. Lidijai Afanasjevai – Līvānu 1.vidusskolas skolotājai par ieguldījumu darbā
ar talantīgajiem skolēniem, par diferencētu pieeju matemātikas apguvē atbilstoši
izglītojamo talanta izpausmēm 1500,00 EUR apmērā (t.sk. darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas);
1.7. Katrīnai Grigorjevai – Rudzātu vidusskolas skolotājai par ieguldījumu
izglītojamo talantu attīstīšanā 1500,00 EUR apmērā (t.sk. darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas);
1.8. Maijai Kulakovai – Līvānu 1.vidusskolas skolotājai par skolēnu intereses un
motivācijas veidošanu latvisko rokdarbu apgūšanā, saglabāšanā un pārmantošanā no
paaudzes paaudzē, par seno rakstu motīvu pārtapšanu skolēnu mūsdienu jaunradē, par
zinātnisko pētniecību mājturībā un tehnoloģijās 1000,00 EUR apmērā (t.sk. darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);
1.9. Jānim Zvirbulim – Jaunsilavas pamatskolas skolotājam par izcilu darbu ar
izglītojamajiem un ievērojamiem sasniegumiem valsts olimpiādē 1000,00 EUR apmērā
(t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);
1.10. Marinai Konovalovai - Jersikas pamatskolas skolotājai par ieguldījumu
darbā ar talantīgajiem skolēniem, par diferencētu pieeju matemātikas apguvē atbilstoši
izglītojamo talanta izpausmēm 1000,00 EUR apmērā (t.sk. darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas);
1.11. Ēvaldam Kārklim – Rudzātu vidusskolas skolotājam par intereses radīšanu
par Latvijas un pasaules vēsturi, par darbu ar talantīgajiem skolēniem, viņu
sagatavošanu vēstures olimpiādēm 750,00 EUR apmērā (t.sk. darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).
2. Naudas balvu izmaksu veikt no SIA „Light Guide Optics International”
Līvānu novada domei ziedotajiem līdzekļiem naudas balvām pedagogiem, tās ieskaitot
pedagogu norādītajā bankas kontā līdz 2017.gada 15.augustam.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece, par naudas balvu izmaksu Līvānu novada domes galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika.
6. Par Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļa kandidātu.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Latgales plānošanas reģiona 2017. gada 28. jūnija vēstuli Nr.2-4.1/246
„Par Latgales plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulci” un
uzaicinājumu priekšsēdētājiem dalībai Latgales plānošanas reģiona pašvaldības vadītāju
kopsapulcē un pašvaldības domei ar lēmumu izvirzīt vienu deputātu Latgales plānošanas
reģiona Attīstības padomei, un pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 17. panta
pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V.
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Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
Darbam Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē deleģēt Līvānu novada
domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu.
7. Par Latvijas Pašvaldību savienības 28. kongresa delegātiem.
Ziņo I. Kalvāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un saskaņā ar Latvijas
Pašvaldību savienības 2017. gada 5. jūlija vēstuli Nr.0720171620/A982 „Par
uzaicinājumu uz Latvijas Pašvaldību savienība 28. kongresu, biedru sapulci un domes
sēdi šī gada 18. augustā”, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 28. kongresā, kas notiks 2017.gada
18.augustā Alūksnē, deleģēt kā delegātus:
1.1. Līvānu novada domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu,
1.2. Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieci Gintu Kraukli.
2. Dalībai Latvijas Pašvaldību savienības biedru sapulcē deleģēt Līvānu novada
domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu.
3. Dalībai Latvijas Pašvaldību savienības Domes sēdē deleģēt Līvānu novada
domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods.
8. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam, G. Pastaram
1. Izskatot L. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 23. marta iesniegumu
(reģ. 2017. gada 23. martā ar nr. 2 – 11.1./17/548) un Līvānu novada Sociālā dienesta
2017. gada 17. janvāra Aktu ģimenes (personas) apsekošanai dzīvesvietā un 2017. gada
21. marta Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus L. S. pēc sociālā
dienesta atzinuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības, un pamatojoties uz
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām
sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31.
augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
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iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram “par”, “pret” - nav, un deputātam V. Labinskim,“atturoties”
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut L. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības
saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 7.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot A. S., dzīvo (adrese), 2017. gada 10. maija iesniegumu (reģ. 2017.
gada 10. maijā ar nr. 2 – 11.1./17/816) un Līvānu novada Sociālā dienesta 2017. gada
15. maija Aktu ģimenes (personas) apsekošanai dzīvesvietā un 2017. gada 25. maija
Aktu ģimenes (personas) apsekošanai dzīvesvietā, par pašvaldības palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus A. S. pēc Sociālā dienesta atzinuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās
platības un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu,
kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada
domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam,
A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, un deputātam V. Labinskim,“atturoties”
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut A. S., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo
personu
grupā
ar
kārtas
nr.
8.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot L. G., dzīvo (adrese), 2017. gada 29. maija iesniegumu (reģ. 2017.
gada 30. maijā ar nr. 2 – 11.1./17/995) un Līvānu novada Sociālā dienesta 2017. gada 7.
