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4) Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
5) Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,

6) Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
7) Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītājs,
8) Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,
9) Arnita BRIŠKA, Sociālā dienesta vadītāja,
10) Indra UPENIECE, Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
11) Gunita VAIVODE, vides inženiere,
12) Lidija PASTARE, vispārizglītojošo skolu speciāliste,
13) Miķelis BALTMANIS, zemes ierīcības inženieris,
14) Helēna JABLONSKA, Finanšu nodaļas vadītāja,
15) Ligita ANCĀNE, nodokļu administratore,
16) Ivars TABIOSS, SIA “Mark Invest A” pārstāvis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome izskata
iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA:
1. Domes priekšsēdētāja, vietnieka un izpilddirektora informācija. Ziņo G. Kraukle.
2. Par Latvijas Republikas 99. proklamēšanas gadadienai veltīto sacensību nolikumu.
Ziņo I. Kalvāne.
3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
4. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”
jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
5. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada
izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību
uzvarētāju apbalvošana” jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
6. Par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu. Ziņo I. Kalvāne.
7. Par izmaiņām Rožupes pagasta valdes sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
8. Par SIA “Īpašumi EG” paredzētās darbības – dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu
atradnē “Priedulāji” akceptēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par zemes lietošanas mērķu maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par zemes nomas līguma pagarinājumu. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala J. Rudzutaka ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā
nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo G. Kraukle.
17. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo G. Kraukle.
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo G. Kraukle.
19. Par zemes nomu piebraucamā ceļa ierīkošanai. Ziņo G. Kraukle.
20. Par lēmuma par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai
atcelšanu. Ziņo G. Kraukle.
21. Par mācību stipendijas piešķiršanu. Ziņo G. Kraukle.
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1. Domes priekšsēdētāja, vietnieka un izpilddirektora informācija.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim
28. septembrī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
28. septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
biedrības „Līvānu novada pensionāri” Līvānu novada domes mazo grantu projekta
„Brīvprātīgo darbības vadība un nodrošinājums starptautiskajā Latgales novada senioru XVI
Dziesmu un deju festivālā” noslēguma pasākumā.
28. septembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle teica uzrunu Skolotāju dienai veltītā
koncertā Līvānu novada Kultūras centrā.
29. septembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Baltajā mājā Senioru dienas pasākumā
sveica senioru nevalstisko organizāciju pārstāvjus svētkos.
30. septembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Līvānu novada Kultūras centrā Senioru
atpūtas pasākumā sveica novada seniorus.
1. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās labdarības koncertā „Es topu
samīļots mazliet”, kas notika Līvānu Romas katoļu baznīcā.
No 3. oktobra līdz 4. oktobrim priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un pašvaldības
speciālisti piedalījās projekta LLI-59 „Open Leadership” ietvaros rīkotajā starptautiskajā
praktiskajā konferencē Anīkščos, Lietuvā.
3. oktobrī darba vizītē Līvānu novadu apmeklēja Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsuls
Daugavpilī Vladimirs Kļimovs. Ģenerālkonsuls tikās ar domes priekšsēdētāju Andri
Vaivodu, Saeimas deputātu Jāni Klaužu, pašvaldības izpilddirektora vietnieci Aiju Usāni,
slāvu kultūras biedrības „Uzori” vadītāju Lidiju Znotiņu, domes deputātiem, pašvaldības
iestāžu vadību un uzņēmējiem. Tika apmeklēta pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši", SIA
„Ceram Optec” un Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Kvartāls".
No 30. augusta līdz 4. oktobrim Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers atradās
atvaļinājumā. Viņu aizvietoja Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
4. oktobrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības valdes sēdē.
5. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un izpilddirektora vietniece Aija Usāne
piedalījās Līvānu novada kultūras, sociālo un bibliotēku darbinieku sanāksmē un izglītības
iestāžu vadītāju sanāksmē.
6. oktobrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru
asociācijas sēdē Dagdā.
7. oktobrī izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās gleznotāju apvienības V.I.V.A. (Vēsma
Ušpele, Ilze Griezāne, Vija Stupāne un Agra Ritiņa) kataloga prezentācijas pasākumā un
izstādes „Iemīlējušās Latgalē…” atklāšanā Latgales mākslas un amatniecības centrā.
7. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Līvānu novada Kultūras centrā piedalījās
Baltkrievu dziesmu festivālā, kurš tika rīkots Baltkrievu kultūras dienu svētku pasākumu
ietvaros. Pasākumā piedalījās arī Saeimas deputāte un Rīgas Baltkrievu biedrības „Prameņ”
priekšsēdētāja Jeļena Lazareva un Latvijas Baltkrievu savienības vadītāja Valentīna
Piskunova.
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9. oktobrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne un pašvaldības speciālisti Preiļos piedalījās
sanāksmē par AS „Sadales Tīkls” kapitālieguldījumu objektiem no 2018. līdz 2020. gadam
Līvānu, Vārkavas, Preiļu un Riebiņu novados.
9. oktobrī notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu
novada izglītības iestādēm.
9. oktobrī notika Rožupes pamatskolas direktora amata pretendentu izvērtēšana. Komisiju
vadīja domes priekšsēdētājs Andris Vaivods. Konkursam uz direktora amatu bija pieteikušies
divi pretendenti. Tālākai apstiprināšanai komisija nolēma virzīt Sanitu Dubovsku, kura līdz
šim bija direktora vietniece. Komisijas lēmums nosūtīts apstiprināšanai Izglītības un zinātnes
ministrijai.
10. oktobrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Rožupes pagasta valdes sēdē.
10. oktobrī domes vadība tikās ar SIA „Līvānu Dzīvokļu un komunālā saimniecība” vadību,
lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar ikgadējām daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju sapulcēm.
No 11. oktobra līdz 16. oktobrim priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Latvijas
Pašvaldību savienības īstenotā Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta "Small Markets at
the Heart of the European Economy" / "Mazie tirgi – Eiropas ekonomikas centrā" ceturtajā
pasākumā, kurš norisinājās Acquaviva delle Fonti, Itālijā.
11. oktobrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības
Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.
12. oktobrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Sutru pagasta valdes sēdē.
12. oktobrī domes izpilddirektors Uldis Skreivers Daugavpilī tikās ar Daugavpils reģionālās
vides pārvaldes vadību, lai pārrunātu Līvānu novada teritorijas vides aizsardzības
jautājumus.
13. oktobrī domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Rudzātu pagasta valdes
sēdē.
13. oktobrī Līvānu novada pašvaldības pārstāvji piedalījās Putnu pašvaldību salidojumā, kurš
šogad norisinājās Ērgļu novadā.
16. oktobrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Turku pagasta valdes sēdē.
16. oktobrī domes izpilddirektors Uldis Skreivers pieredzes apmaiņā apmeklēja Rēzeknes
pilsētas domes pārvaldi "Sociālais dienests".
16. oktobrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales Reģionālās Televīzijas
rīkotajā Latgales pašvaldību vadītāju diskusijā: “Tautsaimniecības attīstības programma
Austrumu pierobežā”. Diskusijas ieraksts notika Krāslavā.
16. oktobrī Līvānus apmeklēja 12. Saeimas deputāts Aivars Meija un Tautas Saimes
grāmatas koordinators Guntis Rolis. Viņi tikās ar domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu, 12.
Saeimas deputātu Jāni Klaužu un pašvaldības speciālistiem, lai nodotu Līvānu novadam
Tautas Saimes grāmatu, kurā sākot no 11. novembra iedzīvotājiem būs iespēja ierakstīt savas
pārdomas, vēstījumus vai novēlējumus Latvijai tās 100. dzimšanas dienā.
17. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga
Peiseniece Līvānu novada Bērnu un jauniešu centrā tikās ar Valsts Izglītības satura centra
pārstāvjiem, lai pārrunātu Folkloras svētku "Pulkā eimu, pulkā teku" norises jautājumus, kurš
2018. gadā 19. – 20. maijā norisināsies Līvānos.
No 17. oktobra līdz 8. novembrim domes priekšsēdētājs Andris Vaivods atrodas
atvaļinājumā.
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17. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Mūsdienu mākslas galerijā atklāja
mākslinieka Andra Ungura personālizstādi “Sakars”.
18. oktobrī, 19. oktobrī un 25. oktobrī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers
un atbildīgie darbinieki tikās ar SIA „A. Kursītes auditorfirma” pārstāvjiem, lai pārrunātu
jautājumus un sniegtu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama zvērinātam revidentam,
lai sniegtu ziņojumu par pašvaldības 2017. gada pārskatu.
18. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Kultūras komisijas sēdē, kura
notika Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā (Rīgas ielā 136, Līvānos).
19. oktobrī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
20. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, domes deputāts Gatis Pastars un
Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Indra Upeniece Liepājā piedalījās Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotājā sabiedrības vadītāju konferencē
„Celtspēja”.
21. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle atklāja Alūksnes kinoloģiskās biedrības
"REMIS" rīkotās suņu sporta sacensības "Līvāni 2017".
23. un 24. oktobrī Līvānu novada domē notika Līvānu novada stipendijas komisijas
sanāksme.
2. Par Latvijas Republikas 99. proklamēšanas gadadienai veltīto
sacensību nolikumu.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, I. Kalvānei,
A. Bondarevam
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvas centra “Kvartāls” vadītājas vietnieces
Mārītes Vilcānes iesniegto Līvānu novada Latvijas Republikas
99.
proklamēšanas gadadienai veltīto sacensību 2. LĪVENHOFAS (Līvānu) SKRĒJIENS pa
Līvānu pilsētas ielām nolikuma projektu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.
pantu, 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “atturas” - nav un deputātam V. Labinskim
balsojot “pret”
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada Latvijas Republikas 99. proklamēšanas gadadienai
veltīto sacensību 2. LĪVENHOFAS (Līvānu) SKRĒJIENS nolikumu (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvas
centra “Kvartāls” vadītājas vietnieces Mārīte Vilcāne.
Pielikumā: nolikums uz 4 lpp.
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3. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot V. R., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 12. oktobra iesniegumu
(reģistrēts 2017. gada 12. oktobrī Nr. LNP/2-11.1/17/1575) par uzņemšanu dzīvokļu apstākļu
uzlabošanas reģistrā kā jauno speciālistu un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu un 21.2 otro daļu, un atbilstoši Līvānu novada
domes 2016.gada 29. decembra saistošo noteikumu nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā
tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.5. un 8.
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, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut V. R., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 4 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada
domes lēmumu atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu
uzskaites rindā, ar kārtas Nr. 7.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Sigita Vasiļevska.
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 M. P., deklarētā (adrese), 2017. gada 26. septembra iesniegumu (reģistrēts
2017. gada 27. septembrī Nr. LNP/2-1.9.2/17/1454) par īres līguma pagarināšanu īpašumam
„Svīres” Vītolu iela 22, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novadā un pamatojoties uz
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, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar M. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 25. augustā
noslēgto īres līgumu Nr. LND/2-6.1/16/591 par labiekārtota 4 – istabu viendzīvokļa mājas
Vītolu ielā 22, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar kopējo platību 206,90 kv.m.,
īri uz nenoteiktu laiku.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Sigita Vasiļevska.
