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Sēdes sākums plkst.900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija USĀNE
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Valdis ANSPAKS
Klavdija DAUKŠTE
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Juris KIRILLOVS
Gaļina KRJUKOVA
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Normunds BRUKMANIS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Andris VAIVODS, slimības dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītājas p.i.,
Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,

Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Aivars SMELCERS, Turku pagasta pārvaldes vadītājs,
Iveta DOBELE, investīciju un projektu nodaļas vadītāja,
Armands ŠARAKS, būvinženieris
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. Usāne.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
3. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2015. gada 28. augusta saistošajos
noteikumos Nr.17 „Par kārtību, kādā tiek segti braukšanas izdevumi
pamatizglītības, vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu izglītojamajiem Līvānu novadā”. Ziņo A. Usāne.
4. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo A. Usāne.
5. Par telpu izmantošanu izglītības procesa nodrošināšanai. Ziņo A. Usāne.
6. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
7. Par zemes vienības sadali. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par adrešu precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo
J. Magdaļenoks.
11. Par amatu vienību sarakstu. Ziņo A. Usāne.
12. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo
A. Usāne.
13. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Usāne.
14. Par minimālo mēneša darba algu. Ziņo A. Usāne.
15. Par projektu „Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Līvānu novadā”.
Ziņo A. Usāne.
16. Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem. Ziņo
A. Usāne.
17. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Sergunta”, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Usāne.
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Usāne.
19. Par telpu nomu veselības aprūpes nodrošināšanai. Ziņo A. Usāne.
20. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības nodevu par dzīvnieku
turēšanu”. Ziņo A. Usāne.
21. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu. Ziņo A. Usāne.
22. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.–2018.gadam aktualizētajā Rīcību plānā 2012.-2018.gadam un
aktualizētajā Investīciju plānā 2014.-2018.gadam. Ziņo A. Usāne.
23. Informācija par sporta aktivitātēm 2015. gadā. Ziņo M. Vilcāne.
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1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
6. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne kopā ar Līvānu
novada Izglītības pārvaldes, Plānošanas un attīstības daļas un Būvniecības un
infrastruktūras daļas speciālistiem pieredzes apmaiņas braucienā apmeklēja Maltas
vidusskolu, kurā nesen veikta renovācija.
7. janvārī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne un izpilddirektors Uldis Skreivers
piedalījās Līvānu novada kultūras un bibliotēku darbinieku sanāksmē, kā arī Līvānu
novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksmē, kas notika Līvānu novada domē. Līvānu
novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās informatīvā pasākumā Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un LR Saeimas Zaļo un zemnieku
frakcijas sēdē Rīgā.
8. janvārī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās biedrības “Preiļu rajona
partnerība” rīkotajā sanāksmē Preiļos. Sanāksmes laikā tika sniegts ziņojums par
biedrības organizētajām aktivitātēm un darbību aizvadītajā, 2015.gadā.
9. janvārī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne apmeklēja novada teātru skati Līvānu
novada Kultūras centrā un vadīja vērtēšanas komisijas darbu.
12. janvārī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne un Līvānu novada Izglītības
pārvaldes speciālisti apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķīši”, lai pārrunātu
iestādes darbības plānus 2016.gadā.
14. janvārī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Jersikas pamatskolas
pedagoģiskās padomes sēdē.
15. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Aija
Usāne piedalījās gada sporta sarīkojumā “Sporta lepnums Līvānu novadā”, kas notika
novada kultūras centrā, un domes vārdā sveica sportistus ar sasniegumiem.
18. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Saeimas Koalīcijas
padomes un Zaļo un zemnieku savienības frakcijas sēdē Rīgā.
19. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods apmeklēja tikšanos ar Sutru
pamatskolas vadību, pedagogiem un vecākiem. Tikšanās laikā tika pārrunātas skolas
turpmākās darbības perspektīvas. Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis
Skreivers tikās ar AS “Latvenergo” pārstāvjiem, lai veiktu Līvānu novada
pašvaldības un Latvenergo būvniecības projektu saskaņošanu.
20. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības domes sēdē un barikāžu atceres pasākumā LR Saeimā. Domes
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne apmeklēja AAPC “Rožlejas”, kur sveica Līvānu
novada iedzīvotāju Annu Rušenieci 103 gadu jubilejā. Izpilddirektors Uldis Skreivers
apmeklēja AS “Latvijas Dzelzceļš” Nekustamo īpašumu pārvaldi, lai saskaņotu
ūdensvada būvniecības projektu.
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21. janvārī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
23. janvārī Līvānu novada domes vadība piedalījās Līvānu novada gadadienas
pasākumā, kur domes vārdā sveica un apbalvoja Līvānu novada pašvaldības gada
darbiniekus.
2. Dzīvokļa jautājumi.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot S. V., dzīvo (adrese), 2015. gada 15. decembra iesniegumu (reģ.
2015. gada 15. decembrī ar nr. 2-11.1/15/1056-V) par palīdzību uzlabot dzīves
apstākļus kā Līvānu novada domes speciālistam un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama
palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās
telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem
vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr.10
„Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.1. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt S. V., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 52,59 kv.m. īres tiesības.
1.2. S. V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
1.3. Izslēgt S. V. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno un uzaicināto speciālistu grupas, kārtas nr. 3.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
2. Izskatot J. Š., dzīvo (adrese), 2016. gada 11. janvāra iesniegumu (reģ. 2016.
gada 11. janvārī ar nr. 2-11.1/16/31-Š) par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu un 20. pantu, kurā
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noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr.10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut J. Š., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr. 17
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2015.gada 28. augusta
saistošajos noteikumos Nr.17„Par kārtību, kādā tiek segti braukšanas izdevumi
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu izglītojamajiem Līvānu novadā”
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvalde izstrādāto saistoši noteikumu
„Grozījumi Līvānu novada domes 2015.gada 28. augusta saistošajos noteikumos
Nr.17„Par kārtību, kādā tiek segti braukšanas izdevumi pamatizglītības, vispārējās
vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Līvānu
novadā” projektu un saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties uz
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu, Ministru kabineta
2009. gada 4. augusta noteikumu Nr. 872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām,
kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”
12. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un ņemot vērā sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ierosinājumus, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr. 1 „Grozījumi Līvānu novada domes
2015.gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr.17„Par kārtību, kādā tiek segti
braukšanas izdevumi pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Līvānu novadā”.
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2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
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 atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 4 lpp.,
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
4. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot V. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015.gada 26.novembra
iesniegumu (reģ. 2015.gada 26.novembrī ar nr. 2-1.9.2/15/1003-L ) par dzīvesvietas
(adrese) deklarācijas anulēšanu I. L. 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 un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ :
1. Pieņemt lēmumu Nr.1-4 „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu I. L.”.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes personāla
speciāliste Elita Matisone.
4. Šo 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: lēmums uz 2 lpp.
5. Par telpu izmantošanu izglītības procesa nodrošināšanai.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Rožupes pamatskolas 2016.gada 12. janvāra iesniegumu par nodošanu
Rožupes pamatskolas rīcībā Rožupes pagasta pārvaldes administrācijas ēkas ar
kadastra Nr. 7666 010 0480 001 Skolas ielā 7, Rožupē otrā stāva telpas ar telpu
grupas numuru 003 bērnudārza grupiņas nodarbību organizēšanai, tika konstatēts, ka
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Rožupes pamatskolas bērnudārza grupiņas ir izvietotas blakus esošajās telpās, kas ir
nepietiekamas bērnu nodarbību veikšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, un lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto pašvaldības funkciju – gādāt par iedzīvotāju
izglītību, un ņemot vērā Rožupes pagasta valdes ierosinājumu un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībā” 14. panta otrās daļas 3. punktu, kurā noteikts pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot papildus Rožupes pamatskolas rīcībā Rožupes pagasta pārvaldes
administrācijas ēkas ar kadastra Nr. 7666 010 0480 001 Skolas ielā 7, Rožupē otrā
stāva telpas ar telpu grupas numuru 003 ar kopējo telpu platību 60,2 m 2, tai skaitā
nedzīvojamās iekštelpas 57,4 m2 un ārtelpas (balkons) 2,8 m2, bērnudārza grupiņas
nodarbību organizēšanai.