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jūnija Aktu ģimenes (personas) apsekošanai dzīvesvietā, par pašvaldības palīdzību
uzlabot dzīves apstākļus L. G. pēc Sociālā dienesta atzinuma kā personai, kura ir bez
dzīvojamās platības, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var
noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo
telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3.
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, un deputātam V.
Labinskim,“atturoties”
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut L. G., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo
personu
grupā
ar
kārtas
nr.
9.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot A. K., dzīvo (adrese), 2017. gada 30. maija iesniegumu (reģ. 2017.
gada 30. maijā ar nr. 2 – 11.1./17/973) un Līvānu novada Sociālā dienesta 2017. gada
24. maija Aktu ģimenes (personas) apsekošanai dzīvesvietā un 2017.gada 24. maija
Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus A. K. pēc sociālā dienesta
atzinuma kā ģimenei ar bērniem, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot
dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” nav, un deputātam V. Labinskim,“atturoties”
NOLEMJ:
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4.1. Iekļaut A. K., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 2 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 10.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot A. L., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 20. jūnija
iesniegumu (reģ. 2017. gada 20. jūnijā ar nr. 2 – 11.1./17/1112), 2017. gada 12. aprīļa
Daugavpils tiesas spriedumu, par A. L. izlikšanu no dzīvojamās platības un Līvānu
novada Sociālā dienesta 2017. gada 4. jūlija Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus A. L. pēc Sociālā dienesta atzinuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās
platības un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu,
kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada
domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam,
A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, un deputātam V. Labinskim,“atturoties”
NOLEMJ:
5.1. Iekļaut A. L., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 11.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot O. U., dzīvo (adrese), 2017. gada 30. maija iesniegumu (reģ. 2017.
gada 30. maijā ar nr. 2-11.1/17/974) par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada
domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam un
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saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam,
A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, un deputātam V. Labinskim,“atturoties”
NOLEMJ:
6.1. Iekļaut O. U., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr.7
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot D. B., dzīvo (adrese), 2017. gada 29. jūnija iesniegumu (reģ. 2017.
gada 29. jūnijā ar nr. 2-11.1/17/1153) par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada
domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam,
A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, un deputātam V. Labinskim,“atturoties”
NOLEMJ:
7.1. Iekļaut D. B., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 6 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr.8
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
7.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne,LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
8. Izskatot L. L., dzīvo (adrese), 2017. gada 12. maija iesniegumu (reģ. 2017.
gada 15. maijā ar nr. 2-11.1/17/874) par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
kā bārenim un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.
panta pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu
nodrošināmi bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu
aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa pēc tam, kad beigusies
viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa,
vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā
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noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada
domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1. punktam un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam,
A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, un deputātam V. Labinskim,“atturoties”
NOLEMJ:
8.1. Iekļaut L. L., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupā ar kārtas nr. 7.
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
8.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
9. Izskatot I. B., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 31. maija
iesniegumu (reģ. 2017. gada 31. maijā ar nr. 2-11.1/17/981) par pašvaldības palīdzību
uzlabot dzīves apstākļus kā personai, kura ar tiesas spriedumu ir izlikta no dzīvojamās
platības, un Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 2017. gada 23. maija lēmumu par
dzīvokļa izsoles akta apstiprināšanu un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. panta, pirmās daļas pirmā punkta b) apakšpunktu, kurā
noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas personas, ja tās tiek
izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz
viens nepilngadīgs bērns, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā’’ 3.1. punktam, un pamatojoties uz dzīvokļu jautājumu
komisijas, sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un
likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, un
deputātam V. Labinskim,“atturoties”
NOLEMJ:
9.1. Iekļaut I. B., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 4 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 8.
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
9.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
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10. Izskatot K. V., dzīvo (adrese), 2017. gada 3. jūlija iesniegumu (reģ. 2017.
gada 3. jūlijā ar nr. 2-11.1/17/1170) par 2015. gada 7. augustā noslēgtā dzīvojamās
telpas īres līguma Nr. 39 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres
līgumu var noslēgt pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku, vai arī nenorādot termiņu, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam,
A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, un deputātam V. Labinskim,“atturoties”
NOLEMJ:
10.1. Pagarināt K. V. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
10.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
10.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
11. Izskatot J. J., dzīvo (adrese), 2017. gada 5. jūlija iesniegumu (reģ. 2017. gada
6. jūlijā ar nr. 2-11.1/17/1177) par nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, un pamatojoties
uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā var sniegt palīdzību īrētās
dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 9.1 punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam,
A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, un deputātam V. Labinskim,“atturoties”
NOLEMJ:
11.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo platību
un piešķirt J. J., dzīvo (adrese), ģim. sast. 2 cilv., 1 – istabu dzīvokļa bez ērtībām
(adrese), ar kop. pl. 22,60 kv.m. īres tiesības.
11.2 J. J. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 – istabu dzīvokļa bez ērtībām
(adrese) īri.
11.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par
labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa (adrese), īri ar J. J. un mēneša laikā veikt dzīvokļa
pieņemšanu.
