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Sēdes sākums plkst. 900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS
4) Inese JAUNUŠĀNE
5) Ināra KALVĀNE
6) Ginta KRAUKLE
7) Valdis LABINSKIS
8) Jānis MAGDAĻENOKS
9) Ivans MATROSOVS
10) Gatis PASTARS
11) Pēteris ROMANOVSKIS
12) Ļevs TROŠKOVS
13) Andris VAIVODS
14) Ainis VEIGURS
15) Mārīte VILCĀNE
Sēdē klātesošās personas:
1) Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
2) Inta Vērdiņa, Līvānu novada Centrālās bibliotēkas direktore,
3) Diāna Rjaboškapova, Līvānu būvvaldes vadītāja,
4) Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja,
5) Līga Ancāne, galvenā ekonomiste,
6) Iveta Dobele, plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece,

7) Ilga Peiseniece, Līvānu novada izglītības pārvaldes vadītāja,
8) Aija Usāne, izpilddirektora vietniece,
9) Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
10) Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
11) Valija Ruisa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
12) Arnita Briška, Līvānu novada Sociālā dienesta vadītāja,
13) Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
Deputāts Valdis Labinskis ierosina iepriekš saņemto informāciju par komiteju un domes
sēžu darba laikiem un deputātu pieņemšanas grafiku apstiprināt domes sēdē. Priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste paskaidro, ka komiteju un domes sēžu
darba laiks un deputātu pieņemšanas grafiks sastādīts atbilstoši Līvānu novada pašvaldības
nolikumam un šī informācija nav jāapstiprina domes sēdē. Domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods apstiprina, ka dokuments sagatavots atbilstoši nolikumam un, ja kādam deputātam ir
konkrēti priekšlikumi par izmaiņām, tad jāgriežas rakstiski un jautājums tiks izskatīts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome izskata
iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Par Līvānu novada Centrālās bibliotēkas nolikuma grozījumiem un Druvas
filiālbibliotēkas reorganizāciju. Ziņo I. Kalvāne.
3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
4. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem. Ziņo I. Kalvāne.
5. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo I. Kalvāne.
6. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”
galīgajā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
7. Par grozījumu Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.9
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Līvānu
novada pašvaldībā”. Ziņo I. Kalvāne.
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Birstalas” Sutru
pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Vasiļki” Sutru
pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par īres maksas apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par zemes lietošanas mērķim piekrītošo platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Līvānu novada pašvaldības iestādēs. Ziņo A.
Vaivods.
16. Par dāvinājuma pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods.
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
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18. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, pirkuma
līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
19. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Flokši”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, pirkuma
līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala J.Rudzutaka ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
21. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Sīpoli”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, pirkuma
līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
22. 9.Par pašvaldības nekustamās mantas – dzīvokļa Celtniecības ielā 6-1, Līvānos, Līvānu
novadā izsoli.
23. Par dzīvokļa Rīgas ielā 37-42, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo
A. Vaivods.
24. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam
aktualizētā Rīcību plāna 2012.-2018.gadam un Investīciju plāna 2014.-2018.gadam
apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
25. Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam
izstrādei, veicot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.2018.gadam aktualizāciju. Ziņo A. Vaivods. Ziņo A. Vaivods.
26. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo A. Vaivods.
27. Par telpu nomu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāles darbības
nodrošināšanai. Ziņo A. Vaivods.
28. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
29. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2017.gada budžetā. Ziņo A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
Deputāts Valdis Labinskis uzdot jautājumu par gājēju pārvada pār dzelzceļu atvēršanu - vai ir
kāda virzība. Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods paskaidro, ka pagaidām tas nav nodots
ekspluatācijā. Projekta tehniskā puse ir pilnībā pabeigta un pašlaik notiek dokumentu
noformēšana, jo šī būve prasa ļoti daudz dokumentu saskaņošanu. Tiklīdz dokumenti tiks
sakārtoti, tad objekts tiks atklāts.
29. novembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Rudzātu vidusskolas skolēnu vecāku
pārstāvis Ivo Brūvers piedalījās Latvijas Televīzijas raidījumā «Tieša runa» par Izglītības
ministrijas plānoto skolu tīkla optimizāciju.
29. novembrī domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne un Izglītības pārvaldes pārstāvji Rīgā
piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā karjeras atbalsta gadskārtējā
nacionālajā konferencē “Skolēnu karjeras vadības prasmju veidošana kompetencēs balstītā
izglītībā”.
30. novembrī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
3. decembrī domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle uzrunāja klātesošos un iededza
Līvānu pilsētas egli pie Līvānu novada Kultūras centra.
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3. decembrī domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Latvijas Pašvaldību
veterānu-senioru 54. sporta spēļu apbalvošanas pasākumā. Līvānu novada senioru komanda
šogad absolūtajā vērtējumā izcīnīja 3. vietu.
4. decembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Baltinavā piedalījās Latgales Reģionālās
televīzijas rīkotajā diskusiju cikla “Vīnuoti, tok na vīnaidi!” diskusijā “Skolu strukturālā un
satura reforma izglītībā”.
6. decembrī Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī Valsts vides dienesta “Zaļās izcilības
balvu” saņēma Līvānu novada pašvaldība – to pārstāvēja priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
un vides inženiere Gunita Vaivode.
6. decembrī JIC “Kvartāls” un biedrība “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” rīkoja skolēnus
un lēmumu pieņēmēju Strukturētā dialoga diskusiju “Kafija ar politiķiem”. Diskusijā piedalījās
domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, domes deputāti Ināra Kalvāne un Jānis Magdaļenoks.
7. decembrī notika ikmēneša kultūras, muzeja, bibliotēku, uzņēmējdarbības un jaunatnes
iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme.
7. decembrī Līvānos notiks Latvijas Republikas Valsts policijas dibināšanas 99. gadadienai
veltīts svinīgs sarīkojums, kuru rīkoja Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde. Pasākumā
piedalījās domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
8. decembrī Latgales mākslas un amatniecības centrā notika Līvānu novada domes Kultūras
komisijas sēde.
8. decembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Krāslavā piedalījās Latgales Plānošanas
reģiona Attīstības padomes sēdē.
8. decembrī domes izpilddirektors Uldis Skreivers Bauskā piedalījās Latvijas Pašvaldību
Izpilddirektoru asociācijas gada sapulcē.
8. decembrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā (VARAM) piedalījās sanāksmē par dzīvojamā fonda jautājumu risināšanu.
12. decembrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne un domes ekonomisti tikās ar novada skolu
vadību, lai pārrunātu jautājumus par skolēnu ēdināšanas maksām.
13. decembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Malnavas koledžā piedalījās biedrības
Eiroreģions “Ezeru zeme” Latvijas reģiona biedru sapulcē.
15. decembrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne Ludzā piedalījās Latgales reģiona attīstības
aģentūras sēdē.
16. decembrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne atklāja Sēdvolejbola Baltijas līgas turnīru,
kurš notika Līvānos.
19. decembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga
Peiseniece un Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolas direktore un Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijas (RTA) Līvānu filiāles vadītāja Ilze Vanaga tikās ar RTA Inženieru fakultātes dekāni
Ēriku Teirumnieku, lai pārrunātu aktuālos sadarbības jautājumus.
19. un 21. decembrī domes izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar SIA “Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” vadību, lai pārrunātu tarifu projektu jautājumus.
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2. Par Līvānu novada Centrālās bibliotēkas nolikuma grozījumiem un Druvas
filiālbibliotēkas reorganizāciju.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam, G. Krauklei, I. Jaunušānei
Paskaidro I. Vērdiņa, R. Šmukste
Saskaņā ar deputāta Valda Labinska pieprasījumu par lēmumprojekta 6.punktu un
7. punktu deputāti balso atsevišķi.
Izskatot Līvānu novada Centrālās bibliotēkas 2017. gada 21. novembra vēstuli Nr. 111/2 “Par Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Druvas filiālbibliotēkas reorganizāciju” un
Latvijas Bibliotēku padomes 2017. gada 16. novembra vēstuli Nr. 3.1.4-1/2508 ar saskaņojumu
Druvas filiālbibliotēkas reorganizācijai, to pārveidojot par Rožupes filiālbibliotēkas ārējās
apkalpošanas punktu, kas reizi nedēļā nodrošina iedzīvotājiem iespēju saņemt bibliotekāros un
informācijas pakalpojumus, un ņemot vērā Druvas bibliotēkas ēkas slikto tehnisko stāvokli, un
saskaņā ar Bibliotēku likuma 6. panta trešo daļu un ceturto daļu, un Ministru kabineta 2001.
gada 7. augusta noteikumu Nr. 355 „Vietējās nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi” 2.
punkta 2.1. apakšpunktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 5. punktu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2018. gada 1. janvāri Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Druvas bibliotēku
reorganizēt par Rožupes bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktu, kas reizi nedēļā nodrošina
iedzīvotājiem iespēju saņemt bibliotekāros un informācijas pakalpojumus.
2 Druvas bibliotēkas krājumus un materiālās vērtības nodot Rožupes bibliotēkai.
3. Veikt Līvānu novada Centrālās bibliotēkas nolikumā, apstiprināts ar Līvānu novada
domes 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 4-27, šādus grozījumus:
3.1. Papildināt nolikuma 18. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
“Nepieciešamības gadījumā filiālbibliotēkas nodrošina iedzīvotājiem iespēju saņemt
bibliotekāros un informācijas pakalpojumus to ārējās apkalpošanas punktos.”
3.2. Nolikuma 1. un 2. pielikumā svītrot struktūrvienību “Druvas bibliotēka”.
4. Līvānu novada Centrālās bibliotēkas vadītājai Intai Vērdiņai iesniegt Latvijas
Bibliotēku padomei pieteikumu Druvas bibliotēkas izslēgšanai no Bibliotēku reģistra (Nr.
BLB0179).
5. Ar 2018. gada 1. janvāri izslēgt no Līvānu novada Centrālās bibliotēku un tās
filiālbibliotēku amatu vienību saraksta amata vienību “vadītājs”, profesijas kods 1431 11, 1
likmi Druvas bibliotēkā.
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
deputātam V. Labinskim balsojot “pret” - nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
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6. Ar 2018. gada 1. janvāri iekļaut Līvānu novada Centrālās bibliotēku un tās
filiālbibliotēku amatu vienību sarakstā amata vienību “bibliotekārs”, profesijas kods 3433 01,
0,5 likmes ar darba algu 430,00 par vienu likmi (skat. pielikumā Nr.3).
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
deputātam V. Labinskim balsojot “pret” - nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
7. Ar 2018. gada 1. janvāri iekļaut Līvānu novada Centrālās bibliotēku un tās
filiālbibliotēku amatu vienību sarakstā Rudzātu bibliotēkā amata vienību “bibliotekārs”,
profesijas kods 3433 01, 0,5 likmes ar darba algu 430,00 par vienu likmi (skat. pielikumā Nr.3).
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un Līvānu
novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Inta Vērdiņa.
Pielikumā:

1) nolikuma 1. pielikums uz 1 lpp.
2) nolikuma 2. pielikums uz 1 lpp.
3) amatu vienību saraksts uz 2 lpp.
3. Dzīvokļu jautājumi.

Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot Ļ. G., dzīvo (adrese), 2017. gada 1 decembra iesniegumu (reģ. ar Nr. LNP/21.9.2/17/1862) par dzīvojamās telpas Lāčplēša ielā 25-56, Līvānos īres līguma pagarināšanu,
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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt Ļ. G., dzīvo (adrese), dzīvojamās telpas īres tiesības uz labiekārtotu
dzīvokli Lāčplēša ielā 25-56, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Aija
Usāne.
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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 J. Š., dzīvo (adrese), 2017. gada 30. oktobra iesniegumu (reģ. ar Nr.LNP/211.1/17/1666), par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus, kā personai ar nepilngadīgu bērnu pēc
Sociālā dienesta atzinuma, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un Līvānu
novada Sociālā dienesta 2017. gada 13. novembra Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts,
ka, izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo
telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut J. Š., dzīvo (adrese), dzīvokļu apstākļu uzlabošanas rindā kā personu ar
nepilngadīgu bērnu, kas ir bez savas dzīvojamās platības, ar kārtas Nr. 3.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Aija
Usāne
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.
4. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, M. Vilcānei, J. Magdaļenokam, A. Vaivodam, G. Krauklei
Deputāts V. Labinskis lūdz atsevišķu balsojumu par Jāni Klaužu
Saskaņā ar Līvānu novada 2012. gada 26. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 5
„Noteikumi par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem” (turpmāk tekstā –
Noteikumi) un pamatojoties uz Līvānu novada domes Sporta komisijas ierosinājumu un likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav un deputātiem A. Bondarevam un
M. Vilcānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
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1. Par izcīnītām godalgotām vietām citās starptautiskās sacensībās (ar vismaz 6 valstu
līdzdalību), t.sk. arī Eiropas kausi atbilstoši Noteikumu 3.2.1. punktam apbalvot ar naudas
balvu:
1.1. DMITRIJU SERJOGINU - par izcīnīto 1. vietu starptautiskajā Lattelekom maratonā
10 km distancē – 250,00 EUR,
1.2. ALEKSEJU PETROVU – par izcīnīto 3. vietu Pasaules kausā kikboksā Ungārijā
Budapeštā –140,00 EUR,
1.3. ROBERTU NEIJU- par izcīnīto 1. vietu “Latvija Open 2017” 21. Starptautiskajā
kikboksa čempionātā – 120,00 EUR,
1.4. ALEKSANDRU GASPEROVIČU - par izcīnīto 1. vietu “Latvija Open 2017”
21. Starptautiskajā kikboksa čempionātā – 120,00 EUR,
1.5. MAKSIMU HLIZOVU - par izcīnīto 2. vietu “Latvija Open 2017”Starptautiskajā
kikboksa čempionātā– 110,00 EUR,
Saskaņā ar Līvānu novada 2012. gada 26. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 5
„Noteikumi par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem” (turpmāk tekstā –
Noteikumi) un pamatojoties uz Līvānu novada domes Sporta komisijas ierosinājumu un likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav un deputātam V. Labinskim
“atturoties”
NOLEMJ:
Par izcīnītām godalgotām vietām citās starptautiskās sacensībās (ar vismaz 6 valstu
līdzdalību), t.sk. arī Eiropas kausi atbilstoši Noteikumu 3.2.1. punktam apbalvot ar naudas
balvu:
1.6. JĀNI KLAUŽU - par izcīnīto 3. vietu Starptautiskajās parlamentārajās sporta spēlēs
galda tenisā- 100,00 EUR,
Saskaņā ar Līvānu novada 2012. gada 26. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 5
„Noteikumi par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem” (turpmāk tekstā –
Noteikumi) un pamatojoties uz Līvānu novada domes Sporta komisijas ierosinājumu un likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav un deputātiem A. Bondarevam un
M. Vilcānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
Par izcīnītām godalgotām vietām citās starptautiskās sacensībās (ar vismaz 6 valstu
līdzdalību), t.sk. arī Eiropas kausi atbilstoši Noteikumu 3.2.1. punktam apbalvot ar naudas
balvu:
1.7. KRISTAPU KUDIŅU - par izcīnīto 3. vietu “Latvija Open 2017” 21.
Starptautiskajā kikboksa čempionātā – 100,00 EUR,
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1.8. DŽERALDU KALNIŅU- par izcīnīto 2. vietu Franča Vilcāna 9.
Daugavpils
Starptautiskajā volejbola turnīrā komandā 60+- 60,00 EUR.
2. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas čempionātos pieaugušajiem atbilstoši
Noteikumu 3.4.1. punktam apbalvot ar naudas balvu:
2.1. IĻJU GROMOVU - par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā basketbolā –160,00
EUR,
2.2. SOLVEIGU OZOLU-OZOLIŅU-par izcīnīto 2. vietu 3000 m kavēkļu skrējienā
Latvijas čempionātā vieglatlētikā–140,00 EUR,
2.3. GINTU VALTERI- par izcīnīto 2. vietu 3000 m skrējienā Latvijas čempionātā
vieglatlētikā telpās–140,00 EUR,
2.4. KITIJU VALTERI- par izcīnīto 3. vietu 10 000 m skrējienā Latvijas čempionātā
vieglatlētikā–110,00 EUR.
3. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas čempionātos pieaugušajiem atbilstoši
Noteikumu 3.4.2. punktam apbalvot ar naudas balvu: DANIELU BUKO- par izcīnīto 3. vietu
50 km skriešanā Latvijas čempionātā–55,00 EUR.
4. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas čempionātos pieaugušajiem atbilstoši
Noteikumu 3.4.2. punktam apbalvot ar naudas balvu:
4.1. ARTI PLIVDU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spēkavīriem - 110,00
EUR,
4.2. INTARU SAUSKĀJU – par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spiešanā guļus 80,00 EUR,
4.3. GEORGIJU STOĻEROVU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spiešanā
guļus- 80,00 EUR,
4.4. PĒTERI ONDZUĻU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spiešanā guļus80,00 EUR,
4.5. ŅIKITU IVANOVU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spiešanā guļus80,00 EUR,
4.6. VLADISLAVU SAVENKO- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spiešanā
guļus- 80,00 EUR,
4.7. MAREKU LEITI- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spiešanā guļus- 80,00
EUR,
4.8. RENĀTU DMITRIJEVU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spiešanā guļus80,00 EUR,
4.9. MĀRI PASTARU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spiešanā guļus- 80,00
EUR,
4.10. ALEKSANDRU ARHIPOVU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spiešanā
guļus- 80,00 EUR,
4.11. RAIMONDU GRĪGU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spiešanā guļus80,00 EUR,
4.12. RAITI ORMANI- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spiešanā guļus- 80,00
EUR,
4.13. VLADISLAVU IVANOVU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spiešanā
guļus- EUR 80,00,
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4.14. PĀVELU GRIGORJEVU- par izcīnīto 2. vietu Latvijas čempionātā spiešanā
guļus- 70,00 EUR.
5. Par piedalīšanos Latvijas jaunatnes un junioru izlases sastāva pasaules un Eiropas junioru un
jaunatnes čempionātos atbilstoši Noteikumu 3.5. punktam apbalvot ar naudas balvu: ILMĀRU