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.
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4. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu
novadā” jaunā redakcijā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots G. Krauklei, V. Labinskim
Paskaidro A. Briška, R. Šmukste
Izskatot saistošo noteikumu "Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”
jaunā redakcijā projektu un saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu, un saskaņā ar Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta
2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumiem Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu un 15. punktu, un ņemot vērā sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. pantu un 43. panta trešo daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav un deputātam V. Labinskim
“atturoties”
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu
novadā”.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi Līvānu novada Sociālā dienesta vadītāja
Arnita Briška.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 7 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
5. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada
izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju
apbalvošana” jaunā redakcijā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots G. Krauklei, V. Labinskim, I. Jaunušānei
Paskaidro L. Pastare
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes iesniegto noteikumu „Par kārtību, kādā
notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta
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sacensību uzvarētāju apbalvošana” jaunā redakcijā projektu un pamatojoties uz Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un Izglītības likuma 17. panta
trešās daļas 27. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. pantu un 41. panta pirmās
daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.6 „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības
iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana”
(skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu novada domes
2016.gada 27.oktobra Noteikumi Nr. 2 „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības
iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta čempionātu uzvarētāju apbalvošana”,
apstiprināti ar Līvānu novada domes 2016. gada 27.oktobra lēmumu Nr. 17-4.
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā: noteikumi uz 6 lpp.
6. Par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu.
Ziņo I. Kalvāne
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra noteikumiem Nr. 3 „Par
Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 2.2. punktu apbalvošanai
ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu ir izvirzītas šādas personas:
1. Nominācijā „Sabiedriskais darbs” (2.2.1.):
Juris Sniķers, basketbola komandas “Līvānu stikls” menedžeris - par ilggadēju,
pašaizliedzīgu, mērķtiecīgu darbu Līvānu basketbola komandas veidošanā Latvijas
basketbola līgas 2 divīzijā un tās darbības organizēšanu, par ieguldījumu basketbola attīstībā
Līvānu novadā un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā. Juris Sniķers ir komandas
menedžeris jau ilgus gadus un viņa vadībā Līvānu basketbola komanda joprojām ieņem
nozīmīgu vietu Latvijas basketbola līgas 2. divīzijā. J. Sniķers piesaista finansējumu,
organizē spēlētāju nokļūšanu uz sacensību norises vietām, kā arī visu, kas saistīts ar
sacensību norisi Līvānos – saskaņo spēļu kalendāru, nodrošina nepieciešamā personāla
piesaisti, tehnisko nodrošinājumu u.c. to visu veic brīvprātīgi bez jebkāda atalgojuma (izvirza
Līvānu novada domes Sporta komisija).
2. Nominācijā „Izglītība” (2.2.2.):
Māris Grigalis, Sutru sākumskolas direktors - par ilggadēju, atbildīgu darbu skolēnu
izglītošanas un audzināšanas jomā, un sabiedrisko aktivitāti. Māris Grigalis ilgus gadus
strādā Sutru pamatskolā par direktoru un sporta skolotāju, viņa vadībā skola ir uzrādījusi
lieliskus mācību darba rezultātus, no 2006.-2009. gadam atrodoties lauku skolu reitinga
godalgotajās vietās, visus šos gadus veicina skolas attīstību un līdzekļu piesaisti, rakstot
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Mazo grantu un LEADER projektus. Māris Grigalis ir sportisks, azartisks, spēj aizraut un
iesaistīt kolēģu kolektīvu dažādos sporta un kultūras pasākumos (izvirza 24 Līvānu novada
iedzīvotāji).
3. Nominācijā „Kultūra” (2.2.3.):
Rita Semeiko, Līvānu Romas katoļu draudzes ērģelniece, koru vadītāja, J. Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe – par nozīmīgu ieguldījumu brīvprātīgi organizējot
augstas kvalitātes labdarības un kultūras pasākumus, par nesavtīgu atbalstu un palīdzību
līdzcilvēkiem, kā arī par Līvānu novada tēla veidošanu. Rita Semeiko jau daudzus gadus ir
Līvānu katoļu draudzes ērģelniece, kā arī draudzes kora un Jersikas senioru kora vadītāja.
Līdztekus koru vadīšanai, darbam mūzikas un mākslas skolā, Rita Semeiko ir izstrādājusi un
īstenojusi daudzus kultūras un labdarības projektus, piesaistot finansējumu gan Līvānu
katoļu baznīcas ērģeļu restaurācijai, gan Jersikas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu
baznīcas iekštelpu renovācijai un apkārtnes labiekārtošanai, gan tērpu iegādei kora
dalībniekiem u.c. Organizējusi daudzus labdarības pasākumus un koncertus pansionātos,
internātskolās, baznīcās. Jau trīs gadus pēc kārtas Līvānu katoļu baznīcā viņa organizē plaša
mēroga labdarības koncertus cilvēku ar invaliditāti un dažādām saslimšanām atbalstam,
piesaistot vienus no Latvijā populārākajiem augstas klases māksliniekiem, kuri koncertā
piedalās bez atlīdzības (izvirza 62 Līvānu novada iedzīvotāji).
4. Nominācijā “Sports” (2.2.4.)
Iļja Gromovs, Līvānu iedzīvotājs, basketbolists – par augstiem sasniegumiem un
profesionālo meistarību basketbolā, par sportiskā dzīvesveida popularizēšanu un pozitīva
Līvānu novada tēla veidošanu. Spēlējis vairākās basketbola komandās, sākot ar Līvānu
Bērnu un jaunatnes sporta skolas un RNS-D Līvāni komandām līdz valsts mēroga
komandām. 2013.-2014. gada sezonā Jūrmala/Fēnikss” komandas sastāvā izcīnīja 4. vietu
LBL čempionātā. 2014. gadā NBA Vasaras līgā pārstāvēja Sanantonio “Spurs” komandu, bet
pirms sezonas pievienojās LBL komandai Rīgas VEF. 2017. gada pavasarī kopā ar VEF
kļuva par LBL čempionu. Pārstāvējis vairākas Latvijas jaunatnes izlases (izvirza Līvānu
novada domes Sporta komisija).
5. Nominācijā “Uzņēmējdarbība” (2.2.5.)
5.1.apakšnominācijā „Gada uzņēmējs” (2.2.5.1.)
5.1.1. Ziedonis Zeps, SIA “LĪVĀNU BIOĶĪMISKĀ RŪPNĪCA” un SIA ”LīvMet” valdes
loceklis – par ieguldījumu Līvānu industriālās zonas sakārtošanā, par veiksmīgu
uzņēmējdarbību, attīstot metālapstrādes nozari un jaunu darba vietu radīšanu, kā arī par
finansiālu atbalstu izglītības un sporta jomai Līvānu novadā. Ziedonis Zeps ir sponsorējis
telpu labiekārtošanu novada izglītības iestādēs, ilgus gadus finansiāli atbalstījis novada
sportistus, sniedzis ieguldījumu Līvānu novada industriālās zonas teritoriju sakārtošanā–
vairāk kā 8 ha industriālās teritorijas attīstīšana Celtniecības ielā 8, veicot investīcijas
ražošanas un noliktavas telpu izveidē, rekonstrukcijā, labiekārtošanā, nodrošinot vidi citu
uzņēmumu saimnieciskajai darbībai. Izveidojis SIA “LīvMet”, saglabājot un attīstot
metālapstrādes nozari Līvānu novadā, radot jaunas darba vietas, ražojot eksportspējīgu
produkciju un sasniedzot uzņēmuma gada apgrozījumu virs 1 milj. EUR 2. gadu pēc kārtas
(izvirza biedrība “Līvānu novada uzņēmēji”).
5.1.2. Dzintars Daugulis, SIA “Daugulis & Partneri” valdes priekšsēdētājs – par ilggadēju
un veiksmīgu uzņēmējdarbību, attīstot konditorejas ražošanas uzņēmumu, saglabājot
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konditorejas ražošanas tradīcijas Līvānu novadā un ieviešot modernās tehnoloģijas šajā
nozarē, kā arī par atbalstu Līvānu novadā rīkotajiem pasākumiem. SIA “Daugulis &
Partneri” ir uzņēmums ar tradīcijām, kas kopš 1994. gada piedāvā saviem klientiem
visdažādākos konditorejas izstrādājumus. 9. lielākais uzņēmums Līvānu novadā. Uzņēmuma
saražotā produkcija labi pazīstama ne tikai Līvānu novadā, bet arī visā Latvijā un ārpus tās
robežām. Ar produkciju uzņēmums atbalsta Līvānu novada pašvaldības organizētos
pasākumus (izvirza Līvānu novada pašvaldības un uzņēmēju konsultatīvā padome).
5.1.3. Māris Dimants, SIA “Jēkabpils PMK” valdes priekšsēdētājs – par nozīmīgu
ieguldījumu Līvānu novada infrastruktūras sakārtošanā un ēku energoefektivitātes
paaugstināšanā. Māra Dimanta vadītais uzņēmums ir Līvānu novadā realizējis ievērojamu
skaitu būvniecības objektu: Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra ēkas pārbūve, Līvānu
novada Kultūras centra pārbūve, Līvānu slimnīcas telpu atjaunošana, MJIC “Kvartāls”
teritorijas labiekārtošana, Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolas ēku
energoefektivitātes paaugstināšana, Līvānu pilsētas ūdenssaimniecības attīstība – II kārta u.c.
Šobrīd uzņēmums veic Līvānu 1. vidusskolas telpu atjaunošanu un Līvānu peldbaseina
būvniecību, kā arī vieglatlētikas manēžas pārbūves darbus. Visi darbi vienmēr ir veikti
kvalitatīvi un visīsākajos termiņos. Uzņēmuma vadība ir pretimnākoša un uzklausa visus
ieteikumus. Nereti uzņēmums ir veicis darbus avansā, sākotnēji ieguldot savu finansējumu,
kamēr pašvaldība saņem finansējumu no ES fondu programmām, kas ne vienmēr notiek raiti
(izvirza Līvānu 1. vidusskola).
5.2. apakšnominācijā „Lauku uzņēmējs” (2.2.5.2.)
5.2.1. Broņislava Zīle, z/s “Zīlītes” saimniecības īpašniece – par ilggadēju un veiksmīgu
lauksaimniecisko darbību augļkopības nozarē, kā arī lauksaimnieciskās produkcijas
pārstrādi.
Zemnieku saimniecība jau astoņus gadus nodarbojas ar augļkopību. Saimniecībā “Zīlītes”
žāvē ābolus, spiež ābolu un bumbieru sulu, nelielos apjomos gatavo vīnogu un cidoniju sulu,
tiek gatavotas sukādes. Produkcija tiek realizēta. Piedalās programmā “Skolas augļiem”,
apgādājot Līvānu novada un tuvāko novadu skolas ar āboliem. Savos cienījamos gados
Broņislava Zīle piedalās visos darbos, pati kārto visus grāmatvedības dokumentus, kā arī
gatavo dokumentāciju ES projektiem (izvirza Līvānu novada pašvaldības un uzņēmēju
konsultatīvā padome).