11.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
11.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
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12. Izskatot A. L., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 20. jūnija
iesniegumu (reģ. 2017. gada 20. jūnijā ar nr. 2-11.1/17/1112) par palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus pēc Sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās
platības, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu,
kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31.
augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram “par”, “pret” - nav, un deputātam V. Labinskim,“atturoties”
NOLEMJ:
12.1. Piešķirt A. L., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1 cilv., 1 – istabu
dzīvokļa bez ērtībām (adrese) ar kopējo platību 21,60 kv.m. īres tiesības, noslēdzot īres
līgumu uz laiku līdz 2018. gada 31. janvārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
12.2. A. L. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 – istabu dzīvokļa bez ērtībām
(adrese), īri.
12.3. Izslēgt A. L. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 11.
12.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
12.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
13. Izskatot L. K., dzīvo (adrese), 2017. gada 10. jūlija iesniegumu (reģ. 2017.
gada 10. jūlijā ar nr. 2-11.1/17/1185) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc Sociālā
dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot
dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3.
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
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Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, un deputātam V.
Labinskim,“atturoties”
NOLEMJ:
13.1. Piešķirt L. K., dzīvo (adrese), ģim. sast. 4 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese) ar kopējo platību 35,00 kv.m. īres tiesības, noslēdzot īres līgumu uz
laiku līdz 2018. gada 31. janvārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
13.2. L. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese), īri.
13.3. Izslēgt L. K. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 6.
13.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
13.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
14. Izskatot I. G., dzīvo (adrese), 2017. gada 12. jūlija iesniegumu (reģ. 2017.
gada 12. jūlijā ar nr. 2-11.1/17/1194) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā jaunai
ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību un pamatojoties uz likuma
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība
savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama
palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās
telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai
citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2.
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, un deputātam V.
Labinskim,“atturoties”
NOLEMJ:
14.1. Piešķirt I. G., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 37,92 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2018. gada 31.
janvārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
14.2. I. G. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
14.3. Izslēgt I. G. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr. 4.
14.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
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14.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
15. Izskatot I. K., dzīvo (adrese), 2017. gada 13. jūlija iesniegumu (reģ. 2017.
gada 13. jūlijā ar nr. 2-11.1/17/1198) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā jaunai
ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām
sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu
nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.2. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, un
deputātam V. Labinskim,“atturoties”
NOLEMJ:
15.1. Piešķirt I. K., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 36,97 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2018. gada 31.
janvārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
15.2. I. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
15.3. Izslēgt I. K. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr. 5.
15.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
15.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
9. Par nolikumu „Topi skaistāks, mans novads”.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
Izskatot Līvānu novada Būvvaldes arhitektes Annas Zvejnieces iesniegto
konkursa ”Topi skaistāks, mans novads” nolikuma projektu 2017. gadam, un
pamatojoties uz Līvānu novada domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas ierosinājumu un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, V.
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Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa ”Topi skaistāks, mans novads” nolikumu 2017. gadam
(skat. pielikumu).
2. Sakoptības konkursa uzvarētāju apbalvošanu veikt no Līvānu novada
pašvaldības 2017.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmumu izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes arhitekte
Anna Zvejniece.
Pielikumā: konkursa nolikums ar pielikumu uz 5 lpp.
10. Par Tautsaimniecības komitejas sastāvu.
Ziņo M. Grigalis
Vārds tiek dots A. Vaivodam, R. Aļijevam
Sakarā ar deputātes Aijas Usānes (ZZS) deputāta pilnvaru izbeigšanu un
pamatojoties uz Līvānu novada Vēlēšanu komisijas 2017.gada 6.jūlija sēdes lēmumu Nr.
7-1 un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10. punktu un Līvānu novada
pašvaldības nolikuma 36. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ievēlēt Tautsaimniecības komitejas sastāvā deputātu Ramisu Aļijevu (ZZS).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
11. Par adreses noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo M. Grigalis
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Sēnītes” ar kadastra numuru 7686-007-0833, kas
atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieka V. P., dzīvo (adrese), 2017.gada 4.jūlija
iesniegumu par adreses noteikšanu nekustamā īpašuma ,,Sēnītes” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7686-007-0833, kas atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā,
Līvānu novadā, uz kuras atrodas jaunbūve, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu
un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas
noteikumi” 2.9.punktu, un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V.
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Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 1,93 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0833 un ar to funkcionāli saistīto jaunbūvi, kas atrodas Dubnas
viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Sēnītes”, Dubnas viensētas, Turku
pagasts, Līvānu novads.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot T. D., dzīvo (adrese), 2017. gada 11.jūlija iesniegumu par jauna
nosaukuma piešķiršanu no īpašuma ,,Tiltavīta” atdalītai zemes vienībai 6,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-004-0032, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, sakarā
ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā (NĪVK IS), un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 1.panta 14.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V.
Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam - no īpašuma ,,Tiltavīta” atdalītai zemes
vienībai 6,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-004-0032, kas atrodas Sutru
pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu ,,Jānīši” ( sk. pielikumā izkopējumu no zemes
ierīcības projekta Sutru pagastā, Līvānu novadā, ,,Tiltavīta” ar sadales shēmu).
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

izkopējums no zemes ierīcības projekta Sutru pagastā,
Līvānu novadā, ,,Tiltavīta” ar sadales shēmu uz 1 lpp.