ŠTOLCERU- par dalību Pasaules jaunatnes čempionātā 100 lauciņu dambretē- 100,00 EUR.
6. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas jaunatnes (16 gadi) un junioru čempionātos
atbilstoši Noteikumu 3.6.1. punktam apbalvot ar naudas balvu: ALISI SIMONU SALMIŅU par izcīnīto 2. vietu 3000 m kavēkļu skrējienā Latvijas čempionātā vieglatlētikā–90,00 EUR.
7. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas jaunatnes (16 gadi) un junioru čempionātos
atbilstoši Noteikumu 3.6.2. punktam apbalvot ar naudas balvu:
7.1. KEROLAINI KAŠINSKU - par izcīnīto 2. vietu “Latvija Open 2017” 21.
Starptautiskajā kikboksa čempionātā – 75,00 EUR,
7.2. IGORU ISAJEVU- par izcīnīto 2. vietu “Latvija Open 2017” 21. Starptautiskajā
kikboksa čempionātā- 75,00 EUR.
8. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas veterānu sporta spēlēs un čempionātos
atbilstoši Noteikumu 3.7. punktam apbalvot ar naudas balvu:
8.1. LEONTĪNI VĪTOLU- par izcīnīto 1. vietu 800 m 54. Latvijas pašvaldību sporta
veterānu-senioru sporta spēlēs – 85,00 EUR,
8.2. JĀNI MANKOVSKI- par izcīnīto 1. vietu augstlēkšanā 54. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs – 85,00 EUR,
8.3. ANDREJU BONDAREVU- par izcīnīto 1. vietu 800 m 54. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs –85,00 EUR,
8.4. VILMU LOJĀNI- par izcīnīto 1. vietu 50 brīvā stila peldēšanā 54. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.5. ANNU IVBULI - par izcīnīto 1. vietu šķēpa mešanā 54. Latvijas pašvaldību sporta
veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.6. ALĪDU ĀBOLU - par izcīnīto 1. vietu jūdzes skrējienā 54. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.7. MĀRĪTI VILCĀNI - par izcīnīto 1. vietu lodes grūšanā 54. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.8. MĀRĪTI VASIĻJEVU- par izcīnīto 1. vietu 60 m 54. Latvijas pašvaldību sporta
veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.9. VITU ORMANI - par izcīnīto 1. vietu 5000 m soļošanā 54. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.10. JEKATERINU SOKUNOVU- par izcīnīto 1. vietu 800 m 54. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.11. VLADIMIRU POĻAKOVU - par izcīnīto 1. vietu augstlēkšanā 54. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.12. JURI LEBEDOKU- par izcīnīto 1. vietu trīssoļlēkšanā 54. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.13. ARVILU BUŠMANI- par izcīnīto 1. vietu 800 m 54. Latvijas pašvaldību sporta
veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.14. JĀNI MĀSĀNU- par izcīnīto 1. vietu vesera mešanā 54. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
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8.15. PĒTERI TRUBAČU - par izcīnīto 1. vietu 5000m 54. Latvijas pašvaldību sporta
veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.16. VALĒRIJU ŠAKELI- par izcīnīto 1. vietu 1500m 54. Latvijas pašvaldību sporta
veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.17. VARI PEISENIEKU - par izcīnīto 1. vietu orientēšanās sportā 54. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.18. SERGEJU BOGDANOVU - par izcīnīto 2. vietu 1500m 54. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 60,00 EUR,
8.19. JĀNI VAŽŅEVIČU - par izcīnīto 2. vietu 5000 m soļošanā 54. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 60,00 EUR,
8.20. RIHARDU ČIŽEVSKI - par izcīnīto 2. vietu 60 m skrējienā 54. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 60,00 EUR,
8.21 ROBERTU MĀLNIEKU - par izcīnīto 2. vietu 800m skrējienā 54. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 60,00 EUR,
8.22. VALDI KOKORIŠU- par izcīnīto 2. vietu orientēšanās sportā 54. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 60,00 EUR,
8.23. ANDREJU REŠETŅIKOVU- par izcīnīto 2. vietu galda tenisā 54. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs orientēšanās sportā - 60,00 EUR,
8.24. ĒRIKU STĀMURU - par izcīnīto 3. vietu orientēšanās sportā 54. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs orientēšanās sportā - 40,00 EUR;
8.25. Līvānu dambretes komandu - par izcīnīto 2. vietu Latvijas komandu čempionāta
100 lauciņu dambretē un apbalvot komandas locekļus Laimoni Zālīti, Gunāru Zālīti, Vsevolodu
Teterinu, - 90,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas
loceklim,
8.26. vīriešu minifutbola 2. komandu grupā 50+ par izcīnīto 2. vietu 54. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs telpu futbolā un apbalvot komandas locekļus
Jevgēniju Boļšakovu, Anatoliju Taratutinu, Jāni Supi, Jevgēniju Sergejevu, Valēriju
Kudrjašonoku - 150,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram
komandas loceklim,
8.27. vīriešu minifutbola 2. komandu grupā 50+ par izcīnīto 2. vietu 54. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs futbolā un apbalvot komandas locekļus Ilmāru
Visocki, Valdi Činguli, Imantu Ručevski, Edgaru Lazdānu, Vladimiru Paškoviču, Mihailu
Šabanovu, - 180,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas
loceklim,
8.28. vīriešu minifutbola 1. komandu grupā 50+ par izcīnīto 3. vietu 54. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs futbolā un apbalvot komandas locekļus
Vjačeslavu Korotkinu, Ivaru Paegli, Sergeju Laptevu, Vadimu Kibišu Vadimu Kononovu,
Igoru Solovjovu, Aslanu Džanalajevu –175,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli
vienādās daļās katram komandas loceklim,
8.29 vīriešu volejbola komandā grupā 55+ par izcīnīto 3. vietu 54. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs volejbolā un apbalvot komandas locekļus Vilni Jēgeru,
Uldi Blūmu, Ilmāru Ventsbergu, Fjodoru Ivanovu, Romānu Kažarenoku- 125,00 EUR
kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas loceklim,
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8.30 sieviešu pludmales volejbola komandu sievietēm 30+ - par izcīnīto 3. vietu 54.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs pludmales volejbolā un apbalvot
komandas locekļus Vitu Školinu, Antru Švernu, Gitu Griezi –75,00 EUR,
8.31. sieviešu basketbola komandu grupā 35+ par izcīnīto 1. vietu 26. Latvijas
maksibasketbola čempionātā un apbalvot komandas locekļus Inetu Smilškalni, Maiju
Skrūzmani, Sintu Golubevu, Ivetu Aišpuri, Līgu Zalāni, Ievu Babri, Olitu Bidzāni, Evitu
Liepnieci,– 280,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas
loceklim.
9. Par sportistu sagatavošanu un izcīnītajām godalgotajām vietām sporta sacensībās
atbilstoši Noteikumu 3.9. punktam apbalvot ar naudas balvu sekojošus trenerus:
9.1. ANDREJU BONDAREVU- vieglatlētikas treneri –70,00 EUR,
9.2. JOSIFU KOVČI – kikboksa treneri - 70,00 EUR,
9.3. VJAČESLAVU GRIGORJEVU- 55,00 EUR.
10. Līdzekļus naudas balvas izmaksām kopsummā 6130,00 EUR paredzēt Līvānu
novada 2018. gada budžetā, tai skaitā no Līvānu sporta pasākumiem 5500,00 EUR, Rožupes
pagasta sporta pasākumiem 160,00 EUR, Turku pagasta sporta pasākumiem 80,00 EUR,
Rudzātu pagasta sporta pasākumiem 310,00 EUR apmērā.
11. Noteikt, ka sportistu apbalvošana tiek veikta 2018. gada 19. janvārī Līvānu novada
Kultūras centrā ikgadējā sportistu pasākumā.
12. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes izpilddirektors
Uldis Skreivers.
5. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot S. V. – Ā., deklarētā dzīvesvieta (adrese), iesniegumu (reģ. 2017.gada
05.jūnijā ar nr.2-1.9.2/17/1019) par dzīvesvietas (adrese) deklarācijas anulēšanu I. V. un
saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4., 11. un 12. pantu un Ministru kabineta 2003.
gada 11. februāra noteikumiem nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu“, un pamatojoties uz sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ :
1.1. Pieņemt lēmumu Nr. 20-5(1) „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu I. V.”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
1.3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes lietvede Elita
Matisone.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
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2. Izskatot A. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), iesniegumu (reģ. 2017.gada
26.septembrī ar nr.2-1.9.2/17/1451) par dzīvesvietas (adrese) deklarācijas anulēšanu G. D. un
saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4., 11. un 12. pantu un Ministru kabineta 2003.
gada 11. februāra noteikumiem nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu“, un pamatojoties uz sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pieņemt lēmumu Nr. 20-5(2) „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu G. D.”.
2.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
2.3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes lietvede Elita
Matisone.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
3. Izskatot Sutru pagasta pārvaldes vadītājas Valijas Ruisas iesniegumu (reģ. 2017.gada
06.oktobrī ar nr.2-1.6.2/17/2071) par dzīvesvietas (adrese) deklarācijas anulēšanu A. T. un
saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4., 11. un 12. pantu un Ministru kabineta 2003.
gada 11. februāra noteikumiem nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu“, un pamatojoties uz sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pieņemt lēmumu Nr. 20-5(3) „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu A. T.”.
3.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
3.3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes lietvede Elita
Matisone.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
4. Izskatot Sutru pagasta pārvaldes vadītājas Valijas Ruisas iesniegumu (reģ. 2017.gada
06.oktobrī ar nr.2-1.6.2/17/2071) par (adrese) deklarācijas anulēšanu L. T. un saskaņā ar
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4., 11. un 12. pantu un Ministru kabineta 2003. gada 11.
februāra noteikumiem nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu“, un
pamatojoties uz sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:

13

4.1. Pieņemt lēmumu Nr. 20-5(4) „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu L. T.”.
4.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
4.3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes lietvede Elita
Matisone.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.

6. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Līvānu novadā” galīgajā redakcijā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017. gada 27. novembra
vēstulē Nr. 1 - 18/9029 „Par saistošajiem noteikumiem” sniegto atzinumu par Līvānu novada
domes 2017.gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.13 "Par sociālās palīdzības
pabalstiem Līvānu novadā” un ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 45. panta ceturto daļu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt precizējumus Līvānu novada domes 2017.gada 26. oktobra saistošajos
noteikumos Nr.13 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” un apstiprināt tos galīgā
redakcijā (skatīt pielikumā).
2. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā
„Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte Šmukste un Līvānu novada Sociālā dienesta vadītāja Arnita Briška.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 6 lpp.
7. Par grozījumu Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos
noteikumos Nr. 9 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
maznodrošinātu Līvānu novada pašvaldībā””.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam, V. Labinskim, G. Krauklei
Izskatot Līvānu novada Sociālā dienesta izstrādāto saistošo noteikumu „Grozījums
Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Līvānu novada pašvaldībā””

14

projektu un saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 32. pantu, 35. panta ceturto un piekto daļu, likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21. pantu un
43.panta trešo daļu un ņemot vērā sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījums Līvānu novada domes 2015. gada 26.
marta saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
maznodrošinātu Līvānu novada pašvaldībā””.
2. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā
„Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Sociālā dienesta vadītāja
Arnita Briška
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.,
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam
Paskaidro R. Šmukste
1. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā īpašuma
lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0519,
Rīgas ielā 63, Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība , bet faktiski zemes gabals atrodas
Jersikas ciema teritorijā un uz tā 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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1.1 Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvētai zemes vienībai 0,1141 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0519, kas atrodas Rīgas ielā 63, Jersikā, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju
apbūves teritorija (kods 0601).
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. Izskatot SIA ,,TeleTower”, reģ. Nr. LV40103257495, juridiskā adrese Uriekstes ielā
2A, Rīga, 2017.gada 4.oktobra iesniegumu un 2017. gada 13.decembra iesniegumu par zemes
lietošanas mērķa maiņu nomas zemes vienības ar kadastra Nr.7668-007-0428, kas atrodas Parka
ielā 10, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, plānotai daļai 0,6 ha platībā, elektronisko
sakaru tīkla bāzes stacijas izveidošanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai, un ņemot vērā
Rudzātu pagasta valdes 2017. gada 12. decembra sēdes lēmumā Nr. 10 – 2 “SIA TeleTower
iesniegums – par zemes lietošanas mērķa maiņu” izteikto viedokli, ka valdei nav iebildumu
zemes lietošanas mērķa maiņai, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.pantu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 2.2. un 16.1.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, deputātam V. Labinskim balsojot “pret”, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamā īpašuma zemes vienības 1,63 ha platībā ar kadastra Nr.7668007-0428 Parka ielā 10, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, plānotai zemes vienības
daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām
un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve platībā 0,6 ha, kods
1201.
2.2. Atstāt nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra Nr.7668-007-0428 Parka ielā
10, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
individuālo dzīvojamo māju apbūve platībā 1,03 ha, kods 0601.
2.3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2.punktā norādītās zemes vienības daļu platības var tikt
precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
2.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes ierīcības
inženieris Miķelis Baltmanis.
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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: zemes vienības shēma ar iezīmēto plānoto zemes vienības daļu uz 1 lpp.
9. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot I. G., dzīvo: (adrese), 2017.gada 13.novembra iesniegumu par 2016.gada
24.novembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.LND/2-13.4/16/34 darbības
pagarināšanu, (zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabalu 1,0039 ha platībā ar kadastra
Nr. 7666 009 0411, uz kura atrodas tiesiskajā valdījumā esošais ēku un būvju īpašums ar
kadastra apzīmējumiem 7666 009 0411 001, 7666 009 0411 002, 7666 009 0411 003, 7666 009
0411 004, kas atrodas Knutenīcā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā) un ņemot vērā, ka līguma
darbības termiņš ir beidzies 2017.gada 30.oktobrī, bet zeme tika faktiski apsaimniekota, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2. punktu
un 7.2 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar I. G., dzīvo: (adrese), 2016.gada 24.novembra Lauku apvidus zemes
nomas līguma Nr.LND/2-13.4/16/34 par zemes gabalu 1,0039 ha platībā ar kadastra Nr.7666
009 0411 (zemes vienības kadastra apzīmējums 7666 009 0159), kas atrodas Knutenīcā,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, darbības termiņu uz 1 (vienu) gadu (līdz 2018.gada
24.novembrim) ēku un būvju uzturēšanai.
2. Noteikt Ivanam Grigorjevam zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro gadā).
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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10. Par zemes nomas izbeigšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Z. J., dzīvo (adrese), 2017.gada 4.decembra iesniegumu par saskaņā ar
2017.gada 20.februāra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/17/5 iznomātās
zemes vienības 2,4812 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0358, kas atrodas Turku
pagastā, Līvānu novadā, nomas izbeigšanu, 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.janvāri izbeigt nomas tiesiskās attiecības ar Z. J., dzīvo (adrese), par
zemes vienību 2,4812 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0358, kas atrodas Turku
pagastā, Līvānu novadā (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes) un kas nodota nomā
saskaņā ar 2017.gada 20.februāra noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/213.4/17/5.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2017.gada 20. februāra noslēgtajā ar Z. J. zemes nomas
līgumā Nr. LND/2-13.4/17/5 un noteikt par iznomātajām zemes vienībām 2,5492 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-006-0092, 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0098
un 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0075, kas atrodas Turku pagastā Līvānu
novadā, nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3. Noteikt, ka atbildīgā par grozījumu veikšanu zemes nomas līgumā ir Līvānu novada
domes juriskonsulte Sanita Grabāne, par lēmuma izpildi - 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Birstalas” Sutru pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Preime” reģ. Nr.41503026248, juridiskā adrese: Liepu iela 9-19, Preiļi,
iesniegto sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas (sertifikāta Nr. BA-86) 2017.gada
17.novembrī izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Birstalas” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7682-003-0001 Līvānu novada Sutru pagastā, un saskaņā ar Līvānu novada domes
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2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, atbilstoši Līvānu novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumam Nr.12-17
„Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Birstalas” un pamatojoties uz
Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 5.augusta noteikumu
Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.3.punktu un 26.punktu, Ministru
kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Birstalas" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-0030001 Sutru pagastā, Līvānu novadā, sadalot to trīs zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0297 ar
nosaukumu ,,Dzeguzes”– 17,1 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0298 ar
nosaukumu ,,Tīrumi”– 15,2 ha;
1.3. paliekošajam zemes nogabalam Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0310 ar
nosaukumu ,,Birstalas”– 3,1 ha.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar kadastra
apzīmējumu 7682-003-0297 ar nosaukumu ,,Dzeguzes” 17,1 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
3. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 7682-003-0298 ar nosaukumu ,,Tīrumi” 15,2 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.3 ar kadastra
apzīmējumu 7682-003-0310 ar nosaukumu ,,Birstalas” 3,1 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Atstāt zemes nogabalam Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0310 ar nosaukumu
,,Birstalas” 3,1 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikto adresi:
,,Birstalas”, Promi, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334 (klasifikatora kods 105866501).
6. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7682003-0297, Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0298 un Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 7682003-0310 precizētos apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto
sadalījumu.
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes ierīcības
inženieris Miķelis BALTMANIS.
8. 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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Pielikumā: zemes ierīcības projekta ,,Birstalas” sadalījuma shēma uz 1 lpp.
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Vasiļki” Sutru pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam, G. Krauklei
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot SIA „Preime” reģ. Nr.41503026248, juridiskā adrese: Liepu iela 9-19, Preiļi,
iesniegto sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas (sertifikāta Nr. BA-86) 2017.gada
1.decembrī izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Vasiļki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7682-001-0114 Līvānu novada Sutru pagastā, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024.gadam”, atbilstoši Līvānu novada domes 2017. gada 27.aprīļa lēmumam Nr.5-8 „Par zemes
ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Vasiļki” un pamatojoties uz Zemes ierīcības
likuma 7.pantu un 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.3.punktu un 26.punktu, Ministru kabineta noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav un
deputātam V. Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma „Vasiļki" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-001-0114
Sutru pagastā, Līvānu novadā, sadalot to trīs zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. paliekošajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7682-001-0109 ar
nosaukumu ,,Vasiļki”– 13,0 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7682-001-0121ar
nosaukumu ,,Vaivariņi”– 6,5 ha;
1.3. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 7682-001-0122 ar
nosaukumu ,,Vaivariņi”– 2,0 ha.
2. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar kadastra
apzīmējumu 7682-001-0109 ar nosaukumu ,,Vasiļki” 13,0 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 7682-001-0121 ar nosaukumu ,,Vaivariņi” 6,5 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.3 ar kadastra
apzīmējumu 7682-001-0122 ar nosaukumu ,,Vaivariņi” 2,0 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).