2. Rožupes pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Neiceniekam organizēt telpu
nodošanu Rožupes pamatskolas rīcībā no 2016. gada 1. februāra, saskaņā ar telpu
nodošanas-pieņemšanas aktu.
3. Noteikt, ka ar 2016. gada 1. februāri par šī lēmuma 1. punktā minētajām
telpām apsaimniekošanas izmaksas attiecināmas uz Rožupes pamatskolu.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rožupes pagasta pārvaldes
vadītājs Andris Neicenieks.
6. Par adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot D. L., dzīvo (adrese), 2015. gada 15.decembra iesniegumu par
adreses noteikšanu jaunbūvei – graudu glabātuvei, kas atrodas uz zemes gabala ar
nosaukumu ,,Dārznieki” ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums), Soltumos, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta kadastra
reģistrā, un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698
,,Adresācijas noteikumi” 2.8. un 9.punktu, un likuma “Par pašvaldībām“ 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - saimnieciskai darbībai paredzētai ēkai
- graudu glabātuvei, kas atrodas uz zemes gabala 14,1 ha platībā ar nosaukumu
,,Dārznieki” ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums), Soltumos, Rožupes pagastā,
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Līvānu novadā, adresi: ,,Dārznieki viens”, Soltumi, Rožupes pagasts, Līvānu novads
(sk. pielikumā izpildmērījuma plānu būvēm).
1.2.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā ( Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izpildmērījuma plāna novietojuma shēmas kopija uz 1 lpp.
2. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par adreses noteikšanu nekustamā īpašuma ,,Jaunšķinumu mājas” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-002-0802, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā
un robežojas ar Celtniecības ielu Līvānos, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes
dienesta kadastra reģistrā, un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem
Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9. un 9.punktu, un likuma “Par pašvaldībām“
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
46100 m2 platībā ar nosaukumu ,,Jaunšķinumu mājas” ar kadastra apzīmējumu 7611002-0802, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā, adresi: Celtniecības iela 1, Līvāni,
Līvānu novads ( sk. pielikumā zemes robežu plānu ).
2.2.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā ( Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
7. Par zemes vienības sadali.

Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils biroja,
2015.gada 22.decembra vēstuli Nr.2-04.1-L/345 par nekustamo īpašumu Celtuves ielā
19, Līvānos, kurā reģionālā nodaļa, izvērtējot savā rīcībā esošos dokumentus un
Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus par īpašumu Celtuves ielā 19,
Līvānos, konstatē:
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Ar Līvānu pilsētas domes zemes komisijas 1996.gada 6.decembra sēdes
protokola Nr.37 3.punktu tika atzītas tiesības A. V. iegūt īpašumā par samaksu
lietošanā esošo zemi Celtuves ielā 19, Līvānos 600 m2 platībā.
Saskaņā ar Līvānu pilsētas domes 1998.gada 29.decembra sēdes protokolu
Nr.49-5(4) „Par zemesgabalu paturēšanu Līvānu pilsētas pašvaldības rīcībā, to
iekļaušanu līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā un pagaidu iznomāšanu” nolemts
piešķirt A. V. papildus lietošanā zemi 700 m2 platībā Līvānos, Celtuves ielā 19,
nosakot kopējo zemes lietošanas platību 1300 m2, kā arī iznomāt A. V. līdz zemes kā
līdzvērtīgās zemes nodošanai īpašumā fiziskai personai, bet ne ilgāk kā uz 5 gadiem,
papildus zemes gabalu Celtuves ielā 19, Līvānos 523 m2 platībā.
Pamatojoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem, 1999.gada 3.maijā zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611 005 1508 tika izgatavots zemes robežu plāns
1823 m2 kopplatībā, kurā ir norādītas gan īpašumā par samaksu piešķirtā zemes
gabala 1300 m2 robežas, gan iznomājamā zemes gabala 523 m2 robežas. Līdz ar to
Kadastra informācijas sistēmā nekustamā īpašuma Celtuves ielā 19, Līvānos sastāvā
reģistrēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7611 005 1508 ar kopējo platību
1823 m2.