12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu

Ziņo M. Grigalis
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Alkšņi” ar kopējo kadastra numuru 7666-0080086, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieka J. Z., dzīvo (adrese),
2017.gada 13.jūnija iesniegumu par nekustamā īpašuma „Alkšņi”, kas sastāv no divām
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zemes vienībām 4,15 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā zemes vienību 2,65 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-001-0117, piešķirt tai jaunu nosaukumu un noteikt
zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 02101), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.punktu, un likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Alkšņi”, kas atrodas Līvānu novada Rožupes
pagastā ar kopējo kadastra Nr.7666-008-0086, zemes vienību 2,65 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-001-0117 saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes robežu plānu,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu, plānu).
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 2,65 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666001-0117 piešķirt jaunu nosaukumu „Pussala” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Liepstari” ar kopējo kadastra numuru 7686-0070612, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieku A. B., dzīvo (adrese), J. B.,
dzīvo (adrese), A. B., dzīvo (adrese), un I. Z., dzīvo (adrese), 2017.gada 11.jūlija
iesniegumu par nekustamā īpašuma „Liepstari”, kas sastāv no trīs zemes vienībām 3,5
ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0666, kas atrodas Dzirnavu ielā 19A, Līvānos, Līvānu novadā,
un noteikt zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601), un trešo zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0625,
atstāt tai nosaukumu ,,Liepstari” un esošo zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), paliekošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0612, kas atrodas Pļavu ielā 2, Līvānos,
Līvānu novadā, noteikt zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta
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pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Liepstari”, kas atrodas Līvānu novada Turku
pagastā, ar kopējo kadastra Nr.7686-007-0612 otro zemes vienību 0,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-007-0666 un trešo zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0625, saskaņā ar atdalāmo zemes vienību zemes robežu plānu,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu plāna kopiju).
2.2. Atdalāmajai apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0666, kas atrodas Dzirnavu ielā 19A, Līvānos, Līvānu novadā,
noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2.3. Atdalāmajai zemes vienībai 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686007-0625 atstāt esošo nosaukumu „Liepstari” un esošo zemes lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.4. Paliekošajai apbūvei paredzētai zemes vienībai 2,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0612, kas atrodas Pļavu ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā, noteikt
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2.5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1lpp.
13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo M. Grigalis
Izskatot I. B., dzīvo (adrese), 2017.gada 6.jūlija iesniegumu par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Arāji” zemes vienībai ar kadastra
Nr.7668-007-0036, kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagasta Rudzātos, no zemes, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz individuālo dzīvojamo māju
apbūvi, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.apakšpunktu, un likuma „Par pašvaldībām”
22

21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvētam zemes gabalam 0,1 ha platībā
ar nosaukumu „Arāji” ar kadastra numuru 7668-007-0036, kas atrodas Mehanizatoru
ielā 24, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes arhitekte
Anna Zvejniece.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: īpašuma ,,Arāji” zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
14. Par nekustamā īpašuma „Kalves”, Turku pagastā, Līvānu novadā, nosacītās
cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, Ļ. Troškovam, G. Pastaram, I. Kalvānei
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot D. K., dzīvo (adrese), iesniegumu par pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma ar kadastra Nr. 76860060048, par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums,
pārdošanu, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2015. gada 25. jūnija lēmumu Nr.7-22
„Par atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu Turku pagastā, Līvānu novadā, nodošanu
atsavināšanai”, SIA „Latio” 2017. gada 7.jūnijā noteikto nekustamā īpašuma vērtību un
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37., 44. un 44.1
pantiem, kuri nosaka publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma
4.panta ceturtās daļas 8. punktā minētajai personai, atsavināšanas kārtību, un likuma
„Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 17.
punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kalves”, Turku pagastā, Līvānu novadā,
kurš sastāv no septiņām zemes vienībām ar kopējo platību 13,61 ha, ar kadastra Nr.
7686 006 0048, nosacīto cenu 8200,00 EUR (astoņi tūkstoši divi simti euro ) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt Dainai Kalvei
atsavināšanas paziņojumu (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
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Pielikums: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
15. Par nekustamā īpašuma “Zaļās lapas”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot L. P., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par Līvānu novada
pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0167, kas
atrodas “Zaļās lapas”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, pirkšanu par nosacīto cenu
1300,00 EUR, kas apstiprināta ar Līvānu novada domes 2017.gada 30.marta lēmumu
Nr. 4-27 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Zaļās lapas”, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu”, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 37. un 44.pantu, kas nosaka publiskai personai piederošu
zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4. panta ceturtās daļas 8. punktā minētajai
personai atsavināšanas kārtību, un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Pārdot Līvānu novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Zaļās
lapas”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652 001 0167, 0,1656 ha
platībā, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0167, par
nosacīto cenu 1300,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro) L. P., dzīvesvieta deklarēta
(adrese).
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar L. P. līdz 2017.gada 1.septembrim.
3. Noteikt, ka visa pirkuma maksa 1300,00 EUR apmērā, pircējam jāsamaksā
līdz 2017.gada 1.decembrim.
4. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes Juridiskās
daļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
16. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot U. L., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7611 001 1110, kas atrodas
Brīvības ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums,
atsavināšanu, un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
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atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, kurš nosaka, ka atsevišķos
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas
nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka ( būve ), un zemes starpgabalu, kas piegul šai
zemei, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei,V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam,
A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai atsevišķu apbūvētu zemesgabalu Brīvības ielā 12,
Līvānos, Līvānu novadā 1322 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 001 1110.
2. Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt atsavināmā zemes gabala novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas
procesu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV – 4601).
17. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Dālijas”, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. V., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0272, kas atrodas
“Dālijas”, Promi, Sutru pagasts, Līvānu novads, par kuru ir noslēgts zemes nomas
līgums, atsavināšanu, un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, kurš nosaka, ka atsevišķos
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas
nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai
zemei, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei,V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam,
A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Dālijas”, Promos, Sutru pagastā,
Līvānu novadā, 2,76 ha platībā ar kadastra numuru 7682 003 0272, kas sastāv no
atsevišķas apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0272.
2. Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt atsavināmā zemes gabala novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas
procesu.
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3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV – 4601).
18. Par Attīstības plānošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Attīstības plānošanas komisijas iesniegto
Attīstības plānošanas komisijas nolikuma jaunā redakcijā projektu un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu un 61. panta trešo daļu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Attīstības plānošanas komisijas nolikumu jaunā redakcijā (skatīt
pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā zaudē spēku Attīstības plānošanas
komisijas nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2008. gada 29. maija sēdes
lēmumu Nr. 6-13.
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Plānošanas
un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
Pielikumā: nolikums uz 4 lpp.
19. Par dzīvokļa Lāčplēša ielā 25-30, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot K. B., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2017. gada 12. jūlija iesniegumu
par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka atsevišķos
gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa
ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un Ministru kabineta 2011.
gada 1. februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija
pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu
atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa īpašumam Lāčplēša ielā 25-30, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr. 30 Lāčplēša ielā 25, Līvānos, Līvānu novadā
un 4537/271471 domājamās daļas no dzīvojamās mājas kopīpašuma un 4537/271471
domājamās daļas no zemesgabala 1872 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611 003 0908, to
pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa īrniekam K. B.
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – telpu Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3. panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku
cenu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumam Nr.3-21 un
2017.gada 29.jūnija lēmumam Nr. 12 - 7 „Par telpu Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli”, un ņemot vērā, ka uz izsoli nebija
ieradies neviens pretendents, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2. punktu un 21. pantu, Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atzīt 2017.gada 14.jūlija pašvaldības nekustamā īpašuma – telpu ar litera
Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, ar kopējo
platību 47,2 m2 , nomas tiesību izsoli par nenotikušu.
2. Rudzātu pagasta pārvaldei izvērtēt ēkas Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
Ruta Klibiķe un domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
locekle Alīna Dalka.
21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Pienotavas ielā 3,
Līvānos, Līvānu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumu Nr. 12-8 „Par
pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Pienotavas ielā 3, Līvānos, Līvānu
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novadā, izsoli” un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas 2017.gada 14.jūlija protokolu Nr.17 par zemes starpgabala
Pienotavas ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, izsoles rezultātiem, un pamatojoties uz
likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama
īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu un likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V.
Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2017.gada 14.jūlija pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes
starpgabala 5641 m2 platībā Pienotavas ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0673, izsoles rezultātus.
2. Pārdot SIA „Astarte-Nafta”, reģ. Nr. 40003276964, Brīvības ielā 60, Dobelē,
Dobeles novadā, Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – zemes
starpgabalu 5641 m2 platībā Pienotavas ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, par nosolīto
summu – 2150,00 EUR (divi tūkstoši viens simts piecdesmit euro).
3. Nodrošinājuma summu 210,00 EUR (divi simti desmit euro) apmērā ieskaitīt
pirkuma maksā un uzskatīt par priekšapmaksu.
4. Noteikt, ka SIA „Astarte-Nafta” pirkuma līgums ar Līvānu novada domi
noslēdzams līdz 2017.gada 1.septembrim.
5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes Juridiskās
nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
22. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, M. Grigalim
Paskaidro U. Skreivers, V. Ruisa
Izskatot Līvānu novada kultūras centra 2017. gada 6. jūlija vēstuli Nr. 1-15/92
par izmaiņām amatu vienību sarakstā un noteiktajās mēneša darba algās sakarā ar
izmaiņām Līvānu novada kultūras centra filiāļu vadītāju personālā un ņemot vērā, ka
vadītāji papildus tiešajiem darba pienākumiem pilda arī pulciņu vadītāju pienākumus, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2017. gada 1 .augustu noteikt darba algu Rožupes kultūras nama amata
vienībai “vadītājs”, profesijas kods 1431 11, 893,00 EUR mēnesī par vienu likmi,
papildus veicot Līvānu novada kultūras centra jauniešu teātra kopas vadītāja un Sutru
kultūras nama vadītāja pienākumus (skat. amata vienību sarakstu pielikumā).
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2. Ar 2017. gada 1. augustu izslēgt no Līvānu novada kultūras centra amatu
vienību saraksta amata vienību “jauniešu teātra kopas vadītājs”, profesijas kods 2654 10,
0,5 likmes ar darba algu 406,00 EUR par vienu likmi.
3. Ar 2017. gada 1. augustu izslēgt no Sutru kultūras nama amatu vienību
saraksta amata vienību “vadītājs”, profesijas kods 1431 11, 1 likmi ar darba algu 491,00
EUR par vienu likmi.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
direktore Aija Smirnova.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 3 lpp.