20

5. Atstāt zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7682-001-0109 ar nosaukumu
,,Vasiļki” 13,0 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikto adresi:
,,Vasiļķi”, Brenčore, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334 (klasifikatora kods 105867118).
6. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7682001-0109, Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7682-001-0121 un Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 7682001-0122 precizētos apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto
sadalījumu.
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes ierīcības
inženieris Miķelis BALTMANIS.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekta ,,Vasiļki” sadalījuma shēma uz 1 lpp.
13. Par īres maksas apstiprināšanu
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2017. gada 15. novembra
vēstuli Nr. 1 – 8.6 “Par daudzdzīvokļu māju un īres pakalpojumu maksas projektu un līgumiem
jaunā redakcijā” un iesniegto īres maksas projektu un īres līguma paraugu, un pamatojoties uz
likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11. panta otro un trešo daļu, 11.1 pantu un 13. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 215 “Dzīvojamās telpas īres maksā
ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika”, kā arī ņemot vērā
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopsapulču pieņemtos lēmumus par maksājumiem par
turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros veicamo dzīvojamās mājas
remontu un atjaunošanu, un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b)
apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Īres un kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas
sadalījumu pa izdevumu posteņiem atbilstoši labiekārtošanas līmenim (pakāpei) pašvaldības
dzīvojamās mājās Līvānu pilsētā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Noteikt pašvaldības īrēto dzīvokļu īres maksu saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Informāciju par apstiprināto īres maksu publicēt Līvānu novada pašvaldības mājas
lapā interneta vietnē www.livani.lv.
4. Noteikt, ka šī lēmuma 2. punktā apstiprinātā īres maksa stājas spēkā ar 2018.gada 01.
jūliju.
5. Apstiprināt Dzīvojamo telpu īres līguma paraugu.
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6. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs Artūrs
Vilcāns.
Pielikumā:
1) Īres un kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas sadalījums pa izdevumu
posteņiem uz 2 lpp.
2) Īres maksa uz 4 lpp.
3) Īres līguma paraugs uz 4 lpp.
14. Par zemes lietošanas mērķim piekrītošo platību precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Sakarā ar pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo piebraucamo ceļu
Jaunsilavas skolai un ūdens ņemšanas būvju uzturēšanai - nomātās zemes, kas atrodas uz
nekustamā īpašuma ,,Āboliņi-A” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0797
Jaunsilavas ielā 5, Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, nomas zemes platību
precizēšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā atbilstoši 2015.gada 14.septembra zemesgabala
nomas līgumam Nr. LND/2-13.1.2/15/454, konstatēts, ka minētajai zemes vienībai nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) platībā 2,216 ha,
bet pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) noteiktā platība 0,044 ha, bet
uzmērītā platība 0,2383 ha, kas pārsniedz pieļaujamo nesaisti, un pamatojoties uz iepriekš
minēto un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2., 16.1. un 17.5.
punktiem, kas nosaka, ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas
mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek
precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar
detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams, un Ministru
kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra
datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2. apakšpunktam un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Precizēt nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0797
Jaunsilavas ielā 5, Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, daļai esošā nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, platību
2,0217 ha, kods 0101.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes vadītāja Diāna
Rjaboškapova.
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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: zemes vienības daļas situācijas plāns uz 2 lpp.
15. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Līvānu novada pašvaldības iestādēs.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Kalvānei, G. Krauklei, I. Jaunušānei
Paskaidro H. Jablonska
Izskatot Līvānu novada iestāžu, kuras sniedz ēdināšanas pakalpojumu darbiniekiem,
iesniegumus – Līvānu 1.vidusskolas 2017.gada 20.decembra vēstuli Nr. 1-13/136, Līvānu
2.vidusskolas 2017.gada 14.decembra vēstuli Nr. 1-11/52, Līvānu novada pirmsskolas
izglītības iestādes „Rūķīši” 2017.gada 18.decembra vēstuli Nr. 1-8/33, Rožupes pamatskolas
2017.gada 19. decembra vēstuli Nr. 1-12/76, Jaunsilavas pamatskolas 2017.gada 18.decembra
iesniegumu Nr. 1-16/98, Jersikas pamatskolas 2017.gada 18.decembra vēstuli Nr. 1-13/28,
Rudzātu speciālās internātpamatskolas 2017.gada 15.decembra vēstuli Nr. 1-12/58,
Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra „Rožlejas” 2017.gada 19.decembra vēstuli Nr. 212/17 - par ēdināšanas pakalpojuma faktiskajām izmaksām 2017.gada septembrī un oktobrī un
darbinieku ēdināšanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu, un saskaņā ar Pievienotās vērtības
nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu un 12.punktu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav un deputātam V. Labinskim
“atturoties”
NOLEMJ:
1. No 2018. gada 1. janvāra noteikt maksu darbinieku ēdināšanas pakalpojumiem
Līvānu novada pašvaldības iestādēs:
1.1. Līvānu 1.vidusskolā par 1 pusdienu porciju 1,50 EUR (skat. pielikumā),
1.2. Līvānu 2.vidusskolā par 1 pusdienu porciju 1,46 EUR (skat. pielikumā),
1.3. Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši” par 1 pusdienu porciju 1,30
EUR (skat. pielikumā),
1.4. Rožupes pamatskolā par 1 pusdienu porciju 1,63 EUR (skat. pielikumā),
1.5. Jaunsilavas pamatskolā (skat. pielikumā):
1.5.1. par 1 pusdienu porciju 1,37 EUR,
1.5.2. par 1 vakariņu porciju 0,75 EUR.
1.6. Jersikas pamatskolā 1,43 EUR par 1 pusdienu porciju (skat. pielikumā),
1.7. Rudzātu speciālajā internātpamatskolā (skat. pielikumā):
1.7.1. par 1 pusdienu porciju 1,75 EUR,
1.7.2. par 1 vakariņu porciju 1,46 EUR.
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1.8 Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrā „Rožlejas” par 1 pusdienu porciju 1,79
EUR (skat. pielikumā).
2. Izslēgt no Līvānu novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu maksas
pakalpojumu cenrāža “1. ēdināšanas pakalpojumi mācību priekšmetu olimpiāžu un semināru
dalībniekiem (mācību gada ietvaros)-pusdienas” un “6. maksa par darbinieku ēdināšanupusdienas” (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir lēmuma 1.punktā minēto iestāžu vadītāji.
Pielikumā: ēdināšanas pakalpojumu maksu cenrāži uz 9 lpp.
16. Par dāvinājuma pieņemšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot E. R. pilnvarotās personas P. R., dzīvo (adrese), 2017. gada 21. novembra
iesniegumu ar piedāvājumu Līvānu novada pašvaldībai pieņemt dāvinājumā zemes gabalu
0,0986 ha (986 m2) platībā ar kadastra Nr. 76110030813, kas atrodas Avotu ielā 1B, Līvānos,
Līvānu novadā, zemesgabala kadastrālā vērtība 1686 EUR, tika konstatēts, ka piedāvātā zemes
vienība ietilpst privatizācijai nodotās dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu
76110030812001 Avotu ielā 1B, Līvānos funkcionāli nepieciešamajā zemes gabala platībā, kas
noteikta atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 28. panta
pirmās daļas 3. punktam.
Zemes gabala īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā, nodalījums Nr. 1000 0050
3554, uz E. R. vārda, kuru saskaņā ar 2013. gada 21. marta pilnvaru, reģ. Nr. 814, pārstāv P. R.
Īpašuma tiesības par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Avotu ielā 1B, Līvānos, Līvānu
novadā nostiprinātas 1997. gada 4. novembrī, nodalījuma Nr. 2672, uz Līvānu novada
pašvaldības vārda. Dzīvojamā māja atrodas uz ēku un būvju īpašuma nostiprināšanai
zemesgrāmatā noteiktās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76115030801 ar kopējo
platību 3387 m2, kurā ietilpst 3 zemes vienības, no kurām zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 76110030810 420 m2 platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
76110030812 2000 m2 platībā ir pašvaldībai piekrītošā zeme, par kurām īpašuma tiesības
zemesgrāmatā nav nostiprinātas.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Līvānu novada domes 2015. gada 30.
aprīļa noteikumu Nr. 4 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu
un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā” 8. punktu un pamatojoties uz Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 12. pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībām pildot savas
funkcijas, likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu,
privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības, un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Pieņemt bezatlīdzības dāvinājumā zemes gabalu 0,0986 ha (986 m2) platībā
(kadastrālā vērtība 1686 EUR) ar kadastra Nr. 76110030813, kas atrodas Avotu ielā 1B,
Līvānos, Līvānu novadā, noslēdzot dāvinājuma līgumu.
2. Šī lēmuma 1. punktā pieņemto dāvinājumu - zemes gabalu 0,0986 ha (986 m2) platībā
ar kadastra Nr. 76110030813 Avotu ielā 1B, Līvānos, nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu
novada pašvaldības vārda un izmantot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Avotu ielā 1B, Līvānos
uzturēšanai un privatizācijas nodrošināšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
Pielikumā: zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna kopija uz 2 lpp.