Saskaņā ar Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas tiešsaistes datiem
nekustamais īpašums Celtuves ielā 19, Līvānos ar kadastra Nr.7611 005 1508 sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 005 1508 kopplatībā 1300 m2.
Par zemes gabalu Celtuves ielā 19, Līvānos 523 m2 platībā nomas līguma
darbība nav pagarināta, kā arī nav saņemts ierosinājums par zemes gabala
atsavināšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas ceturto punktu, kas nosaka, ka zemes gabali, kas atrodas pilsētas
administratīvajā teritorijā, un kuru platība ir mazāka par minimālo apbūves platību,
vai kuriem nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai, ir starpgabali, un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1.punktu, un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698
,,Adresācijas noteikumi”, un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta
pirmās daļas 2.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Atdalīt no zemes vienības 1823 m2 kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7611
005 1508, kas atrodas Celtuves ielā 19, Līvānos, robežu plānā iezīmēto nomai
paredzēto 2.zemes gabalu 523 m2 platībā, izveidojot jaunu zemes vienību saskaņā ar
zemes robežu plānu (skat. pielikumā).
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2. Noteikt atdalītajai zemes vienībai 523 m2 platībā zemes lietošanas mērķi–
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Atzīt, ka atdalītā neapbūvētā zemes vienība 523 m2 platībā, kas atrodas
Celtuves ielā, Līvānos, Līvānu novadā, ir zemes starpgabals un ir Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošā zeme, kas ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada
pašvaldības vārda.
4. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai 523
2
m platībā adresi: Celtuves iela 19A, Līvāni, Līvānu novads.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir zemes ierīcības inženieris
Miķelis BALTMANIS.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija 1 lp.
8. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenkoks
Izskatot S. P., dzīvo (adrese), 2015.gada 23.decembra iesniegumu par zemes
vienības 1,6829 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-009-0065 nodošanu nomā,
tika konstatēts, ka zemes vienība 1,6829 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-0090065, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu Nr.5-27 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes
fondā Līvānu novada Rudzātu pagastā un zemes platību precizēšanu” ieskaitīta
rezerves zemes fondā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 1,6829 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-009-0065, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā
Rudzātu pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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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: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
9. Par adrešu precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par adresācijas objektu precizēšanu noteiktajām adresēm Celtniecības
ielā 18, Celtniecības ielā 18A un Celtniecības ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā, sakarā
ar datu precizēšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) adrešu reģistrā, un pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. pantu un Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9. un 9.punktu, un
likuma “Par pašvaldībām“ 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt adresi Celtniecības iela 18, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
(klasifikatora kods 106604005) nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes
vienībai 23034 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0065 un ar to funkcionāli
saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7652-001-0065-001, 7652001-0065-002, 7652-001-0065-003, 7652-001-0065-004, 7652-001-0065-005, 7652001-0065-006 un 7652-001-0065-007.
2. Apstiprināt adresi Celtniecības iela 18A, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
(klasifikatora kods 106604013) nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes
vienībai 1794 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0050 un ar to funkcionāli
saistīto būvi ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0050-010.
3. Apstiprināt adresi Celtniecības iela 20, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
(klasifikatora kods 106604005) nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes
vienībai 14458 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0131 un ar to funkcionāli
saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7652-001-0050-001, 7652001-0050-002, 7652-001-0050-003, 7652-001-0050-004, 7652-001-0050-005, 7652001-0050-006, 7652-001-0050-007, 7652-001-0050-008 un 7652-001-0050-009.