Pēc stundas darba deputāti vienojas turpināt darba kārtības jautājumu izskatīšanu bez
pārtraukuma.
23. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro U. Skreivers
1. Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas vides inženieres
Gunitas Vaivodes 2017. gada 7. jūlija iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu 1796,85 EUR
apmērā 9 jaunu atkritumu šķirošanas konteineru iegādei sakarā ar jaunu sadzīves
atkritumu šķirošanas laukumu izbūvi Līvānu pilsētas Stadiona ielā, Rožupes ielā un
Grīvas ielā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu
un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret”
- nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 1796,85 EUR apmērā 9 jaunu atkritumu šķirošanas
konteineru iegādei no Līvānu novada domes 2017. gada pamatbudžetā “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2017. gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Plānošanas un attīstības daļas vides inženiere Gunita
Vaivode un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Sakarā ar Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu par līdzekļu piešķiršanu 1996,50 EUR apmērā būvprojekta izstrādei
elektroapgādes līniju pārvietošanai Baznīcas ielas pārbūvei Līvānos, un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
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Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 1996,50 EUR apmērā būvprojekta izstrādei elektroapgādes
līniju pārvietošanai Baznīcas ielas pārbūvei Līvānos no Līvānu novada domes 2017.gada
pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste, L. Ancāne
1. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
2017. gada 28. jūnija pieprasījumu Nr.04907/027/2017-NOS par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu izpildu lietā Nr.00465/027/2016, par piedziņas vēršanu uz A. K.
piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Meža ielā 19A, Līvānos, Līvānu novadā, ar
kadastra nr. 7611 503 0504, konstatēts, ka A. K. par nekustamo īpašumu Meža ielā 19A,
Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 503 0504 un 7611 003 0516 ir nekustamā
īpašuma nodokļa parāds.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta
otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas
2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr. 13-24(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A. K.”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
2. Izskatot Jersikas pagasta valdes 2017.gada 10.jūlija sēdes protokola Nr. 6
lēmumu Nr. 2 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I. V., tika konstatēts,
ka I. V., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi samaksājusi aprēķināto
nekustamā īpašuma nodokli par lietojumā esošo nekustamo īpašumu “Vilki”, Lauros,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7652 007 0121.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
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pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa
likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pieņemt lēmumu Nr. 13-24(2) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no I. V.”.
2.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 4 lpp.
3. Izskatot Jersikas pagasta valdes 2017.gada 10.jūlija sēdes protokola Nr. 6
lēmumu Nr. 2 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S. I. G.-L. H., tika
konstatēts, ka S. I. G.-L. H., pēdējā norādītā adrese: (adrese), nav savlaicīgi samaksājusi
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Inger”,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7652 007 0227.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa
likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pieņemt lēmumu Nr. 13-24(3) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no S. I. G.-L. H.”.
3.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
4. Izskatot Jersikas pagasta valdes 2017.gada 10.jūlija sēdes protokola Nr. 6
lēmumu Nr. 2 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no B. S. M.-R., tika
konstatēts, ka B. S. M.-R., adrese nav zināma, nav savlaicīgi samaksājusi aprēķināto
nekustamā īpašuma nodokli par īpašumā esošajiem nekustamajiem īpašumiem
“Siltiekrasti”, Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7652 002 0267
un “Vēžukrasti”, Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7652 002
0289.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa
likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
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deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Pieņemt lēmumu Nr. 13-24(4) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no B. S. M.-R.”.
4.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
5. Izskatot Rudzātu pagasta valdes 2017.gada 13.jūlija sēdes protokola Nr. 5
lēmumu Nr. 1.1 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no D. V., tika
konstatēts, ka D. V., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi samaksājis
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par īpašumā esošo nekustamo īpašumu
“Spektrs”, Steķos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7668 003 0069 un
dzīvokli Jaunatnes ielā 6-3, Rudzātos, Rudzātu pagastā Līvānu novadā ar kadastra
Nr.7668 900 0002.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa
likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret”
- nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Pieņemt lēmumu Nr. 13-24(5) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no D. V.”.
5.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
6. Izskatot Rudzātu pagasta valdes 2017.gada 13.jūlija sēdes protokola Nr. 5
lēmumu Nr. 1.2 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V. B., tika
konstatēts, ka V. B., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi samaksājis
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par īpašumā esošo nekustamo īpašumu
“Feimaņi”, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7668 003 0025.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa
likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
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NOLEMJ:
6.1. Pieņemt lēmumu Nr. 13-24(6) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no V. B.”.
6.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
6.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
7. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu Līvānu novadā,
tika konstatēts, ka SIA “SAPROBALT”, reģ.Nr.41503050057, juridiskā adrese:
Dzelzceļa iela 1, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, nav savlaicīgi samaksājis aprēķināto
nekustamā īpašuma nodokli par nekustamajiem īpašumiem Lāčplēša ielā 2A, Līvānos ar
kadastra Nr.7611 003 1902, Zaļā ielā 23, Līvānos ar kadastra Nr.7611 004 0805 un Zaļā
ielā 31, Līvānos ar kadastra Nr.7611 004 0804.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa
likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Pieņemt lēmumu Nr. 13-24(7) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no SIA “SAPROBALT””.