5.2.2. Jānis Romāns, IK “Dūre” īpašnieks – par ilggadēju un sekmīgu uzņēmējdarbību
Līvānu novada lauku teritorijā. Jānis Romāns jau daudzus gadus darbojas
mazumtirdzniecības jomā. Uzsākot darbību ar vienu veikalu Rožupes pagastā, ar laiku to
paplašināja, bet turpmāko gadu laikā izveidoja vēl četrus veikalus lauku teritorijā (viens no
tiem ārpus Līvānu novada). Šobrīd darbojas veikali Rožupē, Pēterniekos, Jersikā un
Vanagos. Uzņēmējs vienmēr uzklausa klientu vēlmes un cenšas sagādāt visas interesējošās
preces. Lauku teritorijā tiek radītas darba vietas, kā arī sakopta arī vide līdzās katrai
tirdzniecības vietai. Jānis Romāns kā sponsors vairākkārt ir atbalstījis dažādus Līvānu
novada pasākumus (izvirza 55 Līvānu novada iedzīvotāji).
5.5.3. apakšnominācijā „Jaunais uzņēmējs” (2.2.5.3.)
Artis Paegle, SIA “GLEAR” valdes loceklis – par veiksmīgu startu uzņēmējdarbībā,
nodrošinot strauju uzņēmuma attīstību un atpazīstamību visā Latvijā un ārpus tās robežām.
SIA “GLEAR” ir “Jersikas čipsu” ražotne. Čipsi tiek ražoti neizmantojot eļļu, kā rezultātā
produktam ir citādāka garša un tie ir veselīgāki nekā parastie čipsi. Pirmie produkti nonāca
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pie pircējiem 2016. gada jūnijā. Pašlaik tiek ražoti 8 veidu čipsi. Ražotne izmanto jaunākās
tehnoloģijas, bet čipsu garšas atbilst jaunākajām garšas tendencēm pasaulē un apmierinās
visdažādāko gaumju čipsu cienītājus. Latvijā uzņēmums sadarbojas ar gandrīz visiem
mazumtirdzniecības tīkliem, kā arī degvielas uzpildes stacijām. Jersikas čipsi ir jau populāri
Igaunijā, Lietuvā, Lielbritānijā un Ziemeļvalstīs. Uzņēmums izstādē Riga Food 2017
starptautiskas ekspertu žūrijas vērtējumā saņēma Grand Prix balvu par iepakojumu Jersikas
čipsiem “Adventure”. Ar savu saražoto produkciju uzņēmums atbalsta Līvānu novada
pašvaldības organizētos pasākumus (izvirza Līvānu novada pašvaldības un uzņēmēju
konsultatīvā padome).
6. Nominācijā „Labdarība” (2.2.7.):
Inita Klindžāne, Līvānu novada iedzīvotāja, dzīvnieku aizsardzības biedrības “Ingato”
vadītāja - par personīgo ieguldījumu, pašaizliedzību, ziedoto laiku, veicot bezsaimnieka
dzīvnieku aprūpi un ārstēšanu, par pagaidu patversmes nodrošināšanu klaiņojošiem ielas
kaķiem, kā arī par sabiedrības izglītošanu dzīvnieku aizsardzības jautājumos. Pirms
vairākiem gadiem I. Klindžāne pati pēc savas iniciatīvas no darba brīvajā laikā uzņēmās
rūpes par klaiņojošo kaķu koloniju aprūpi – dzīvnieki tiek sterilizēti un palaisti brīvībā, lai
samazinātu to nekontrolētu vairošanos, ārstēti, nodrošināti ar barību un mājvietu,
izveidota dzīvnieku aizsardzības biedrība “Ingato”, tiek izglītota sabiedrība un vākti
ziedojumi dzīvnieku uzturēšanai, realizēti vairāki projekti dzīvnieku aizsardzības jomā,
izveidota pagaidu patversme klaiņojošajiem kaķiem Līvānu pilsētā, nodibināta sadarbība ar
Līvānu pilsētas daudzdzīvokļu māju brīvprātīgajiem kaķu aprūpētājiem, notikušas
izglītojošas nodarbības par dzīvnieku aizsardzību un aprūpi Līvānu novada izglītības iestādēs
(izvirza: 1. Līvānu novada domes Vides uzraudzības un kārtības komisija; 2. Līvānu novada
centrālā bibliotēka, pievienojot 22 Līvānu novada iedzīvotāju parakstus).
7. Nominācijā „Pašaizliedzīga rīcība” (2.2.9.):
Inese Valaine, LTMS “Dubna” vadītāja, Līvānu Romas katoļu draudzes locekle – par
pašaizliedzību, nesavtību, atbalstu līdzcilvēkiem un brīvprātīgo darbu Līvānu Romas katoļu
baznīcā. Inese Valaine ir četru bērnu māte un studijas “Dubna” vadītāja. Viņa ir cilvēks kurš
vienmēr dalās ar savām zināšanām, rosina citus darboties, vienmēr apgūt kaut ko jaunu.
Palīdz ikvienam, kurš vēlas apgūt aušanas prasmi. Studijā “Dubna” viņa bieži darbojas ar
dienas aprūpes centra audzēkņiem, kuriem ir invaliditāte. I. Valaine palīdz viņiem paveikt to,
ko viņi paši nespēj. Inese Valaine ir arī aktīva Līvānu katoļu draudzes locekle. Visi ieraksti
baznīcas laulības un miršanas apliecībās tiek veikti ar viņas roku. Jaunlaulātajiem viņa
vienmēr sniedz gudru padomu, lai viņi veidotu savu ģimenes dzīvi kā patiesi kristieši un
spētu saglabāt attiecības, savukārt mirušo tuviniekiem vienmēr rod mierinājuma vārdus.
Vislielāko ieguldījumu viņa dod baznīcas noformēšanā – pašrocīgi veido ziedu
kompozīcijas, lentas u.c., sapoš baznīcu svētkiem un laulību ceremonijām, rūpējas par
kārtību un tīrību baznīcas telpās un apkārtnē (izvirza Līvānu novada 19 iedzīvotāji).
Nominācijās „Medicīna”(2.2.6.) un “Mecenātisms” (2.2.8.) nav izvirzīts neviens
kandidāts.
I. Kalvāne iepazīstina ar Līvānu novada domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas uz domes sēdi izvirzīto lēmuma projektu:
„Par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu
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Izskatot iedzīvotāju un organizāciju iesniegtos priekšlikumus par apbalvošanu ar
Līvānu novada domes Atzinības rakstu, un saskaņā ar Līvānu novada domes
2016. gada
29. decembra noteikumiem Nr. 3 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi) 2.2. un 38. punktu un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
1. Par personīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, par sasniegumiem novada
sociālajā, izglītības, kultūras un tautsaimniecības jomā, par novada tēla veidošanu
apbalvot ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu 200 EUR apmērā:
1.1. Nominācijā „Sabiedriskais darbs” (Noteikumu 2.2.1.):
Juri Sniķeru, basketbola komandas “Līvānu stikls” menedžeri - par ilggadēju,
pašaizliedzīgu, mērķtiecīgu darbu Līvānu basketbola komandas veidošanā Latvijas
basketbola līgas 2 divīzijā un tās darbības organizēšanu, par ieguldījumu basketbola attīstībā
Līvānu novadā un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā. (izvirza Līvānu novada domes
Sporta komisija).
1.2. Nominācijā „Izglītība” (Noteikumu 2.2.2.):
Māri Grigali, Sutru sākumskolas direktoru - par ilggadēju, atbildīgu darbu skolēnu
izglītošanas un audzināšanas jomā, kas veicinājis skolēnu lieliskos mācību darba rezultātu
sasniegšanu un lauku skolu reitingā godalgoto vietu iegūšanu, par sabiedrisko aktivitāti, un
līdzekļu piesaisti, rakstot Mazo grantu un LEADER projektus. (izvirza 24 Līvānu novada
iedzīvotāji).
1.3. Nominācijā „Kultūra” (Noteikumu 2.2.3.):
Ritu Semeiko, Līvānu Romas katoļu draudzes ērģelnieci, koru vadītāju, J. Graubiņa
Līvānu Mūzikas un mākslas skolas pedagoģi – par nozīmīgu ieguldījumu brīvprātīgi
organizējot augstas kvalitātes labdarības un kultūras pasākumus, organizējot Līvānu Romas
katoļu baznīcā plaša mēroga labdarības koncertus cilvēku ar invaliditāti un dažādām
saslimšanām atbalstam, piesaistot vienus no Latvijā populārākajiem augstas klases
māksliniekiem, kuri koncertā piedalās bez atlīdzības u.c., par nesavtīgu atbalstu un palīdzību
līdzcilvēkiem, par sabiedrisko aktivitāti, izstrādājot un īstenojot daudzus kultūras un
labdarības projektus, piesaistot finansējumu gan Līvānu Romas katoļu baznīcas ērģeļu
restaurācijai, gan Jersikas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas iekštelpu
renovācijai un apkārtnes labiekārtošanai, gan tērpu iegādei kora dalībniekiem, kā arī par
Līvānu novada tēla veidošanu (izvirza 62 Līvānu novada iedzīvotāji).
1.4. Nominācijā “Sports” (Noteikumu 2.2.4.)
Iļju Gromovu, Līvānu iedzīvotāju, basketbolistu – par augstiem sasniegumiem un
profesionālo meistarību basketbolā, pilnveidojot savu profesionalitāti sākot ar Līvānu Bērnu
un jaunatnes sporta skolu un RNS-D Līvāni komandām līdz valsts mēroga komandām,
pārstāvot vairākas Latvijas jaunatnes izlases un piedaloties Latvijas basketbola līgas (LBL)
čempionātos, par sportiskā dzīvesveida popularizēšanu un pozitīva Līvānu novada tēla
veidošanu. (izvirza Līvānu novada domes Sporta komisija).
1.5. Nominācijā „Labdarība” (Noteikumu 2.2.7.):
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Initu Klindžāni, Līvānu novada iedzīvotāju, dzīvnieku aizsardzības biedrības
“Ingato” vadītāju - par personīgo ieguldījumu, pašaizliedzību, ziedoto laiku, veicot
bezsaimnieka dzīvnieku aprūpi un ārstēšanu, par pagaidu patversmes nodrošināšanu
klaiņojošiem ielas kaķiem, kā arī par sabiedrības izglītošanu un iesaistīšanu dzīvnieku
aizsardzības jautājumos, realizējot vairākus projektus dzīvnieku aizsardzības jomā (izvirza:
1. Līvānu novada domes Vides uzraudzības un kārtības komisija; 2. Līvānu novada centrālā
bibliotēka, pievienojot 22 Līvānu novada iedzīvotāju parakstus).