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Inetas Podiņas 2017.gada
05.decembra pieprasījumu Nr.06646/021/2017-NOS par nekustamā īpašuma nodokļu parādu
izpildu lietā Nr.00946/021/2017, par piedziņas vēršanu uz SIA “AGA skog” reģistrācijas
numurs 40003836505 piederošo nekustamo īpašumu Mālasalas, kas atrodas Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7666 003 0005, konstatēts, ka SIA “AGA skog” par nekustamo
īpašumu Mālasalas, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7666 003 0005 ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 4.punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr.20-17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA “AGA skog””.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
2. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
2017.gada 07.decembra paziņojumu Nr.08935/027/2017-NOS par nekustamā īpašuma izsoli
izpildu lietā Nr.00484/027/2013, par otrās izsoles rīkošanu M. (M.) B. (B.) piederošajam
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nekustamajam īpašumam Lāčplēša ielā 15-12, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr. 7611
900 1607, tika konstatēts, ka:
Līvānu novada dome 2017.gada 27.jūlijā izskatīja lietu par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda piedziņu no M. (M.) B. (B.) un pieņēma lēmumu nr.13-24(9) „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu”.
M. (M.) B. (B.) par nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 15-12, Līvānos, Līvānu novadā
ar kadastra Nr.7611 900 1607 uz 2017.gada 31.decembri konstatēts nekustamā īpašuma
nodokļa parāds 6,96 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 6,43 EUR un nokavējuma nauda 0,53
EUR.
Ņemot vērā, ka likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 31 daļā ir noteikts, ka
minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums katram nodokļa maksātājam katrā
pašvaldībā ir 7 euro, konstatējams, ka M. (M.) B. (B.) uz nekustamā īpašuma atsavināšanas
dienu (nekustamā īpašuma izsoles noslēguma datums ir 2018.gada 15.janvāris) papildus būs
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 15-12, Līvānos,
Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 900 1607, 7 euro apmērā.
Laika periodā no iepriekšējā lēmuma spēkā stāšanās līdz šim brīdim, maksājumi
nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanai nav veikti un parāda pieaugums uz 2018.gada
31.martu (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma beigu termiņš)
ir 7,28 EUR, tajā skaitā pamatparāds 7,00 EUR un nokavējuma nauda 0,28 EUR, kopsummā
14,24 EUR, tajā skaitā pamatparāds 13,43 EUR un nokavējuma nauda 0,81 EUR.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
7.panta trešās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka, ja īpašumu atsavina, veicot maksātnespējas
procesu vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā uz nekustamo īpašumu, bijušā īpašnieka
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc dienas,
kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināta nekustamā īpašuma izsole, un
pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un
likuma “Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās
daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Precizēt Līvānu novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumā Nr.13-24(9) „Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu” piedzenamo nekustamā īpašuma nodokļa parāda
kopējo summu (par nekustamo īpašumu Lāčplēša iela 15-12, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra
Nr.7611 900 1607), kas uz 2018. gada 31.martu (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir 14,24 EUR (četrpadsmit euro un 24 centi), tajā skaitā
pamatparāds 13,43 EUR un nokavējuma nauda 0,81 EUR.
2.2. Piedzīt no M. (M.) B. (B.), dzim. 1977.gada 14.maijā, adrese: (adrese), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 14,24 EUR (četrpadsmit euro un 24 centi), kas sastāv no nekustamā
īpašuma nodokļa parāda uz 2017.gada 31.decembri 6,96 EUR apmērā un nekustamā īpašuma
parāda pieauguma uz 2018.gada 31.martu 7,28 EUR par nekustamo īpašumu Lāčplēša iela 1512, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra Nr.7611 900 1607.
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2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami Līvānu novada domes
bankas kontā: AS „Citadele banka”, konts: LV79PARX0004642660004, kods: PARXLV22.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
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.
18. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot U. L., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par atsevišķa apbūvēta
zemesgabala Brīvības ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611 0011110,
1322 m2 platībā atsavināšanu uz nomaksu, samaksu veicot līdz 2023.gada 20.janvārim, un
atbilstoši Civillikuma 1765.panta pirmajai daļai un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 36.panta trešajai daļai, kas nosaka, ka pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu
uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem, kā arī par atlikto
maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un
par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1
procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, un pamatojoties uz
SIA „Latio” 2017.gada 8.augustā noteikto nekustamā īpašuma vērtību un ar Līvānu novada
domes 2017.gada 28.septembra sēdes protokola Nr. 16 lēmumu Nr. 16-20 apstiprināto nosacīto
cenu – 3000,00 EUR, un saskaņā ar Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par pašvaldībai piederošo atsevišķu apbūvētu zemesgabalu 1322 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 0011110, Brīvības ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā,
3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro ) apmērā.
2. Pārdot U. L., dzīvesvieta deklarēta (adrese), zemesgabalu Brīvības ielā 12, Līvānos,
Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611 0011110, 1322 m2 platībā, par 3000,00 EUR (
trīs tūkstoši euro ) apmērā, slēdzot pirkuma līgumu uz nomaksu uz 5 ( pieciem ) gadiem.
3. Noteikt, ka maksājumi par zemesgabala pirkumu veicami līdz 2023.gada
20.janvārim, veicot maksājumus reizi ceturksnī 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro ),
tos ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr.90000065595, AS „SEB banka”, UNLALV2X
norēķinu kontā: LV14UNLA0050018690074 vai AS “Citadele banka”, kods: PARXLV22;
norēķinu kontā: LV79PARX0004642660004:
3.1. līdz 2018.gada 20.februārim – 150,00 EUR;
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3.2. līdz 2018.gada 20.maijam – 150,00 EUR;
3.3. līdz 2018.gada 20.augustam – 150,00 EUR;
3.2. līdz 2018.gada 20.novembrim – 150,00 EUR;
3.4. līdz 2019.gada 20.februārim – 150,00 EUR;
3.5. līdz 2019.gada 20.maijam – 150,00 EUR;
3.6. līdz 2019.gada 20.augustam – 150,00 EUR;
3.7. līdz 2019.gada 20.novembrim – 150,00 EUR;
3.8. līdz 2020.gada 20.februārim – 150,00 EUR;
3.9. līdz 2020.gada 20.maijam – 150,00 EUR;
3.10. līdz 2020.gada 20.augustam – 150,00 EUR;
3.11. līdz 2020.gada 20.novembrim – 150,00 EUR;
3.12. līdz 2021.gada 20.februārim – 150,00 EUR;
3.13. līdz 2021.gada 20.maijam – 150,00 EUR;
3.14. līdz 2021.gada 20.augustam – 150,00 EUR;
3.15. līdz 2021.gada 20.novembrim – 150,00 EUR;
3.16. līdz 2022.gada 20.februārim – 150,00 EUR;
3.17. līdz 2022.gada 20.maijam – 150,00 EUR;
3.18. līdz 2022.gada 20.augustam – 150,00 EUR;
3.19. līdz 2022.gada 20.novembrim – 150,00 EUR;
4. Noteikt, ka par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
5. Noteikt, ka pirkuma līgums ar U. L. noslēdzams līdz 2018.gada 1.februārim.
6. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis,
par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
locekle Alīna Dalka.
19. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Flokši”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot J. Š., dzīvesvieta deklarēta (adrese), pilnvarotas personas O. M., dzīvesvieta
deklarēta (adrese), iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0284, kas atrodas “Flokši”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu
novads, par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums, pirkšanu par nosacīto cenu 560,00 EUR, kas
apstiprināta ar Līvānu novada domes 2017.gada 30.novembra lēmumu Nr. 19-25 „Par atsevišķa
apbūvēta zemesgabala “Flokši”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai un
nosacītās cenas apstiprināšanu”, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 37. un 44.pantiem, kuri nosaka atsavināšanas kārtību, ja nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētā persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā
ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu,
un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
priekšlikumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka
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dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot Līvānu novada pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu “Flokši”, Āriņos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652 005 0284, kas sastāv no atsevišķas
apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0284, 663 m2 platībā, par nosacīto
cenu 560,00 EUR (pieci simti trīsdesmit euro) Jurim Šķeltam, dzīvesvieta deklarēta Rīgas ielā
6A dz.31, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar J. Š. līdz 2018.gada 1.februārim.
3. Noteikt, ka visa pirkuma maksa 560,00 EUR apmērā, pircējam jāsamaksā līdz
2018.gada 15.februārim.
4. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes Juridiskās daļas
vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala J. Rudzutaka ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Krauklei, I. Kalvānei, G. Pastaram
Izskatot E. R., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par atsevišķa apbūvēta
zemesgabala J. Rudzutaka ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611
0010632, 2561 m2 platībā, atsavināšanu uz nomaksu, samaksu veicot līdz 2023. gada 20.
janvārim, un atbilstoši Civillikuma 1765. panta pirmajai daļai un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 36.panta trešajai daļai, kas nosaka, ka pārdodot publiskas personas
nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem, kā
arī par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma
maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma
procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, un
pamatojoties uz SIA „Latio” 2017.gada 26.septembrī noteikto nekustamā īpašuma vērtību un
ar Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra sēdes protokola Nr. 18 lēmumu Nr. 18-16
apstiprināto nosacīto cenu – 5600,00 EUR, un saskaņā ar Līvānu novada domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Noteikt maksu par pašvaldībai piederošā atsevišķa apbūvēta zemesgabala 2561 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 0010632, J.Rudzutaka ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā,
5600,00 EUR (pieci tūkstoši seši simti euro ) apmērā.
2. Pārdot E. R., dzīvesvieta deklarēta (adrese), zemesgabalu J. Rudzutaka ielā 3,
Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611 0010632, 2561 m2 platībā, par 5600,00
EUR ( pieci tūkstoši seši simti euro ) apmērā, slēdzot pirkuma līgumu uz nomaksu uz 5 (
pieciem ) gadiem.
3. Noteikt, ka maksājumi par zemesgabala pirkumu veicami: līdz 2018.gada
20.februārim – 113,00 EUR; atlikušie 5487,00 EUR - līdz 2023.gada 20.janvārim, veicot
ikmēneša maksājumus: - 93,00 EUR ( deviņdesmit trīs euro ) apmērā līdz katra mēneša 20.
datumam, tos ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr.90000065595, AS „SEB banka”,
UNLALV2X norēķinu kontā: LV14UNLA0050018690074 vai AS “Citadele banka”, kods:
PARXLV22; norēķinu kontā: LV79PARX0004642660004.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar E. R. noslēdzams līdz 2018.gada 1.februārim.
5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis,
par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
locekle Alīna Dalka.
21. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Sīpoli”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. Š., dzīvesvieta deklarēta (adrese), pilnvarotas personas O. M., dzīvesvieta
deklarēta (adrese), iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0283, kas atrodas “Sīpoli”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu
novads, par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums, pirkšanu par nosacīto cenu 530,00 EUR ,
kas apstiprināta ar Līvānu novada domes 2017.gada 30.novembra lēmumu Nr. 19-27 „Par
atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Sīpoli”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nodošanu
atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu”, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 37. un 44.pantiem, kuri nosaka atsavināšanas kārtību, ja nekustamo
īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētā persona, kurai Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir
noslēgusi zemes nomas līgumu, un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot Līvānu novada pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu “Sīpoli”, Āriņos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652 005 0283, kas sastāv no atsevišķas
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apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0283, 633 m2 platībā, par nosacīto
cenu 530,00 EUR ( pieci simti trīsdesmit euro ) A. Š., dzīvesvieta deklarēta (adrese).
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar A. Š. līdz 2018.gada 1.februārim.
3. Noteikt, ka visa pirkuma maksa 530,00 EUR apmērā, pircējam jāsamaksā līdz
2018.gada 15.februārim.
4. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes Juridiskās daļas
vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
22. Par pašvaldības nekustamās mantas – dzīvokļa Celtniecības ielā 6-1, Līvānos,
Līvānu novadā izsoli.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un
nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, atbilstoši Līvānu
novada domes 2016. gada 29. septembra lēmumam Nr. 15-18 „ Par dzīvokļa Celtniecības ielā
6-1, Līvānos, Līvānu novadā pārdošanu izsolē” un 2016. gada 15. novembra eksperta vērtējumā
noteiktajai nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 1 Celtniecības ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā
vērtībai, ņemot vērā, ka 2017. gada 9. martā un 2017. gada 11. maijā rīkotās izsoles bija
nesekmīgas, un pamatojoties uz Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu un likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu un 21 .pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Rīkot 2018. gada 13. martā pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 1
Celtniecības ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā izsoli.
2. Noteikt pašvaldības nekustamās mantas sākotnējo izsoles cenu 4050 EUR (četri
tūkstoši piecdesmit euro)
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamās mantas izsoles noteikumus (sk. pielikumā).
4. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
Pielikumā: izsoles noteikumi uz 4 lpp.
23. Par dzīvokļa Rīgas ielā 37-42, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. Ļ., personas kods (personas kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese) 2017. gada
23. novembra iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar Publiskas
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personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka
atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un Ministru kabineta 2011. gada
1. februāra noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4
punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par
publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma
atteikumu, un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma tiesības
dzīvokļa īpašumam Rīgas ielā 37 - 42, Līvānos, Līvānu novadā, dzīvojamās mājas kopīpašuma
un zemesgabala 3078 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611 003 0806 Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu
novadā, 4735/191655 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Rīgas ielā 37- 42, Līvānos, Līvānu novadā, un
dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 3078 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611 003 0806
Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā, 4735/191655 domājamās daļas, to pārdodot par brīvu
cenu (nosacīto cenu) A. Ļ.
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt atsavināmā
dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
24 . Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. –2018.
gadam aktualizētā Rīcību plāna 2012. -2018. gadam un Investīciju plāna 2014. - 2018.
gadam apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram, G. Krauklei
Paskaidro I. Dobele
Izskatot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.2018.gadam aktualizētā Rīcību plāna 2012-2018 un Investīciju plāna 2014.- 2018.gadam
projektu, kas izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu
Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu,
kurā noteikts, ka “Rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot
pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina
ar domes lēmumu un ievieto sistēmā”, un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 12. pantu un 22. pantu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5. panta otrās daļas 11.
punktu, 10.pantu un Pārejas noteikumu 4. punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2014.gada 3.decembra Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei
reģionālā un vietējā līmenī un 2014.gada 7.oktobra Nozaru politiku vadlīnijām pašvaldībām –
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Nozaru politiku vadlīnijas, kas būtu jāņem vērā izstrādājot pašvaldību attīstības programmas
2014.-2020.gadam, un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un 21. panta
pirmās daļas 3. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018.gadam” aktualizēto Rīcību plānu 2012.-2018.gadam (skat. pielikumā).
2. Apstiprināt “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2014.–
2018.gadam” aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam kopsavilkumu (skat. pielikumā).
3. Apstiprināt investīciju plāna Pielikumu Nr.1. “ITI projektu idejas” (skat. pielikumā).
4. Apstiprināt investīciju plāna Pielikumu Nr.2. “Projekti Latgalē un Alūksnes novadā”
(skat. pielikumā).
5. Apstiprināt investīciju plāna Pielikumu Nr.3. “Citas projektu idejas” (skat.
pielikumā).
6. Lēmumu un pielikumus nosūtīt Latgales plānošanas reģionam un Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
7. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu publicēt Līvānu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
8. Lēmumu un aktualizēto Rīcību plānu un Investīciju plānu publicēt interneta vietnē
www.livani.lv.
9. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
Pielikumā:
1) Aktualizētais Rīcību plāns 2012.-2018.gadam;
2) Aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam kopsavilkums;
3) Investīciju plāna Pielikums Nr.1. „ITI projektu idejas;
4) Investīciju plāna Pielikums Nr.2. „Projekti Latgalē un Alūksnes novadā”;
5) Investīciju plāna Pielikums Nr.3. „Citas projektu idejas”.

25. Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadam
izstrādei, veicot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 20122018.gadam aktualizāciju.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Krauklei

Ņemot vērā, ka Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. 2018. gadam pēdējais darbības termiņa gads ir 2018. gads, un nolūkā izstrādāt Vietējās
pašvaldības attīstības programmu saskaņā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju, un saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu,

33

12.panta pirmo daļu, 20.panta 2.punktu, 22.panta pirmo un otro daļu, Attīstības plānošanas
sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un 10.pantu, Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumiem
Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Ministru kabineta
14.10.2014. noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem”, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
izstrādātajiem “Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā
līmenī” (03.12.2014.redakcija), un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās
daļas 1. punktu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu un 27.punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Uzsākt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025.gadam izstrādi, veicot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 20122018.gadam aktualizāciju.
2. Noteikt, ka atbildīgā par “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2019.-2025.gadam” izstrādi ir Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
3. Izveidot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025.gadam izstrādes vadības/darba grupu šādā sastāvā:
3.1. Andris Vaivods – Līvānu novada domes priekšsēdētājs,
3.2. Ginta Kraukle – Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece,
3.3. Uldis Skreivers – Līvānu novada domes izpilddirektors,
3.4. Aija Usāne – Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece,
3.5. Kristīne Kirilova – Turku pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,
3.6. Andris Neicenieks – Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
3.7. Anita Lietauniece – Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
3.8. Ruta Klibiķe – Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
3.9. Valija Ruisa – Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
3.10. Baiba Vucenlazdāne – Plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
3.11. Iveta Dobele – Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece,
3.12. Aiga Balule – Projektu un attīstības speciāliste,
3.13. Gunita Vaivode – vides inženiere,
3.14. Juris Sniķers – Informātikas daļas vadītājs,
3.15. Helēna Jablonska – Finanšu nodaļas vadītāja,
3.16. Indra Upeniece – Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
3.17. Intis Svirskis – Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs,
3.18. Ilga Peiseniece – Izglītības pārvaldes vadītāja,
3.19. Arnita Briška – Sociālā dienesta vadītāja,
3.20. Ainis Veigurs – Līvānu novada domes deputāts,
3.21. Gatis Pastars – Līvānu novada domes deputāts.
4. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025.gadam izstrādes darba uzdevumu (skat. pielikumā).
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5. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025.gadam izstrādes izpildes procesus un termiņus (skat. pielikumā).
6. Apstiprināt “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025.gadam” izstrādes sabiedrības līdzdalības pasākumu plānu (skat. pielikumā).
7. Paziņojumu par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025.gadam izstrādes uzsākšanu, veicot “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012-2018.gadam” aktualizāciju, ievietot reģionālajos izdevumos “Vietējā
Latgales Avīze”, “Latgales Laiks”, Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā “Līvānu
novada vēstis” un informatīvajā resursā www.livani.lv.
8. Lēmumu par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025.gadam izstrādes uzsākšanu nosūtīt Latgales plānošanas reģionam un Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
9.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes izpilddirektors
Uldis Skreivers.
Pielikumā:

1) Darba uzdevums uz 3 lpp.,
2) Programmas izstrādes izpildes process un termiņi uz 5 lpp.,
3) Sabiedrības līdzdalības pasākumu plāns 3 lpp.

26. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
1. Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 6.pielikumu un 9.pielikumu
un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12.punktu, Ministru kabineta 2016.gada
5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Līvānu novada domes
2017.gada 31.augusta noteikumu Nr.5 „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales
kārtība Līvānu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 19. punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav un deputātam V. Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu Līvānu novada pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam (pielikums Nr.1)
1.2. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu Līvānu novada bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada
31.augustam (pielikums Nr.2).
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1.3. Paredzēt piemaksu par papildu pienākumu veikšanu Līvānu novada izglītības darba
metodisko apvienību vadītājiem EUR 45,00 mēnesī periodā no 2018.gada 1.janvāra līdz
2018.gada 31.maijam.
1.4. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.
Pielikumā: mērķdotācijas sadalījums uz 2 lpp.
2. Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 8.pielikumu un saskaņā ar
Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.477 „Speciālās izglītības iestāžu,
internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas
kārtība”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav un deputātam V. Labinskim
“aturoties”
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt
valsts
mērķdotācijas
sadalījumu Rudzātu speciālajai
internātpamatskolai no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam (pielikums Nr.3)
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Rudzātu speciālās
internātpamatskolas direktors Edgars Vaivods.
Pielikumā: mērķdotācijas sadalījums uz 1 lpp.
3. Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2018.gadam” 7.pielikumu un saskaņā ar
Ministru Kabineta 2001.gada 28. augusta noteikumiem Nr.382 ,,Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi”, interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtību
Līvānu novadā, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav un deputātam V. Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas līdzekļu sadalījumu Līvānu novadā realizēto
interešu izglītības programmu finansēšanai no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam
(pielikums Nr.4, Nr.5).
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.
Pielikumā: mērķdotācijas sadalījums uz 3 lpp.
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27. Par telpu nomu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāles darbības
nodrošināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) 2017. gada 20. decembra vēstuli Nr.
4.10/21 par telpu nomas maksas samazināšanu, to nosakot 50 % apmērā, t.i. 6,00 EUR/stundā
(seši eiro stundā) par vienu auditoriju, datorklasi un skolotāju telpu, 2016. gada 29. februāra
nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. LND/2-13.6/16/2 (RTA reģ. 29.02.2016. ar Nr. 7.5/82016) norādītajām telpām, kas atrodas Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas ēkā
(kadastra numurs 76110052409001) Rīgas ielā 113/117, Līvānos ar kopējo platību 838,7 m²,
lai nodrošinātu mācību procesu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālē, un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 4.10. punktu, kurā noteikts, ka šo noteikumu 2.nodaļas normas
nepiemēro, ja nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, iznomā publiskai personai, tās
iestādei (…) publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai, un
likuma „Par pašvaldībām“ 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2018. gada 1. janvāri noteikt nomas maksu par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai,
izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3143001444, adrese Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV –
4600, nomā nodotajām telpām, kas atrodas Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas ēkā
(kadastra numurs 76110052409001), Rīgas ielā 113/117, Līvānos, ar kopējo platību 838,7 m²
6,00 EUR/stundā un PVN 21% par vienu auditoriju, datorklasi vai skolotāju telpu.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2016. gada 29. februāra nedzīvojamo telpu nomas
līgumā Nr. LND/2-13.6/16/2 (RTA reģ. 29.02.2016. ar Nr. 7.5/8-2016).
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece un par līguma slēgšanu juriskonsulte Sanita Grabāne.

28. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram, G. Krauklei
Paskaidro I. Peiseniece, R. Šmukste
1. Izskatot Līvānu novada domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Velgas Švirkstes
2017. gada 5. decembra iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu kopsummā 1680 EUR
jaundzimušo aprūpes pabalstu izmaksai līdz 2017. gada beigām, sakarā ar to, ka uz 2017. gada
1. decembri ir pārtērēti līdzekļi 680 EUR 1 pabalsta zelta kāzu jubilejā un 3 jaundzimušo
aprūpes pabalstu izmaksām, līdz gada beigām tiek plānoti vēl 5 jaundzimušo aprūpes pabalsti,
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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, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 1680,00 EUR apmērā Dzimtsarakstu nodaļai jaundzimušo
aprūpes pabalstu izmaksai līdz 2017. gada beigām no Līvānu novada domes 2017. gada
pamatbudžeta papildus ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu
parādu maksājumiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada
pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Velga Švirkste un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.
2. Izskatot Līvānu novada kultūras centra direktores Aijas Smirnovas 2017.gada
18.decembra iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu kopsummā 8428,00 EUR Līvānu
novada kultūras centra uzturēšanas izdevumu segšanai līdz 2017.gada beigām sakarā ar
papildus izdevumiem inventāra iegādei, neplānotiem ūdens sistēmas bojājumu remontiem,
neplānotu ārzemju komandējumu, piemaksām par papildus darbu sakarā ar papildus
pienākumiem un aizvietojot darbiniekus prombūtnē, 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 8428,00 EUR apmērā Līvānu novada kultūras centram
uzturēšanas izdevumu segšanai līdz 2017.gada beigām no Līvānu novada domes 2017.gada
pamatbudžeta papildus ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā
saimnieciskā gada ieņēmumiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes
2017.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Līvānu novada kultūras centra direktore Aija Smirnova un Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
3. Izskatot Jersikas pamatskolas direktores Ineses Jaunušānes 2017.gada 18. decembra
iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu 1435,00 EUR autobusa VW LT 46, reģ. Nr. FR5449, nobraukums 558 000 km, uzturēšanas un remontdarbu izdevumu segšanai, 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, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
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NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 1435,00 EUR apmērā Jersikas pamatskolai autobusa VW LT 46,
reģ. Nr. FR-5449, uzturēšanas un remontdarbu izdevumu segšanai no Līvānu novada domes
2017.gada pamatbudžeta papildus ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
iepriekšējo gadu parādu maksājumiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes
2017.gada pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Jersikas pamatskolas direktore Inese Jaunušāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.
4. Izskatot Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas direktores Indras Iesalnieces
2017.gada 18. decembra iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu kopsummā 3500,00
EUR degvielas, dienesta braucienu un dalības maksu izdevumu segšanai līdz 2017.gada beigām
sakarā ar piedalīšanos oficiālajās un valsts sacensībās, īstenojot profesionālās ievirzes izglītības
programmas, 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei “par”, “pret” - nav un deputātam V. Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt līdzekļus 3500,00 EUR apmērā Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolai
degvielas, dienesta braucienu un dalības maksu izdevumu segšanai līdz 2017.gada beigām
sakarā ar piedalīšanos oficiālajās un valsts sacensībās, īstenojot profesionālās ievirzes izglītības
programmas, no Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžeta papildus ieņēmumiem no
nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādu maksājumiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Indra Iesalniece un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
5. Izskatot Rudzātu vidusskolas direktora Vladislava Spriņģa 2017.gada 13. decembra
iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu kopsummā 2758,00 EUR skolēnu ēdināšanas,
autobusa remonta un skolas ēkas remontdarbu izdevumu segšanai, 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt līdzekļus 2758,00 EUR apmērā Rudzātu vidusskolai skolēnu ēdināšanas,
autobusa remonta un skolas ēkas remontdarbu izdevumu segšanai no Līvānu novada domes
2017.gada pamatbudžeta papildus ieņēmumiem no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes
2017.gada pamatbudžetā.
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5.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Rudzātu vidusskolas direktors Vladislavs Spriņģis un Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
29. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2017. gada budžetā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro H. Jablonska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un finanšu
vadību” un likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Līvānu novada
domes 2017.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Līvānu novada domes
pamatbudžetu 2017. gadam”” (skat. pielikumā).
2. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Līvānu novada
domes 2017.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Līvānu novada domes speciālo
budžetu 2017. gadam”” (skat. pielikumā).
3. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.18 „Grozījumi Līvānu novada
domes 2017.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Līvānu novada domes
dāvinājumiem un ziedojumiem 2017. gadam”” (skat. pielikumā).
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis Skreivers,
tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un atbildīgie par programmām (pasākumiem).
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi Nr.16 ar pielikumiem uz 10 lpp.
2) saistošie noteikumi Nr.17 ar pielikumu uz 2 lpp.
3) saistošie noteikumi Nr.18 ar pielikumu uz 2 lpp.

Sēde beidzas plkst.1130
Protokols parakstīts 2018. gada 5. janvārī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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