7.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
7.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
8. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
2017.gada 18.jūlija paziņojumu Nr.05453/027/2017-NOS par nekustamā īpašuma izsoli
izpildu lietā Nr.00049/027/2017, par pirmās izsoles rīkošanu S. V. piederošajam
nekustamajam īpašumam Daugavpils ielā 19-1, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr.
7611 900 0350, tika konstatēts, ka:
Līvānu novada dome 2016.gada 31.martā izskatīja lietu par nekustamā īpašuma
parāda piedziņu no S. V. un pieņēma lēmumu Nr.5-23(3) „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu”.
S. V. par nekustamo īpašumu Daugavpils iela 19-1, Līvāni, Līvānu novads ar
kadastra Nr.7611 900 0350 uz 2016.gada 30.jūniju bija konstatēts nekustamā īpašuma
nodokļa parāds 113,01 EUR apmērā.
Laika periodā no iepriekšējā lēmuma spēkā stāšanās līdz šim brīdim maksājumi
nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanai netika veikti un parāda pieaugums uz
2017.gada 31.decembri (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākuma beigu termiņš) ir 34,65 EUR apmērā, tajā skaitā pamatparāds 19,88 EUR un
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nokavējuma nauda 14,77 EUR, kopsummā 147,66 EUR, tajā skaitā pamatparāds 92,81
EUR un nokavējuma nauda 54,85 EUR.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 7. panta trešās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka, ja īpašumu atsavina, veicot
maksātnespējas procesu vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā uz nekustamo īpašumu,
bijušā īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar
nākamo mēnesi pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināta
nekustamā īpašuma izsole, un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15.,
18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām” panta otrās daļas 4. punktu
un 21.pantu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei,V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam,
A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
8.1. Precizēt Līvānu novada domes 2016.gada 31.marta lēmumā Nr.5-23(3) „Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu”, piedzenamo nekustamā īpašuma nodokļa
parāda kopējo summu (par nekustamo īpašumu Daugavpils iela 19-1, Līvāni, Līvānu
novads ar kadastra Nr.7611 900 0350), kas uz 2017.gada 31.decembri (prognozējamais
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir 147,66 EUR
(viens simts četrdesmit septiņi euro un 66 centi), tajā skaitā pamatparāds 92,81 EUR un
nokavējuma nauda 54,85 EUR.
8.2. Piedzīt no S. V., personas kods 210266-11145, deklarētā dzīvesvietas
adrese: (adrese), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 147,66 EUR (viens simts
četrdesmit septiņi euro un 66 centi), kas sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa parāda
uz 2016.gada 30.jūniju 113,01 EUR (viens simts trīspadsmit euro un 01 cents) apmērā
un nekustamā īpašuma nodokļa parāda pieauguma 34,65 EUR (trīsdesmit četri euro un
65 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 19,88 EUR un nokavējuma nauda 14,77 EUR
par nekustamo īpašumu Daugavpils iela 19-1, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra
Nr.7611 900 0350.
8.3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami Līvānu novada
domes bankas kontā: AS „Citadele banka”, konts: LV79PARX0004642660004, kods:
PARXLV22.
8.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
8.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
9. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
2017.gada 18.jūlija paziņojumu Nr.05404/027/2017-NOS par nekustamā īpašuma izsoli
izpildu lietā Nr.00484/027/2013, kur tiek vērsta piedziņa uz M. (M.) B. (B.) piederošo
nekustamo īpašumu, kas atrodas Lāčplēša ielā 15-12, Līvānos, Līvānu novadā, ar
kadastra nr. 7611 900 1607, konstatēts, ka M. (M.) B. (B.) par nekustamo īpašumu
Lāčplēša ielā 15-12, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 900 1607 ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
34

Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta
otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas
2.punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
9.1. Pieņemt lēmumu Nr. 13-24(9) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no M. (M.) B. (B.)”.
9.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
9.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
25. Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” pamatkapitālā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Kalvānei, G. Pastaram, P. Romanovskim
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese Rīgas iela 2B, Līvāni, Līvānu
novads, LV-5316, 2017. gada 19. jūlija vēstuli Nr. 1-9.140 (reģ. 19.07.2017. ar Nr.
LNP/2-1.6/17/1576) par līdzekļu piešķiršanu 18990,00 EUR apmērā lietotas atkritumu
mašīnas MERCEDES BENZ ATEGO 1016 iegādei, lai nodrošinātu atkritumu
saimniecības darbību mazajos daudzdzīvokļu māju pagalmos, šaurajās privātmāju
apbūves ielās un lauku teritorijā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ieguldīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese Rīgas iela 2B, Līvāni, Līvānu
novads, LV-5316, pamatkapitālā naudas līdzekļus 18990,00 EUR (astoņpadsmit
tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro) apmērā.
2. Lēmuma 1.punktā noteikto ieguldījumu veikt ar mērķi nodrošināt finansējumu
lietotas atkritumu mašīnas MERCEDES BENZ ATEGO 1016 iegādei.
3. Līdzekļus 18990,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit
euro) apmērā piešķirt no Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā projektam
„Vienotā klientu apkalpošanas centra izveide” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2017. gada pamatbudžetā.