1.6. Nominācijā „Pašaizliedzīga rīcība” (Noteikumu 2.2.9.):
Inesi Valaini, LTMS “Dubna” vadītāju, Līvānu Romas katoļu draudzes locekli – par
pašaizliedzību, nesavtību, atbalstu līdzcilvēkiem un brīvprātīgo darbu Līvānu Romas katoļu
baznīcā, par palīdzību līdzcilvēkiem un rosināšanu darboties un apgūt kaut ko jaunu, par
sadarbību ar dienas aprūpes centru un atbalstu aušanas prasmes apguvē centra audzēkņiem,
par līdzdarbošanos Līvānu Romas katoļu draudzē, nodrošinot baznīcas reģistru sakārtošanu
un baznīcas noformēšanu, sapošot baznīcu svētkiem un laulību ceremonijām, rūpējoties par
kārtību un tīrību baznīcas telpās un apkārtnē (izvirza Līvānu novada 19 iedzīvotāji).
1.7. Nominācijas “Uzņēmējdarbība” (Noteikumu 2.2.5.):
1.7.1. apakšnominācijā „Gada uzņēmējs” (Noteikumu 2.2.5.1.)
Ziedoni Zepu, SIA “LĪVĀNU BIOĶĪMISKĀ RŪPNĪCA” un SIA ”LīvMet” valdes
locekli – par ieguldījumu Līvānu industriālās zonas sakārtošanā, par veiksmīgu
uzņēmējdarbību, attīstot metālapstrādes nozari un jaunu darba vietu radīšanu, jo izveidojot
SIA “LīvMet”, ir saglabāta un attīstīta metālapstrādes nozare Līvānu novadā, radot jaunas
darba vietas, ražojot eksportspējīgu produkciju un sasniedzot uzņēmuma gada apgrozījumu
virs 1 milj. eiro divus gadu pēc kārtas, kā arī par finansiālu atbalstu izglītības un sporta
jomai Līvānu novadā, (izvirza biedrība “Līvānu novada uzņēmēji”).
1.7.2. apakšnominācijā „Lauku uzņēmējs” (Noteikumu 2.2.5.2.)
1.7.2.1. Broņislavu Zīli, z/s “Zīlītes” saimniecības īpašnieci – par ilggadēju un
veiksmīgu lauksaimniecisko darbību augļkopības nozarē, kā arī lauksaimnieciskās
produkcijas pārstrādi. Zemnieku saimniecība jau astoņus gadus nodarbojas ar augļkopību.
Saimniecībā “Zīlītes” žāvē ābolus, spiež ābolu un bumbieru sulu, nelielos apjomos gatavo
vīnogu un cidoniju sulu, tiek gatavotas sukādes. Produkcija tiek realizēta. Piedalās
programmā “Skolas augļiem”, apgādājot Līvānu novada un tuvāko novadu skolas ar
āboliem. Savos cienījamos gados Broņislava Zīle piedalās visos darbos, pati kārto visus
grāmatvedības dokumentus, kā arī gatavo dokumentāciju ES projektiem (izvirza Līvānu
novada pašvaldības un uzņēmēju konsultatīvā padome).
1.7.2.2. Jāni Romānu, IK “Dūre” īpašnieku – par ilggadēju un sekmīgu
uzņēmējdarbību Līvānu novada lauku teritorijā, darbojoties mazumtirdzniecības jomā,
nodrošinot iedzīvotājiem to interesējošo preču piegādi veikalos Rožupē, Pēterniekos, Jersikā
un Vanagos, par darba vietu radīšanu un iedzīvotāju nodrošināšanu ar darbu, par vides
sakoptību līdzās katrai tirdzniecības vietai, un atbalstu dažādiem Līvānu novada pasākumiem
(izvirza 55 Līvānu novada iedzīvotāji).
1.7.3. apakšnominācijā „Jaunais uzņēmējs” (Noteikumu 2.2.5.3.)
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Arti Paegli, SIA “GLEAR” valdes locekli, SIA “GLEAR” “Jersikas čipsu” ražotnes
vadītāju – par veiksmīgu startu uzņēmējdarbībā, nodrošinot strauju uzņēmuma attīstību un
atpazīstamību visā Latvijā un ārpus tās robežām, par jauno tehnoloģiju ieviešanu ražotnē, par
veiksmīgu iekļaušanos mazumtirdzniecības tīklā Latvijā, par sasniegumiem izstādē Riga
Food 2017, kur starptautiskas ekspertu žūrijas vērtējumā uzņēmums saņēma Grand Prix
balvu par iepakojumu Jersikas čipsiem “Adventure”, un ar savu produkciju popularizējot
Līvānu novadu Igaunijā, Lietuvā, Lielbritānijā un Ziemeļvalstīs, par atbalstu Līvānu novada
pašvaldības organizētos pasākumos. (izvirza Līvānu novada pašvaldības un uzņēmēju
konsultatīvā padome).
3. Noteikt, ka apbalvošana tiek veikta un Līvānu novada domes Atzinības
rakstus pasniedz Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā 2017. gada 18. novembrī.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru
daļas vadītāja Indra Upeniece.”
Ināra Kalvāne ierosina mainīt Inesei Valainei nomināciju no “Pašaizliedzīga rīcība”
uz nomināciju “Labdarība”, jo I. Valaines izvirzīšanas aprakstā veiktie darbi vairāk atbilst
labdarības pasākumiem.
Ginta Kraukle ierosina nominācijas “Uzņēmējdarbība” apakšnominācijā “Gada
uzņēmējs” papildus iekļaut apbalvojumam izvirzīto kandidātu Māri Dimantu, SIA
“Jēkabpils PMK” valdes priekšsēdētāju, jo SIA šogad ir veicis liela apjoma remontdarbus
Līvānu 1. vidusskolā, uzņemoties uz sevi risku un pabeidzot darbus līdz mācību gada
sākumam, kas deva iespēju skolai uzsākt savlaicīgi mācības.
Vārds tiek dots deputātiem G. Krauklei, V. Labinskim, M. Vilcānei, G. Pastaram,
A. Veiguram.
Ņemot vērā sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājas Ināras
Kalvānes priekšlikumu mainīt Inesei Valainei nomināciju no “Pašaizliedzīga rīcība” uz
nomināciju “Labdarība” un domes priekšsēdētāja vietnieces Gintas Kraukles priekšlikumu
papildus nominācijas “Uzņēmējdarbība” apakšnominācijā “Gada uzņēmējs” iekļaut Māri
Dimantu, SIA “Jēkabpils PMK” valdes priekšsēdētāju, un deputāta Valda Labinska
ierosinājumu balsot par katru kandidatūru atsevišķi,
1. Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” – nav
NOLEMJ:
Mainīt Inesei Valainei nomināciju no “Pašaizliedzīga rīcība” uz nomināciju
“Labdarība”.
2. Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
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Troškovam, M. Vilcānei “par”, deputātiem V. Labinskim un A. Veiguram “pret” – nav un
deputātam A. Bondarevam “atturoties”
NOLEMJ:
Iekļaut nominācijas “Uzņēmējdarbība” apakšnominācijā “Gada uzņēmējs” Māri
Dimantu, SIA “Jēkabpils PMK” valdes priekšsēdētāju
Līvānu novada domes deputāti, balsojot par katru izvirzīto kandidātu atsevišķi,
pieņem šādu lēmumu:
Par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu
Izskatot iedzīvotāju un organizāciju iesniegtos priekšlikumus par apbalvošanu ar
Līvānu novada domes Atzinības rakstu, un saskaņā ar Līvānu novada domes
2016. gada
29. decembra noteikumiem Nr. 3 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi) 2.2. un 38. punktu un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, par personīgu ieguldījumu Līvānu
novada attīstībā, par sasniegumiem novada sociālajā, izglītības, kultūras,
tautsaimniecības un sporta jomā, par novada tēla veidošanu, un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. pantu:
1. Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” – nav
NOLEMJ:
apbalvot ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu 200 EUR apmērā
Nominācijā „Sabiedriskais darbs” (Noteikumu 2.2.1.):
Juri Sniķeru, basketbola komandas “Līvānu stikls” menedžeri - par ilggadēju,
pašaizliedzīgu, mērķtiecīgu darbu Līvānu basketbola komandas veidošanā Latvijas
basketbola līgas 2 divīzijā un tās darbības organizēšanu, par ieguldījumu basketbola attīstībā
Līvānu novadā un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā.
2. Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” – nav
NOLEMJ:
apbalvot ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu 200 EUR apmērā
Nominācijā „Izglītība” (Noteikumu 2.2.2.):
Māri Grigali, Sutru sākumskolas direktoru - par ilggadēju, atbildīgu darbu skolēnu
izglītošanas un audzināšanas jomā, kas veicinājis skolēnu lieliskos mācību darba rezultātu
sasniegšanu un lauku skolu reitingā godalgoto vietu iegūšanu, par sabiedrisko aktivitāti, un
līdzekļu piesaisti, rakstot Mazo grantu un LEADER projektus.
3. Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” – nav
NOLEMJ:
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apbalvot ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu 200 EUR apmērā
Nominācijā „Kultūra” (Noteikumu 2.2.3.):
Ritu Semeiko, Līvānu Romas katoļu draudzes ērģelnieci, Jersikas Marijas
Magdalēnas Romas katoļu draudzes ērģelnieci, koru vadītāju, J. Graubiņa Līvānu Mūzikas
un mākslas skolas pedagoģi – par nozīmīgu ieguldījumu brīvprātīgi organizējot augstas
kvalitātes labdarības un kultūras pasākumus, organizējot Līvānu Romas katoļu baznīcā plaša
mēroga labdarības koncertus cilvēku ar invaliditāti un dažādām saslimšanām atbalstam,
piesaistot vienus no Latvijā populārākajiem augstas klases māksliniekiem, kuri koncertā
piedalās bez atlīdzības u.c., par nesavtīgu atbalstu un palīdzību līdzcilvēkiem, par
sabiedrisko aktivitāti, izstrādājot un īstenojot daudzus kultūras un labdarības projektus,
piesaistot finansējumu gan Līvānu Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācijai, gan Jersikas
Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas iekštelpu renovācijai un apkārtnes
labiekārtošanai, gan tērpu iegādei kora dalībniekiem, kā arī par Līvānu novada tēla
veidošanu.
4. Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” – nav
NOLEMJ:
apbalvot ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu 200 EUR apmērā
Nominācijā “Sports” (Noteikumu 2.2.4.):
Iļju Gromovu, Līvānu iedzīvotāju, basketbolistu – par augstiem sasniegumiem un
profesionālo meistarību basketbolā, pilnveidojot savu profesionalitāti sākot ar Līvānu Bērnu
un jaunatnes sporta skolu un RNS-D Līvāni komandām līdz valsts mēroga komandām,
pārstāvot vairākas Latvijas jaunatnes izlases un piedaloties Latvijas basketbola līgas (LBL)
čempionātos, par sportiskā dzīvesveida popularizēšanu un pozitīva Līvānu novada tēla
veidošanu.
5. Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” – nav
NOLEMJ:
apbalvot ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu 200 EUR apmērā
Nominācijā „Labdarība” (Noteikumu 2.2.7.):
Initu Klindžāni, Līvānu novada iedzīvotāju, dzīvnieku aizsardzības biedrības
“Ingato” vadītāju - par personīgo ieguldījumu, pašaizliedzību, ziedoto laiku, veicot
bezsaimnieka dzīvnieku aprūpi un ārstēšanu, par pagaidu patversmes nodrošināšanu
klaiņojošiem ielas kaķiem, kā arī par sabiedrības izglītošanu un iesaistīšanu dzīvnieku
aizsardzības jautājumos, realizējot vairākus projektus dzīvnieku aizsardzības jomā.
6. Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” – nav
NOLEMJ:
apbalvot ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu 200 EUR apmērā
Nominācijas “Uzņēmējdarbība” (Noteikumu 2.2.5.):
6.1. apakšnominācijā „Gada uzņēmējs” (Noteikumu 2.2.5.1.):
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Ziedoni Zepu, SIA “LĪVĀNU BIOĶĪMISKĀ RŪPNĪCA” un SIA ”LīvMet” valdes
locekli – par ieguldījumu Līvānu industriālās zonas sakārtošanā, par veiksmīgu
uzņēmējdarbību, attīstot metālapstrādes nozari un jaunu darba vietu radīšanu, jo izveidojot
SIA “LīvMet”, ir saglabāta un attīstīta metālapstrādes nozare Līvānu novadā, radot jaunas
darba vietas, ražojot eksportspējīgu produkciju un sasniedzot uzņēmuma gada apgrozījumu
virs 1 milj. eiro divus gadu pēc kārtas, kā arī par finansiālu atbalstu izglītības un sporta
jomai Līvānu novadā.
6.2. apakšnominācijā „Lauku uzņēmējs” (Noteikumu 2.2.5.2.)
6.2.1. Broņislavu Zīli, z/s “Zīlītes” saimniecības īpašnieci – par ilggadēju un
veiksmīgu lauksaimniecisko darbību augļkopības nozarē, kā arī lauksaimnieciskās
produkcijas pārstrādi. Zemnieku saimniecība jau astoņus gadus nodarbojas ar augļkopību.
Saimniecībā “Zīlītes” žāvē ābolus, spiež ābolu un bumbieru sulu, nelielos apjomos gatavo
vīnogu un cidoniju sulu, tiek gatavotas sukādes. Produkcija tiek realizēta. Piedalās
programmā “Skolas augļiem”, apgādājot Līvānu novada un tuvāko novadu skolas ar
āboliem. Savos cienījamos gados Broņislava Zīle piedalās visos darbos, pati kārto visus
grāmatvedības dokumentus, kā arī gatavo dokumentāciju ES projektiem.
6.2.2. Jāni Romānu, IK “Dūre” īpašnieku – par ilggadēju un sekmīgu
uzņēmējdarbību Līvānu novada lauku teritorijā, darbojoties mazumtirdzniecības jomā,
nodrošinot iedzīvotājiem to interesējošo preču piegādi veikalos Rožupē, Pēterniekos, Jersikā
un Vanagos, par darba vietu radīšanu un iedzīvotāju nodrošināšanu ar darbu, par vides
sakoptību līdzās katrai tirdzniecības vietai, un atbalstu dažādiem Līvānu novada
pasākumiem.
6.3. apakšnominācijā „Jaunais uzņēmējs” (Noteikumu 2.2.5.3.)
Arti Paegli, SIA “GLEAR” valdes locekli, SIA “GLEAR” “Jersikas čipsu” ražotnes
vadītāju – par veiksmīgu startu uzņēmējdarbībā, nodrošinot strauju uzņēmuma attīstību un
atpazīstamību visā Latvijā un ārpus tās robežām, par jauno tehnoloģiju ieviešanu ražotnē, par
veiksmīgu iekļaušanos mazumtirdzniecības tīklā Latvijā, par sasniegumiem izstādē Riga
Food 2017, kur starptautiskas ekspertu žūrijas vērtējumā uzņēmums saņēma Grand Prix
balvu par iepakojumu Jersikas čipsiem “Adventure”, un ar savu produkciju popularizējot
Līvānu novadu Igaunijā, Lietuvā, Lielbritānijā un Ziemeļvalstīs, par atbalstu Līvānu novada
pašvaldības organizētos pasākumos.
7. Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” – nav
NOLEMJ:
apbalvot ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu 200 EUR apmērā
Nominācijā „Labdarība” (Noteikumu 2.2.7.):
Inesi Valaini, LTMS “Dubna” vadītāju, Līvānu Romas katoļu draudzes locekli – par
pašaizliedzību, nesavtību, atbalstu līdzcilvēkiem un brīvprātīgo darbu Līvānu Romas katoļu
baznīcā, par palīdzību līdzcilvēkiem un rosināšanu darboties un apgūt kaut ko jaunu, par
sadarbību ar dienas aprūpes centru un atbalstu aušanas prasmes apguvē centra audzēkņiem,
par līdzdarbošanos Līvānu Romas katoļu draudzē, nodrošinot baznīcas reģistru sakārtošanu
un baznīcas noformēšanu, sapošot baznīcu svētkiem un laulību ceremonijām, rūpējoties par
kārtību un tīrību baznīcas telpās un laulību ceremonijām, rūpējoties par kārtību un tīrību
baznīcas telpās un apkārtnē.
8. Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, M.
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Vilcānei “par”, deputātiem V. Labinskim un A. Veiguram, “pret” un deputātiem A.
Bondarevam un I. Matrosovam “atturoties”
NOLEMJ:
apbalvot ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu 200 EUR apmērā
”Nominācijas “Uzņēmējdarbība” (Noteikumu 2.2.5.), apakšnominācijā „Gada
uzņēmējs” (Noteikumu 2.2.5.1.):
Māri Dimantu, SIA “Jēkabpils PMK” valdes priekšsēdētājs – par nozīmīgu
ieguldījumu Līvānu novada infrastruktūras sakārtošanā un ēku energoefektivitātes
paaugstināšanā. Māra Dimanta vadītais uzņēmums ir Līvānu novadā realizējis ievērojamu
skaitu būvniecības objektu: Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra ēkas pārbūve, Līvānu
novada Kultūras centra pārbūve, Līvānu slimnīcas telpu atjaunošana, MJIC “Kvartāls”
teritorijas labiekārtošana, Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolas ēku
energoefektivitātes paaugstināšana, Līvānu pilsētas ūdenssaimniecības attīstība – II kārta u.c.
Šobrīd uzņēmums veic Līvānu 1. vidusskolas telpu atjaunošanu un Līvānu peldbaseina
būvniecību, kā arī vieglatlētikas manēžas pārbūves darbus. Visi darbi vienmēr ir veikti
kvalitatīvi un visīsākajos termiņos. Uzņēmuma vadība ir pretimnākoša un uzklausa visus
ieteikumus. Nereti uzņēmums ir veicis darbus avansā, sākotnēji ieguldot savu finansējumu,
kamēr pašvaldība saņem finansējumu no ES fondu programmām, kas ne vienmēr notiek raiti.
9. Noteikt, ka apbalvošana tiek veikta un Līvānu novada domes Atzinības
rakstus pasniedz Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā 2017. gada 18. novembrī.
10. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru
daļas vadītāja Indra Upeniece.
7. Par izmaiņām Rožupes pagasta valdes sastāvā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots G. Krauklei, V. Labinskim, Ļ. Troškovam, R. Aļijevam
Paskaidro R. Šmukste
1. Izskatot Rožupes pagasta valdes locekles Marijas Vaivodes 2017. gada
11.
oktobra iesniegumu par atbrīvošanu no Rožupes pagasta valdes locekļa pienākumu
pildīšanas un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, un Līvānu novada
pašvaldības nolikuma 59.12. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Ar 2017. gada 1. novembri atbrīvot Mariju Vaivodi no Rožupes pagasta valdes
locekļa pienākumiem un izslēgt no valdes sastāva, saskaņā ar viņas iesniegumu.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rudzātu Rožupes pagasta pārvaldes
vadītājs Andris Neicenieks.

2. Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības nolikuma 44. punktu Līvānu novada domes
sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja Rožupes pagasta valdes 2 vakanto
locekļa vietu vēlēšanām izvirza šādus pieteiktos kandidātus:
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1) Sanitu Dubovsku, Rožupes pamatskolas direktora vietnieci, direktora p.i.,
2) Arkādiju Skuteli, (saistība - SIA "KRĀCE 2001" valdes locekli, ražotne Rožupē),
3) Gati Pastaru, Līvānu novada domes deputātu (saistība - SIA “Livani Eko Group”
valdes loceklis, ražotne Rožupē).
Izskatot Sanitas Dubovskas, Rožupes pamatskolas direktora vietnieces, direktora p.i.,
2017. gada 12. septembra iesniegumu par iekļaušanu Rožupes pagasta valdes sastāvā,
deputāta Valda Labinska 2017. gada 20. septembra iesniegumu par Arkādija Skuteļa
iekļaušanu Rožupes pagasta valdes locekļu kandidātu sarakstā un Arkādija Skuteļa
piekrišanu darbam Rožupes pagasta valdes sastāvā, un deputāta Gata Pastara 2017. gada 16.
oktobra iesniegumu par vēlēšanos iesaistīties Rožupes pagasta valdes sastāvā kā Rožupes
pagasta teritorijā esošā uzņēmuma SIA “Livani Eko Group” valdes locekli, un saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, un Līvānu novada pašvaldības nolikuma
59.12. punktu, deputāti vienojas balsot par katru kandidātu atsevišķi iesniegumu iesniegšanas
kārtībā:
1) balsojums par Sanitas Dubovskas kandidatūras iekļaušanu Rožupes pagasta valdes
sastāvā: deputāti R. Aļijevs, A. Bondarevs, I. Jaunušāne, I. Kalvāne, G. Kraukle, J.
Magdaļenoks, I. Matrosovs, G. Pastars, P. Romanovskis, Ļ. Troškovs, A. Veigurs, M. Vilcāne
“par”, “pret” - nav, deputāts V. Labinskis “atturas”,
2) balsojums par Arkādija Skuteļa kandidatūras iekļaušanu Rožupes pagasta valdes
sastāvā: deputāti V. Labinskis un A. Veigurs “par”, R. Aļijevs, A. Bondarevs, I. Jaunušāne, I.
Kalvāne, G. Kraukle, J. Magdaļenoks, I. Matrosovs, G. Pastars, P. Romanovskis, A. Veigurs,
M. Vilcāne “pret” un deputāts Ļ. Troškovs – “atturas”,
3) balsojums par Gata Pastara kandidatūras iekļaušanu Rožupes pagasts valdes
sastāvā: deputāti R. Aļijevs, A. Bondarevs, I. Jaunušāne, I. Kalvāne, G. Kraukle, J.