4.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
5.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā ( Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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10. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kopējo kadastra numuru
(numurs), kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieces E. I., dzīvo (adrese),
2016.gada 8.janvāra iesniegumu par nekustamā īpašuma (nosaukums), kas sastāv no
trīs zemes vienībām 13,9 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā trešo zemes vienību
8,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums), piešķirt tai jaunu nosaukumu un
noteikt jaunu zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), un saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.
jūnija noteikumiem nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1 Atdalīt no nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Līvānu novada
Jersikas pagastā ar kopējo kadastra Nr. (numurs), zemes vienību 8,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu (apzīmējums), saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 8,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(apzīmējums) piešķirt jaunu nosaukumu „Sili” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
1. 3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kopējo kadastra Nr.(numurs),
kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieka G. L., dzīvo (adrese),
2016.gada 15.janvāra iesniegumu par nekustamā īpašuma (nosaukums), kas sastāv no
divām zemes vienībām 26,7 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā pirmo zemes
vienību 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums), piešķirt tai jaunu
nosaukumu un atstāt esošo zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada
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domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada
20. jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Līvānu novada
Jersikas pagastā ar kopējo kadastra Nr. (numurs), zemes vienību 4,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu (apzīmējums), saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
2.2. Atdalāmajai zemes vienībai 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652004-0043 piešķirt jaunu nosaukumu „Ugunspuķes” un noteikt zemes lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes izvietojuma shēmas kopija uz 1 lpp.
11. Par amata vienību sarakstu.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot Līvānu 1. vidusskolas direktora Jura Iesalnieka 2016.gada
14.janvāra vēstuli Nr. 1-13/6 par papildus amata vienības piešķiršanu „pirmsskolas
izglītības skolotājs” – 0,567 likmes, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības
programmas apguvi bērniem no 5 gadu vecuma, sakarā ar to, ka ar 2016.gada
1.janvāri ir samazinājies no valsts budžeta finansējamo piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu likmju skaits, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. No 2016.gada 1.janvāra izveidot Līvānu 1.vidusskolā papildus amata
vienību „pirmsskolas izglītības skolotājs”, profesijas kods 2342 01 - 0,567 likmes ar
atalgojumu atbilstoši pedagogu tarifikācijai (skatīt amata vienību sarakstu pielikumā).
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1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas
direktors Juris Iesalnieks.
Pielikumā: amatu saraksts uz 1 lpp.
2. Izskatot Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītājas
Aijas Grugules 2016.gada 12.janvāra vēstuli Nr. 1-8/4 par papildus amata vienību
piešķiršanu „pirmsskolas izglītības skolotājs” – 2,267 likmes, lai nodrošinātu
pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem no 5 gadu vecuma, sakarā ar to, ka
ar 2016.gada 1.janvāri ir samazinājies no valsts budžeta finansējamo piecgadīgo un
sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu likmju skaits, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. No 2016.gada 1.janvāra izveidot Līvānu novada pirmsskolas izglītības
iestādes “Rūķīši” papildus amata vienību „pirmsskolas izglītības skolotājs”, profesijas
kods 2342 01 – 2,267 likmes ar atalgojumu atbilstoši pedagogu tarifikācijai (skatīt
amata vienību sarakstu pielikumā).
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pirmsskolas
izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja Aija Grugule.
Pielikumā: amatu saraksts uz 1 lpp.
3. Sakarā ar papildus funkciju nodošanu Līvānu novada domes pārvaldes un
administrācijas Lauku atbalsta daļai, lai nodrošinātu pašvaldības nekustamā īpašuma
pārvaldīšanu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. No 2016.gada 1.februāra apstiprināt Līvānu novada domes pārvaldes un
administrācijas amatu vienību sarakstu un noteiktās mēneša darba algas (skatīt amata
vienību sarakstu pielikumā).
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
Pielikumā: amatu saraksts uz 2 lpp.
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12. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm.
Ziņo A. Usāne
1. Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2016.gadam” 6.pielikumu un
9.pielikumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu
Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un
privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”
11.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi”, Līvānu novada domes 2013.gada 26.septembra
noteikumu „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 2.11 punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
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 2016.gada 1.janvāra līdz 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 2016.gada
1.janvāra līdz 31.augustam (pielikums Nr.2)
1.3. Izglītības iestāžu vadītājiem paredzēt piemaksu par papildu pienākumu
veikšanu 42,00 EUR mēnesī Līvānu novada izglītības darba metodisko apvienību
vadītājiem, to saskaņojot ar Līvānu novada Izglītības pārvaldi.