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4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
5. Pašvaldības Kapitāla daļu turētāja pārstāvim Andrim Vaivodam un
atbildīgajai darbiniecei Helēnai Jablonskai veikt turpmākās darbības pamatkapitāla
palielināšanai.
26. Par Latgales mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Kalvānei, G. Pastaram, Ļ. Troškovam
Paskaidro I. Griezāne, U. Skreivers
Izskatot Latgales mākslas un amatniecības centra 2017. gada 19. jūlija
iesniegumu (reģ. Nr. 1-5/4 no 19.07.2017.) par jauna pakalpojuma - stikla pūšanas
darbnīcas nomu noteikšanu, un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2015. gada 17.
decembra noteikumiem Nr. 9 „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika
un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” nav un deputātam V. Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par stikla pūšanas darbnīcas nomu 255,62 EUR un PVN 21%
53,68 EUR par 1 darba dienu (8 darba stundām) (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Latgales mākslas un amatniecības
centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 2 lpp.
27. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot biedrības „Radošā apvienība „Perspektīva”” reģ. Nr. 40008122863,
juridiskā adrese: Rīgas iela 12, Līvānos, valdes locekles Ingas Salmiņas 2017.gada 18.
jūnija iesniegumu par telpas ar litera Nr. 12a, kas atrodas Līvānu uzņēmējdarbības
atbalsta centrā, Domes ielā 3, Līvānos, iznomāšanu biedrībai „Radošā apvienība
„Perspektīva”” radošo darbnīcu un pulciņu organizēšanai stikla kausēšanā Līvānu Bērnu
un jauniešu centra bērniem, kā arī skolēnu, tūristu un Latgales mākslas un amatniecības
centra apmeklētāju grupām un citiem interesantiem, nosakot samazinātu samaksu par
telpu nomu un ņemot vērā biedrības ieguldījumu stikla kausēšanas un apstrādes
popularizēšanā Līvānu novadā, kā arī ievērojot sabiedrības intereses un lietderības
apsvērumus un saskaņā ar saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu
Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. un 7. punktu,
un pamatojoties uz Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas pakalpojumu
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cenrādi, kas apstiprināts ar Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra lēmumu Nr.
20-12 un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 1.augustu noslēgt telpu nomas līgumu ar biedrību „Radošo
apvienību „Perspektīva”” reģ. Nr. 40008122863, juridiskā adrese: Rīgas iela 12,
Līvānos, par telpas Nr.12a, platībā 38,6 m2 nomu, kas atrodas Līvānu uzņēmējdarbības
atbalsta centra ēkā ar kadastra apzīmējumu 76110040702001, Domes ielā 3, Līvānos
ēkas 1.stāvā, radošo darbnīcu organizēšanai stikla kausēšanā uz 1 (vienu) gadu, nosakot
nomas maksu 0,71 EUR/m2 un PVN mēnesī, kas ir 50 % no apstiprinātās nomas maksas
cenas mēnesī otrajā nomas gadā.
2. Noteikt, ka papildus nomas maksai tiek maksāts par patērēto siltumu 50%
apmērā proporcionāli aizņemtajai platībai no ēkas apkures kopējām izmaksām.
3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: telpu nomas līguma projekts
28. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda 2017. gada
24. jūlija iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu un pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41. panta pirmo daļu
un Darba likuma 149. panta pirmo daļu un Līvānu novada domes 2017. gada 23.
februāra noteikumu nr. 2 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi” 8. punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei,V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam ikgadējā
atvaļinājuma daļu – trīs darba dienas no 2017. gada 9. augusta līdz 11. augustam
ieskaitot par periodu no 2016. gada 6. septembra līdz 2017. gada 5. septembrim.
2. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes personāla
vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška un galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.
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29. Par grozījumiem Līvānu novada domes 27.04.2017. lēmumā Nr.5-17.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro B. Vucenlazdāne, U. Skreivers
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas papildināto projekta
„Līvānu 1.vidusskolas mācību vides uzlabošana” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2.
„Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” un pamatojoties uz projekta atbilstību
„Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 2.
prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.2. rīcības virziena
(Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga sociālā vide) 2.2.3. rīcības (Izglītības iestāžu infrastruktūras un
atbalsta pasākumu uzlabošana) 2.2.3.21. pasākumam (Līvānu novada izglītības iestāžu
mācību vides infrastruktūras uzlabošana) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.
gada 24. maija noteikumiem Nr.323 „Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi” un likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam,
A. Vaivodam, A. Veiguram “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Līvānu novada domes 2017. gada 27. aprīļa sēdes protokola
Nr. 5 lēmumā Nr.5-17 “Par projektu „Līvānu 1.vidusskolas mācību vides uzlabošana”
un izteikt lēmuma 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 2 741 701,34 EUR apmērā, t.sk. 1 690
856,48 EUR ir attiecināmās izmaksas, no kurām 85% ir Eiropas reģionālās attīstības
fonda finansējums 1 437 228,00 EUR apmērā, 4,5% Valsts budžeta dotācija pašvaldībai
76 088,54 EUR apmērā un 10,5% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums
177 539,94 EUR apmērā un indikatīvās neattiecināmās izmaksas 1 050 844,86”.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Sēde beidzas plkst.1230
Protokols parakstīts 2017. gada 31. jūlijā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja /paraksts/

I. Raubiška
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