Magdaļenoks, I. Matrosovs, P. Romanovskis, Ļ. Troškovs, M. Vilcāne “par”, “pret” - nav,
deputāts A. Veigurs, “atturas” un deputāti V. Labinskis un G. Pastars nepiedalās balsošanā.
Izskatot Sanitas Dubovskas, Rožupes pamatskolas direktora vietnieces, direktora p.i.,
2017. gada 12. septembra iesniegumu par iekļaušanu Rožupes pagasta valdes sastāvā,
deputāta Valda Labinska 2017. gada 20. septembra iesniegumu par Arkādija Skuteļa
iekļaušanu Rožupes pagasta valdes locekļu kandidātu sarakstā un Arkādija Skuteļa
piekrišanu darbam Rožupes pagasta valdes sastāvā, un deputāta Gata Pastara 2017. gada 16.
oktobra iesniegumu par vēlēšanos iesaistīties Rožupes pagasta valdes sastāvā kā Rožupes
pagasta teritorijā esošā uzņēmuma SIA “Livani Eko Group” valdes locekli, un saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, un Līvānu novada pašvaldības nolikuma
59.12. punktu un ņemot vērā deputātu balsojuma rezultātus, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
2.1. Ar 2017. gada 1. novembri iekļaut Rožupes pagasta valdes sastāvā:
2.1.1. Sanitu DUBOVSKU, Rožupes pamatskolas direktora vietnieci, direktora p.i.
2.1.2. Gati PASTARU, Līvānu novada domes deputātu, SIA “Livani Eko Group”
valdes locekli.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
Andris Neicenieks.
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8. Par SIA “Īpašumi EG” paredzētās darbības – dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu
atradnē “Priedulāji” akceptēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots G. Krauklei, V. Labinskim
Paskaidro I. Tabioss
Izskatot SIA “Īpašumi EG”, reģ. Nr. 40103442701, juridiskā adrese ”Tigranas”,
Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, 2017.gada 10.oktobrī saņemto iesniegumu Nr.012/2017 par
Vides pārraudzības valsts biroja (Rūpniecības iela-23, Rīga, LV-1045) 2017.gada
25.septembra Atzinumu Nr.15, kas izdots par sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojumu SIA “Īpašumi EG” paredzētajai darbībai – dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu
atradnē “Priedulāji” un paplašinātajā platībā Līvānu novada Jersikas pagastā, un atbilstoši
likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22. panta otrai daļai, kas nosaka paredzētās
darbības akceptēšanas kārtību: “(2) Attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā
noteiktā institūcija, vispusīgi izvērtējusi ziņojumu, pašvaldības un sabiedrības viedokli un
ievērojot kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā pieņem lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Akceptēt SIA “Īpašumi EG”, reģ. Nr. 40103442701, juridiskā adrese ”Tigranas”,
Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, paredzēto darbību dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē
“Priedulāji” un paplašinātajā platībā Līvānu novada Jersikas pagastā, ņemot vērā Vides
pārraudzības valsts biroja 2017.gada 25.septembra Atzinumā Nr.15 norādīto.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes vides inženiere
Gunita Vaivode.
9. Par adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Mežrozīte” ar kadastra numuru 7686-007-0124, kas
atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieces I. K., dzīvo (adrese), 2017.gada 13.oktobra
iesniegumu par adreses noteikšanu īpašuma ,,Mežrozīte” apbūvei paredzētai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0124, 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.pantu 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, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
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NOLEMJ:
1. Noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,0601 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0124, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, adresi:
,,Mežrozīte”, Dubnas viensētas, Turku pagasts, Līvānu novads.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes ierīcības
inženieris Miķelis Baltmanis.
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.
10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots G. Krauklei
Paskaidro R. Šmukste
1. Izskatot Ž. K., dzīvo (adrese), 2017.gada 26.septembra iesniegumu par 2007.gada
26.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma laušanu par zemes vienības 0,1976 ha platībā ar
kadastra Nr.7652-005-0518, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, dārzkopības
sabiedrībā ,,Daugava” nomu, un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka “Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim,
kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai
tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda” un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Ar 2017. gada 1. novembri izbeigt ar Ž. K., dzīvo (adrese), 2007. gada
26.
jūnija lauku apvidus zemes nomas līgumu par zemes vienības 0,1976 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0518 (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes) nomu un atstāt
zemes vienību Līvānu novada pašvaldības valdījumā.
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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot J. P., dzīvo (adrese), 2017.gada 11.oktobra iesniegumu par 2007.gada
13.aprīļa lauku apvidus zemes nomas līguma laušanu zemes vienībai 0,0655 ha platībā ar
kadastra Nr.7652-005-0432, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, dārzkopības
sabiedrībā ,,Kurpnieki”, un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka “Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
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neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru
kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek
ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Ar 2017. gada 1. novembri izbeigt ar J. P., dzīvo (adrese), 2007. gada 13. aprīļa
lauku apvidus zemes nomas līgumu par zemes vienības 0,0655 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0432 (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes) nomu un atstāt to
Līvānu novada pašvaldības valdījumā.
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 kadastra kartes uz 1 lpp.
11. Par zemes lietošanas mērķu maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots G. Krauklei
1. Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils biroja
2017.gada 28.septembra vēstuli Nr.2-13-L/4577 „Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76660060171”, par zemes lietošanas mērķa noteikšanu jaunizveidotajai zemes vienībai 0,30
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 766600060171, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, un kas izveidota precizējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76660060024
robežas atbilstoši robežu uzmērīšanas lietas materiāliem Kadastra informācijas sistēmas
telpiskajos datos, 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”
16.1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamajam īpašumam – rezerves zemes fondā iekļautai zemes
vienībai 0,30 ha platībā, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 76660060171, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā īpašuma
lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76520030191
„Sildedži”, Upenieki, Jersikas pagastā, Līvānu novadā noteikts zemes lietošanas mērķis lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz zemes gabala atrodas dzīvojamā apbūve.
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.punktu un 18.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,5318 ha
platībā ar nosaukumu „Sildedži” ar kadastra apzīmējumu 76520030191, kas atrodas adresē
„Sildedži”, Upenieki, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
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 kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā īpašuma
lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76520030064,
Liepu ielā 32, Upenieki, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, noteikts zemes lietošanas mērķis lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz zemes gabala atrodas dzīvojamā apbūve.
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.punktu un 18.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
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Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai 0.55 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 76520030064, kas atrodas adresē Liepu ielā 32, Upenieki,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo
dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā īpašuma
lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76520030324
Liepu ielā 34, Upenieki, Jersikas pagastā, Līvānu novadā noteikts zemes lietošanas mērķis lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski zemes gabals atrodas Upenieku ciema
teritorijā un atļautā izmantošana ir dzīvojamā apbūve.
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.punktu un 18.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai 0.3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 76520030324, kas atrodas Liepu ielā 34, Upenieki, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo
māju apbūves teritorija (kods 0601).
4.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
5. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā īpašuma
lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76520030342
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Vītolu ielā 2, Upenieki, Jersikas pagastā, Līvānu novadā noteikts zemes lietošanas mērķis lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz zemes gabala atrodas dzīvojamā apbūve.
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.punktu un 18.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai 0.2225 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 76520030342, kas atrodas Vītolu ielā 2, Upenieki, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo
māju apbūves teritorija (kods 0601).
5.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots G. Krauklei
Izskatot nekustamā īpašuma „Eglītes” ar kopējo kadastra numuru 7666-008-0226, kas
atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieces M. G., dzīvo (adrese), 2017.gada
28.septembra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Eglītes”, kas sastāv no četrām zemes
vienībām 7,0 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā zemes vienību 3,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-008-0116, 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, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Eglītes”, kas atrodas Līvānu novada Rožupes
pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7666-008-0226, zemes vienību 3,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-008-0116 saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes robežu plānu,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
2. Atdalāmajai zemes vienībai 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0116
piešķirt jaunu nosaukumu „Lielpriedes” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes ierīcības
inženieris Miķelis Baltmanis.
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.
13. Par zemes nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Z. B., dzīvo (adrese) 2017.gada 21.augusta iesniegumu par zemes vienības
1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0271, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu
novadā, nomu, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 1,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0271 ar Līvānu novada domes 2017.gada
31.augusta sēdes lēmumu Nr. 15-20 „Par zemes gabala nodošanu nomai” nodota
iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Sutru pagasta pārvaldes ēkā. Citi
pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta
otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktam, un lai realizētu likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt Z. B., dzīvo (adrese) no rezerves zemes fonda zemes vienību – 1,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0271, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā,
atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem
lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības ierakstīšanu zemesgrāmatā
uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta zemes konsolidācijas projektā vai arī
tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
26

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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp;
14. Par zemes nomas līguma pagarinājumu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Z. T., dzīvo: (adrese), 2017.gada 05.oktobra iesniegumu par 2007.gada
08.maija Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa pagarināšanu,
(zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 5,1 ha platībā ar kadastra Nr.7652 004
0068, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā) un iznomātās platības precizēšanu, un
pamatojoties uz Līvānu novada domes 2014.gada 25.septembra sēdes protokola Nr.15
lēmuma Nr.15-24 „Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas
pagastā un platības precizēšanu” 1.15.punktam – atzīts, ka zemes vienība 4,1775 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652 004 0068, kas atrodas Birzākos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un saskaņā ar Zemes pārvaldības
likums 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu un, lai realizētu likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un
turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Z. T., dzīvo: (adrese) 2007.gada 08.maijā noslēgto Lauku apvidus
zemes nomas tipveida līgumu, par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7652 004 0068 4,1775 ha platībā, kas atrodas Birzākos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2022.gada 31.decembrim), ar tiesībām
atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nosakot zemes nomas maksu 1,5 %
apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
2. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā vai arī
tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes 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.
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15. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izvērtējot Valsts zemes dienesta apkopoto sarakstu par rezerves zemes fondā
ieskaitītām un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotām zemes vienībām Līvānu novadā,
konstatēts, ka īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotā zemes vienība, kas atrodas Līvānu
novada Līvānu pilsētas teritorijā 1800 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1731,
kurai nav pieslēguma koplietošanas ielai, ir zemes starpgabals un ir Līvānu novada
pašvaldībai piekrītoša zeme.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai
piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, ja: “tā ir zemes starpgabals
atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par to
pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals (…)”, un atbilstoši
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktam – “zemes starpgabals ir
publiskai personai piederošs zemesgabals(…), kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai”, Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties
Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 ,,Kārtība, kādā pieņem lēmumu par
rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemes gabalu piederību vai piekritību” 2. un 6.punktu un Zemes pārvaldības likuma 17.panta
piekto daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta pirmās daļas 2.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1731 Līvānu
novada Līvānu pilsētā precizēto platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem – 1669 m2 platībā.