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 Ministru kabineta likuma “Par valsts budžetu 2016.gadam”
8.pielikumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumiem
Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības
klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2009.gada
28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
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Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu Rudzātu speciālajai
internātpamatskolai no 2016.gada 1.janvāra līdz 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 Ministru kabineta likuma “Par valsts budžetu 2016.gadam”
7.pielikumu un saskaņā ar Ministru Kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumiem
Nr.382 ,,Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta
2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtību Līvānu novadā,
Izglītības likuma 17.panta 16.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas līdzekļu sadalījumu Līvānu novadā
realizēto interešu izglītības programmu finansēšanai no 2016.gada 1.janvāra līdz
31.augustam (pielikums Nr.4) .
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 1 lpp.
13. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot Līvānu novada Būvniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu
par līdzekļu piešķiršanu 4779,50 EUR apmērā Jersikas tautas nama vienkāršotās
renovācijas tehniskā projekta izstrādei, lai iesniegtu projekta pieteikumu Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) programmas projektu konkursā
līdzekļu piesaistīšanai renovācijas darbu veikšanai, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1.1. Piešķirt līdzekļus 4779,50 EUR apmērā Jersikas tautas nama vienkāršotās
renovācijas tehniskā projekta izstrādei, paredzot finansējumu Līvānu novada domes
2016.gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu novada Būvniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu
par līdzekļu piešķiršanu 6171,00 EUR apmērā tehniskā projekta izstrādei skvēru
Rīgas ielā 103 un Rīgas ielā 126, Līvānos un piegulošās teritorijas labiekārtošanai un
tā autoruzraudzībai un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 6171,00 EUR apmērā tehniskā projekta izstrādei skvēru
Rīgas ielā 103 un Rīgas ielā 126, Līvānos un piegulošās teritorijas labiekārtošanai un
tā autoruzraudzībai, paredzot finansējumu Līvānu novada domes 2016.gada
pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Līvānu katoļu baznīcas draudzes kora “Con Amore” vadītājas Ritas
Semeiko 2016.gada 19.janvāra iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu 80 EUR apmērā
pusdienu apmaksai māksliniekiem, kuri uzstāsies 2016.gada 7.februārī labdarības
koncertā “Es topu samīļots mazliet” Līvānu katoļu baznīcā, lai savāktu līdzekļus triju
Līvānu novada iedzīvotāju veselības problēmu ārstēšanai, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 80,00 EUR apmērā pusdienu apmaksai māksliniekiem,
kuri uzstāsies 2016.gada 7.februārī labdarības koncertā “Es topu samīļots mazliet”
Līvānu katoļu baznīcā, lai savāktu līdzekļus triju Līvānu novada iedzīvotāju veselības
problēmu ārstēšanai, paredzot finansējumu Līvānu novada domes 2016.gada
pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
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14. Par minimālo mēneša darba algu.
Ziņo A. Usāne
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 24.novembra noteikumiem Nr. 656
„Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros
un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Līvānu novada domes un tās iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem,
kuriem apstiprinātā mēneša darba alga par vienu slodzi normālā darba laika ietvaros ir
zemāka par 370,00 euro, darba apmaksu, sākot ar 2016. gada 1. janvāri, veikt pēc
likmes 370,00 euro par vienu slodzi.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes un tās
iestāžu vadītāji.
15. Par projektu „Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana
Līvānu novadā”.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļas sagatavoto
projekta „Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Līvānu novadā” koncepciju,
kas izstrādāta saskaņā ar Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumu “Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”, kura mērķis ir uzlabot
infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības
paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot
un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko
daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un
mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu, un pamatojoties uz projekta
atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018.
gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.3. rīcības
virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga dabas vide) 2.3.2. rīcības (Dabas vides
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana) 2.3.2.11. pasākumam (Vides kvalitātes un dabas
resursu uzlabošanas, kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu
novadā) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem
Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”” un
likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
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Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākumā
„Ieguldījumi materiālajos aktīvos” ar projektu „Meliorācijas sistēmu pārbūve un
atjaunošana Līvānu novadā”, iesniedzot projekta iesniegumu Lauku atbalsta dienestā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada domes 2016. gada
budžetā kopā rezervēt līdzekļus 526 383,85 EUR apmērā projekta priekšfinansējuma
nodrošināšanai, t.sk. attiecināmās izmaksas 300 000,00 EUR, no kurām 90% ir
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 270 000,00
EUR apmērā, un 10% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 30 000,00 EUR
apmērā un neattiecināmās izmaksas 226 383,85 EUR.
3. Projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai 2016. gadā ņemt aizņēmumu no
Valsts kases 472 384 EUR apmērā ar atmaksas termiņu uz 15 gadiem.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
16. Par SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pārdošanas noteikumiem.
Ziņo A. Usāne
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,
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 138.panta
pirmo daļu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumam Nr. 516 “Par SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pārdošanu” un 2015.gada 26.novembra
lēmuma Nr. 18-14 „Par SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pārdošanu” 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 V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domei piederošo SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla
daļu pārdošanas noteikumus (skat. pielikumā).
2. Noteikt kapitāla daļu paketes pārdošanas cenu un izsoles sākumcenu 79927
EUR (septiņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit septiņi euro). Vienas
kapitāla daļas pārdošanas cena – 0,4061 EUR.
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3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja Aija Usāne.
Pielikumā: noteikumi uz 24 lpp.
17. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Sergunta”, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot J. V., dzīvo (adrese), iesniegumu par pašvaldībai piekrītošā
zemesgabala “Sergunta”, Jersikas pagasts, Līvānu novads, ar kadastra Nr. 7652
007 0178, pirkšanu par nosacīto cenu 700 EUR , kura apstiprināta ar Līvānu novada
domes 2015.gada 26.novembra lēmumu Nr. 18-18 „Par atsevišķa neapbūvēta
zemesgabala “Sergunta”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, 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 ceturtajā daļā minētā persona, 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 V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot J. V., dzīvo (adrese), pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu
„Sergunta”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7652 007 0178, 0,4994
ha platībā, par nosacīto cenu 700 EUR ( septiņi simti euro ).
2. J. V. slēgt pirkuma līgumu ar Līvānu novada domi līdz 2016.gada
1.martam.
3. Noteikt, ka visa pirkuma maksa, 700,00 EUR apmērā, jāsamaksā līdz
2016.gada 31.decembrim, veicot iemaksas 100 EUR apmērā katru mēnesi.
4. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Alīnas
Kuprijanovas (Zaķes) 2016.gada 07.janvāra paziņojumu Nr.00165/028/2016-NOS
izpildu lietā Nr.00815/028/2015 par pirmās izsoles rīkošanu uz R. O. piederošo
nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 258, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra
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nr. 7611 005 0934, konstatēts, ka R. O., par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 258,
Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 005 0934, uz nekustamā īpašuma
atsavināšanas dienu ir paredzams nekustamā īpašuma nodokļa parāds 4,10 EUR
apmērā, kas piedzenams bezstrīda kārtībā un 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.pantu, un Latvijas Civilprocesa likuma
539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr.1-18(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no R. O.”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
2. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas
2016.gada 05.janvāra pieprasījumu Nr.00021/027/2016-NOS par nekustamā īpašuma
nodokļu parādu izpildu lietā Nr.00630/027/2015, par piedziņas vēršanu uz A. L.,
piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Lietaunieki, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, ar kadastra nr. 7652 003 0044, konstatēts, ka A. L., par nekustamo īpašumu
Lietaunieki, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7652 003 0044 ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 106,71 EUR apmērā, kas piedzenams bezstrīda
kārtībā un 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.pantu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas
2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pieņemt lēmumu Nr.1-18(2) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A. L.”.