1.2. Atzīt, ka neapbūvēta zemes vienība 1669 m2 platībā Līvānos, Līvānu novadā, ar
kadastra apzīmējumu 7611-003-1731, ir zemes starpgabals un ir Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda (skat.
pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
1.3. Noteikt, ka zemes platība var tikt precizēta pēc tās uzmērīšanas dabā.
1.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
1.5. 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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2. Izvērtējot Valsts zemes dienesta apkopoto sarakstu par rezerves zemes fondā
ieskaitītām un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotām zemes vienībām Līvānu novadā,
konstatēts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīta zemes vienība, kas atrodas Līvānos, Līvānu
novadā ar kadastra apzīmējumu 76520010126, uz kuras atrodas ceļa servitūts piekļūšanai
SIA ,,Līvānu siltums” katlu mājai un kas nepieciešama jaunās siltumtrases būvniecībai, ir
Līvānu novada pašvaldībai piekrītoša zeme.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu
pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai, un likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju –
organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija;
siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un
attīrīšana, un Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9
„Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties Ministru
kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 ,,Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves
zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu piederību vai piekritību” 2. un 6.punktu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta piekto
daļu, 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.punktu un 18.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atzīt, ka neapbūvēta zemes vienība 0,3719 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76520010126 Līvānos, Līvānu novadā, uz kuras plānota Līvānu novada pašvaldības iestādes
- SIA ,,Līvānu siltums” siltumtrases būvniecība, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā
zeme un ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda (skat. pielikumā
izkopējumu no kadastra kartes).
2.2. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,3719 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76520010126, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
2.3. Noteikt, ka zemes platība var tikt precizēta pēc tās uzmērīšanas dabā.
2.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
2.5. 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izvērtējot Valsts zemes dienesta apkopoto sarakstu par rezerves zemes fondā
ieskaitītām un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotām zemes vienībām Līvānu novadā,
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konstatēts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīta zemes vienība, kas atrodas Līvānu novada
Turku pagastā ar kadastra apzīmējumu 76860060049, uz kuras atrodas pašvaldības nozīmes
autoceļa Zundāni- Kāršenieki posms ar kadastra apzīmējumu 76860061365001, kas tiek
uzturēts par pašvaldības budžeta līdzekļiem, un ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītoša
zeme.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem ir
izbūvētas ielas (ceļi), ja tās ir pašvaldības valdījumā, un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ceļu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana), Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 ,,Kārtība, kādā
pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 2. un 6.punktu un Zemes
pārvaldības likuma 17.panta piekto daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Atzīt, ka zemes vienība 0,2585 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76860060049
Turku pagastā, Līvānu novadā, uz kuras atrodas daļa pašvaldības autoceļa Zundāni Kāršenieki nodalījuma joslas, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda (skat. pielikumā izkopējumu no kadastra
kartes).
3.2. Noteikt, ka zemes platība var tikt precizēta pēc tās uzmērīšanas dabā.
3.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
3.4. 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: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Izvērtējot Valsts zemes dienesta apkopoto sarakstu par rezerves zemes fondā
ieskaitītām un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotām zemes vienībām Līvānu novadā,
konstatēts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīta zemes vienība, kas atrodas Līvānu novada
Jersikas pagastā ar kadastra apzīmējumu 76520030303, uz kuras atrodas pašvaldības
nozīmes autoceļa Upenieki - Narvenīca posms ar kadastra apzīmējumu 7652003007010, kas
tiek uzturēts par pašvaldības budžeta līdzekļiem, un ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītoša
zeme.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka uz pašvaldības vārda
zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem ir
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izbūvētas ielas (ceļi), ja tās ir pašvaldības valdījumā, un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ceļu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana), Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 ,,Kārtība, kādā
pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 2. un 6.punktu un Zemes
pārvaldības likuma 17.panta piekto daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Atzīt, ka zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520030303
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz kuras atrodas daļa pašvaldības autoceļa UpeniekiNarvenīca nodalījuma joslas, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda (skat. pielikumā izkopējumu no kadastra
kartes).
4.2. Noteikt, ka zemes platība var tikt precizēta pēc tās uzmērīšanas dabā.
4.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4.4. 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: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
5. Izvērtējot Valsts zemes dienesta apkopoto sarakstu par rezerves zemes fondā
ieskaitītām un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotām zemes vienībām Līvānu novadā,
konstatēts, ka rezerves zemes fondā ieskaitīta zemes vienība, kas atrodas Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 76660100345, kas nepieciešama ceļa būvei
piekļūšanai gājēju tiltam (laipai) pār Dubnas upi un Rožupes ciema notekūdeņu attīrīšanas
stacijas paplašināšanai, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītoša zeme.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta trešās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai
piekrīt zeme, kas paredzēta ielu (ceļu) būvniecībai saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, veidojot to kā atsevišķu zemes vienību, un 4.1 panta otrās daļas 5.punktu, kas
nosaka, ka pašvaldībai piekrīt attiecīgi neapbūvēti zemes gabali, kas vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumā paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldības
funkciju īstenošanai, un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto
pašvaldības autonomo funkciju – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana un 15.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ceļu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana),
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Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu
novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties Ministru kabineta
2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 ,,Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes
fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu
piederību vai piekritību” 2. un 6.punktu un Zemes pārvaldības likuma 17.panta piekto daļu,
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.punktu un 18.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Atzīt, ka zemes vienība 0,63 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660100345
Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, uz kuras plānota ceļa būvniecība piekļūšanai
gājēju tiltam (laipai) pār Dubnas upi un Rožupes ciema notekūdeņu attīrīšanas stacijas
paplašināšanai, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un ierakstāma zemesgrāmatā
uz Līvānu novada pašvaldības vārda (skat. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
5.2. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,63 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76660100345, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods
0908).
5.3. Noteikt, ka zemes platība var tikt precizēta pēc tās uzmērīšanas dabā.
5.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
5.5. 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
16. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala J. Rudzutaka ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā
nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo G. Kraukle
Izskatot E. R., dzīvo (adrese), iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7611 001 0632, kas atrodas J. Rudzutaka ielā 3,
Līvānos, Līvānu novadā, atsavināšanu, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2017.gada
31.augusta lēmumu Nr. 15-22 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala J. Rudzutaka ielā 3,
Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai”, SIA „Latio” 2017.gada 26.septembrī
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,
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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, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma J. Rudzutaka ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, ar
kadastra numuru 7611 001 0632, kas sastāv no atsevišķas apbūvētas zemes vienības 2561 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 001 0632, nosacīto cenu 5600,00 EUR (pieci tūkstoši
seši simti euro) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt E. R. atsavināšanas
paziņojumu (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
17. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Bondarevam
Paskaidro U. Skreivers
1. Izskatot Līvānu novada kultūras centra 2017.gada 16.oktobra iesniegumu par
līdzekļu piešķiršanu 200 krēslu iegādei Jersikas tautas namam, kuru izmaksas saskaņā ar
veikto tirgus izpēti sastāda 5858,82 EUR, ieskaitot PVN 21%, sakarā ar to, ka esošie krēsli ir
nolietojušies, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 5858,82 EUR apmērā 200 krēslu iegādei Jersikas tautas namam
no Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā plānotajiem papildus pārskata gada
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
domes 2017.gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Līvānu novada kultūras centra direktore Aija Smirnova un Finanšu nodaļas
vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Biedrības „Latgales kultūras centra izdevniecība”, reģ. Nr. 40008007882,
Baznīcas ielā 28, Rēzeknē, LV-4601, 2017.gada 6.oktobra (reģ. Nr. LNP/2-1.6/17/2087)
iesniegumu par finansiālu atbalstu 200 EUR apmērā gadagrāmatas “Tāvu zemes kalendārs 2018” izdošanai un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
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A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus Biedrībai „Latgales kultūras centra izdevniecība”, reģ. Nr.
40008007882, Baznīcas ielā 28, Rēzeknē, LV-4601, 200 EUR apmērā gadagrāmatas “Tāvu
zemes kalendārs - 2018” izdošanai no Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā
plānotajiem papildus pārskata gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā.
2.2. Slēgt līgumu ar Biedrību „Latgales kultūras centra izdevniecība”, reģ. Nr.
40008007882, Baznīcas ielā 28, Rēzeknē, LV-4601, par piešķirto līdzekļu izlietojumu
paredzētajam mērķim.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita Grabāne un par
lēmuma izpildi Līvānu novada domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja
Indra Upeniece.
3. Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas ierosinājumu par
līdzekļu piešķiršanu būvprojekta izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 15,
Līvānos, Līvānu novadā energoefektivitātes paaugstināšanai un visaptverošai atjaunošanai 9
801,00 EUR apmērā, kura izmaksas noteiktas saskaņā ar SIA “Līvānu siltums” veikto
iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai, un sakarā ar Līvānu
novada pašvaldības dzīvojamā fonda daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Līvānu pilsētā
energoefektivitātes un visaptverošas atjaunošanas pasākumu veikšanas iespēju izvērtēšanu
un procesa aktivizācijas veicināšanu,
projekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
energoefektivitātes paaugstināšana 1.kārta” izstrādes ieceri un tā atbilstību Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2014.-2020. gadam Rīcību plāna 2. prioritātes
“Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta” 2.1. rīcības virziena “Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta
pievilcīga ekonomiskā vide” 2.1.3. rīcības “Dzīvojamā fonda un daudzdzīvokļu māju
iekšpagalmu vides attīstība Līvānu novadā” 2.1.3.2. pasākumam “Privātmāju, daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju un Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana (t.sk.
privātais investors)” un Investīciju plāna projekta idejai Nr. 2.1.8. un tajā noteikto rezultātu
sasniedzamības veicināšanu, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 15.marta
noteikumiem Nr.160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”
4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākumu “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu un
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu un
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 9801,00 EUR apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā būvprojekta izstrādei ēku energoefektivitātes
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paaugstināšanai un visaptverošai atjaunošanai no Līvānu novada domes 2017.gada
pamatbudžetā plānotajiem papildus pārskata gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots A. Veiguram
1. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Līvānu pilsētā, tika
konstatēts, ka J. B., deklarētā (adrese), pasta adrese (adrese), nav savlaicīgi samaksājis
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Daugavpils iela 19-36,
Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr.7611 900 0365.
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 Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas
2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr. 18 – 18(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no J. B.”.
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. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Līvānu pilsētā, tika
konstatēts, ka L. O., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi samaksājusi
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Rīgas iela 128, dz.10,
Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7611 900 1484.
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 Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas
2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pieņemt lēmumu Nr. 18 – 18(2) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no L. O.”.
2.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
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2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
3. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Līvānu pilsētā, tika
konstatēts, ka A. V., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi samaksājis
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Rīgas iela 34A-25, Līvānos,
Līvānu novadā ar kadastra nr.7611 900 1919.
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 Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas
2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pieņemt lēmumu Nr. 18 – 18(3) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no A. V.”.
3.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
19. Par zemes nomu piebraucamā ceļa ierīkošanai.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot SIA „Eko Nams”, reģ Nr.40003480567, juridiskā adrese: S.Eizenšteina iela
53-53, Rīga, LV- 1079, 2017.gada 27.septembra iesniegumu par pašvaldībai piekrītošas
zemes vienības, kas robežojas ar SIA „Eko Nams” īpašumu Celtniecības ielā 2, Līvānos,
iznomāšanu piebraucamā ceļa izbūvei aptuveni 400 m2, tika konstatēts,
ka ražotnes paplašināšanai SIA „Eko Nams” savā zemes gabalā ir uzbūvējis katlu māja,
līdz kurai nav piekļuves ceļa;
SIA „Eko nams” zemes gabals robežojas ar Līvānu novada pašvaldībai piekrītošu
zemes vienību 11,69333 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0095 (bez adreses),
par kuru īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas;
no pašvaldības zemes gabala nodalāmā piebraucamā ceļa izbūvei nepieciešamā zemes
platība - 854 m2 platībā.
Ņemot vērā, ka saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 2. pantu, kas nosaka,
ka teritorijas attīstība jāplāno tā, lai varētu paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi,
efektīvi un racionāli izmantot teritoriju un citus resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti
attīstīt ekonomiku, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu pašvaldībai ir
pienākums gādāt par teritorijas plānošanu un attīstību (lai nodrošinātu tiesības pilnvērtīgi
izmantot nekustamo īpašumu, tai skaitā piekļuvi šim īpašumam), un 15. panta pirmās daļas
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10. punktu – sekmēt saimniecisko darbību administratīvajā teritorijā, un saskaņā ar Zemes
pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot nomā ar apbūves tiesībām SIA ,,Eko Nams”, reģ Nr.40003480567,
juridiskā adrese S.Eizenšteina iela 53-53, Rīga, LV- 1079, pašvaldībai piekrītošu zemes
vienības daļu 0,0854 ha (854 m2) platībā, no zemes vienības 11,6933 ha kopplatībā ar
kadastra Nr.7652 001 0095, (bez adreses), kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā, uz 10
(desmit) gadiem, inženierbūves (piebraucamā ceļa) būvniecībai.
2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu 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: 1) izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2) zemes nomas līguma projekts uz 5 lpp.
20. Par lēmuma par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību
pašvaldībai atcelšanu.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots G. Pastaram, V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Līvānu vecticībnieku draudzes, reģ. Nr. 90000499260, juridiskā adrese
Vecticībnieku iela 1, Līvāni, Līvānu novads, valdes priekšsēdētāja Fjodora Behčanova
2017. gada 16. oktobra iesniegumu par Līvānu novada domes 2016.gada 24.novembra sēdes
lēmuma Nr, 18-9 ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai”
1. un 2.punkta par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Latvijas Vecticībnieku Pomoras
baznīcai uz apbūvētu zemes vienību 0,6 ha platībā (precizētā platība saskaņā ar NĪVK IS
datiem 0,7495 ha) Līvānu novada Rudzātu pagasta Mālakalnā, un piekritību Līvānu novada
pašvaldībai atcelšanu, tika konstatēts, ka saskaņā ar sakarā ar Daugavpils tiesas 2017.gada
7.septembra spriedumu (lieta nr.C12199517), kas stājies likumīgā spēkā 2017. gada 10.
oktobrī, īpašuma tiesības uz apbūvētu zemes vienību 0,7495 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76680040130, kas atrodas Mālakalnā, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā
atjaunotas Līvānu vecticībnieku draudzei kā Mālkalnes vecticībnieku draudzes tiesību
pārņēmējai.
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atcelt Līvānu novada domes 2016.gada 24.novembra sēdes lēmuma Nr, 18-9 ,,Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai” 1. punktu par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcai uz vienību 0,6 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 76680040130 Līvānu novada Rudzātu pagasta Mālakalnā.
2. Atcelt Līvānu novada domes 2016.gada 24.novembra sēdes lēmuma Nr, 18-9 ,,Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai” 2. punktu daļā par
zemes vienības 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76680040130, kas atrodas Mālakalnā,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, piekritību Līvānu novada pašvaldībai.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes ierīcības
inženieris Miķelis BALTMANIS.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pārsūdzību
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Preiļu rajona tiesas sprieduma kopija uz 1 lpp.
21. Par mācību stipendijas piešķiršanu.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim, P. Romanovskim, G. Pastaram, I. Jaunušānei,
Magdaļenokam, Ļ. Troškovam
Paskaidro I. Upeniece

J.

Izskatot Līvānu novada mācību stipendijas komisijas ierosinājumu un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2014. gada 25. septembra nolikumu „Par mācību stipendijas
piešķiršanu Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās”, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada mācību stipendiju (izcilības balvu) no domei ziedotajiem
līdzekļiem mācību stipendiju piešķiršanai Oļegam Volkovam 3500 EUR apmērā mācībām
Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes studiju programmā “Medicīna” 4. kursā
2017./2018. mācību gadā.
2.Piešķirt Līvānu novada mācību stipendiju no domei ziedotajiem līdzekļiem mācību
stipendiju piešķiršanai:
2.1. Naurim Utnānam 2500 EUR apmērā mācībām Rīgas Tehniskās universitātes
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes studiju programmā “Datorsistēmas” 1.
kursā 2017./2018. mācību gadā;
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2.2. Dāvidam Silavam 2500 EUR apmērā mācībām Rīgas Tehniskās universitātes
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes studiju programmā “Adaptronika” 1. kursā
2017./2018. mācību gadā;
2.3. Lindai Miltai 2500 EUR apmērā mācībām Banku augstskolas studiju programmā
“Finanses” 3.kursā 2017./2018. mācību gadā;
2.4. Anitai Kursišai 2500 EUR apmērā mācībām Rīgas Stradiņa universitātes
Rehabilitācijas fakultātes studiju programmā “Audiologopēdija” 4. kursā 2017./2018.
mācību gadā;
2.5. Lindai Smelcerei 2500 EUR apmērā mācībāmLatvijas Lauksaimniecības
universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes studiju programmā “Veterinārmedicīna” 3. kursā
2017./2018. mācību gadā;
2.6. Viktoram Židkovam 1500 EUR apmērā mācībām Latvijas Jūras akadēmijas
studiju programmā “Jūras transports – kuģa mehānika” 4. kursā 2017./2018. mācību gadā;
2.7. Linardam Baltmanim 1500 EUR apmērā mācībāmRīgas Tehniskās universitātes
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes studiju programmā “Elektrotehnoloģiju
datorvadība” 1. kursā 2017./2018. mācību gadā;
2.8. Salvim Kārklim 1500 EUR apmērā mācībāmLatvijas Universitātes Juridiskās
fakultātes studiju programmā “Tiesību zinātne” 1. kursā 2017./2018. mācību gadā;
2.9. Oskaram Lukstam 1500 EUR apmērā mācībām Rīgas Tehniskās universitātes
Datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmā “Finanšu
inženierija”1. kursā 2017./2018. mācību gadā;
2.10. Salvim Saulvedim Ivanovam 1500 EUR apmērā mācībām Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes studiju programmā “Mašīnu
projektēšana un ražošana”1. kursā 2017./2018. mācību gadā;
2.11.Dāvim Danielam Reinim 1500 EUR apmērā mācībām Rīgas Stradiņa
universitātes Komunikāciju fakultātē, studiju programmā “Multimediju komunikācija”
3.kursā 2017./2018. mācību gadā;
2.12. Ligitai Kūkai 1500 EUR apmērā mācībām Daugavpils medicīnas koledžas
studiju programmā “Ārstniecība, ārsta palīgs” 2. kursā 2017./2018. mācību gadā;
2.13. Jānim Iesalniekam 1500 EUR apmērā mācībāmLatvijas Universitātes
Datorikas fakultātes studiju programmā “Datorzinātne”1. kursā 2017./2018. mācību gadā;
2.14. Boženai Teivānei 1500 EUR apmērā mācībām Daugavpils Universitātes
Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes studiju programmā “Fizioterapija” 1. kursā
2017./2018. mācību gadā;
2.15. Diānai Calpanovai 1500 EUR apmērā mācībām Latvijas Universitātes Sociālo
zinātņu fakultātes studiju programmā “Komunikācijas zinātne”1. kursā 2017./2018. mācību
gadā;
2.16. Mārai Rudzātei 1500 EUR apmērā mācībām Latvijas Kultūras akadēmijas
studiju programmā “Starpkultūru sakari Latvija – Ziemeļvalstis” 2. kursā 2017./2018.
mācību gadā;
2.17. Lāsmai Kursītei 1500 EUR apmērā mācībām Latvijas Universitātes Humanitāro
zinātņu fakultātes Āzijas studiju programmas Tuvo austrumu apakšprogrammā (arābu
valoda) 3. kursā 2017./2018. mācību gadā;

39

2.18. Viktorijai Calpanovai 1500EUR apmērā mācībāmRīgas Tehniskās
universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmā
“Uzņēmējdarbības loģistika”1. kursā 2017./2018. mācību gadā;
2.19. Ainim Rubenam 1500 EUR apmērā mācībām Daugavpils Universitātes
Mūzikas un mākslas fakultātes studiju programmā “Instrumentspēle” (akordeona
skolotājs)1. kursā 2017./2018. mācību gadā;
2.20. Armīnam Ušackim 1500 EUR apmērā mācībām Rīgas Tehniskās universitātes
Mašīnzinību, transporta un Aeronautikas fakultātes studiju programmā “Mašīnu un aparātu
būvniecība” 2.kursā 2017./2018. mācību gadā;
2.21. Laimai Anetei Miltai 1500 EURapmērā mācībām Rīgas Stradiņa universitātes
Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātē, studiju programmā “Sabiedrības
veselība” 3. kursā 2017./2018. mācību gadā;
2.22. Martai Ancānei 1200 EUR apmērā mācībām Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas
un Zemes zinātnes fakultātes ģeogrāfijas bakalaura studiju programmā 1. kursā 2017./2018.
mācību gadā;
2.23. Aleksandram Karpovam 1000 EUR apmērā mācībām Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes studiju programmā
“Veterinārmedicīna” 2. kursā 2017./2018. mācību gadā;
2.24. Oskaram Lazdānam 1000 EUR apmērā mācībām Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes studiju programmā “Pārtikas tehnologs” 2.
kursā 2017./2018. mācību gadā.
3. Stipendijas izmaksu veikt divās daļās – pirmo daļu izmaksāt pēc līgumu
noslēgšanas starp katru stipendiātu un Līvānu novada domi, otro daļu izmaksāt pēc
stipendiāta sekmju izraksta par 2017./2018. mācību gada pirmo semestri un augstskolas
izziņas (kas apliecina, ka stipendiāts turpina studijas augstskolā un studiju programmā, par
ko piešķirta stipendija) iesniegšanas Līvānu novada domei.
4. Noteikt, ka atbildīgā par līgumu slēgšanu ar stipendiātiem ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita GRABĀNE, par stipendiju izmaksu Līvānu novada domes galvenā
grāmatvede Ināra GRIBONIKA.
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.
Sēde beidzas plkst.1145
Protokols parakstīts 2017. gada 2. novembrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

G. Kraukle

Sēdi protokolēja
personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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