2.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
3. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas
2016.gada 18.janvāra pieprasījumu Nr.00325/027/2016-NOS par nekustamā īpašuma
nodokļu parādu izpildu lietā Nr.00732/027/2015, par piedziņas vēršanu uz D. P.,
piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Daugavpils ielā 19-37, Līvānos, Līvānu
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novadā, ar kadastra nr. 7611 900 1454, konstatēts, ka D. P., par nekustamo īpašumu
Daugavpils ielā 19-37, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 900 1454 ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 8,95 EUR apmērā, kas piedzenams bezstrīda
kārtībā un 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.pantu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas
2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pieņemt lēmumu Nr.1-18(3) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no D. P.”.
3.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
4. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas
2016.gada 19.janvāra pieprasījumu Nr.00348/027/2016-NOS par nekustamā īpašuma
nodokļu parādu izpildu lietā Nr.00738/027/2015, par piedziņas vēršanu uz V. J.,
piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 128-42, Līvānos, Līvānu
novadā, ar kadastra nr. 7611 900 0513, konstatēts, ka V. J., par nekustamo īpašumu
Rīgas ielā 128-42, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 900 0513 uz
nekustamā īpašuma atsavināšanas dienu ir paredzams nekustamā īpašuma nodokļa
parāds 2,94 EUR apmērā, kas piedzenams bezstrīda kārtībā un 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.pantu, un Latvijas Civilprocesa
likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr.1-18(4) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no V. J.”.
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.
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19. Par telpu nomu veselības aprūpes nodrošināšanai.
Ziņo A. Usāne
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam
Izskatot ģimenes ārstes Mudītes Kalniņas, ar ģimenes ārstes pamatprakses
vietu Zaļā iela 44, Līvāni, LV-5316, 2016.gada 04.janvārī saņemto iesniegumu par
telpu un aprīkojuma iznomāšanu ģimenes ārsta prakses otrās prakses vietas
nodrošināšanai Liepu ielā 5, Jersikā, Līvānu novadā, konstatēts, ka ģimenes ārstes
otrā prakses vieta vēsturiski ir ierīkota Jersikas pagasta pārvaldes ēkas otrajā stāvā,
kas ir piemērotas ārstniecības vai veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, un kas
sastāv no diviem kabinetiem, telpa Nr. 34 ar kopējo platību 17,7 m2 un telpa Nr. 35 ar
kopējo platību 17,4 m2. Jersikas veselības punktā ģimenes ārste Mudīte Kalniņa ir
ilgstoši nodrošinājusi iedzīvotāju pieņemšanu. Telpas un inventārs atradās pašvaldības
darbinieka – ārsta palīga rīcībā.
Ar 2016. gada 1. janvāri ir veiktas strukturālas izmaiņas un Jersikas pagasta
veselības punkta ārsta palīgs turpmāk darba tiesiskās attiecībās ir ar ģimenes ārsti
Mudīti Kalniņu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktu
pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību saviem
iedzīvotājiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu - lēmumu
par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, un 9. punktu
Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības
izlemt, vai attiecīgā nomas līguma termiņu pagarināt ar nomnieku (nerīkojot izsoli),
kas labticīgi pildījis attiecīgajā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam
nav nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju, kā arī iznomātājam zināmu nekustamā
īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādu, vai iznomāt
nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu
var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst
pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos
izņēmumus.
Ievērojot iepriekš minēto un to, ka iznomājamās telpas jau atradās ģimenes
ārstes Mudītes Kalniņas faktiskajā lietošanā, lai sakārtotu nomas tiesiskās attiecības
un nolūkā nodrošināt kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamību Jersikas pagasta
iedzīvotājiem un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi
Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu un
9. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
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Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noslēgt telpu nomas līgumu ar ģimenes ārsti Mudīti Kalniņu par Jersikas
pagasta pārvaldes ēkas otrā stāva Jersikas veselības punkta telpām, kas sastāv no
diviem kabinetiem, telpa Nr. 34 ar platību 17,7 m2 un telpa Nr. 35 ar platību 17,4 m2,
ar kopējo platību 35,1 m2, ar inventāru veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai uz 5
(pieciem) gadiem, nosakot nomas maksu mēnesī par iznomājamo platību 1,42 EUR
un PVN.
2. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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: telpu nomas līguma ar pielikumiem projekts
20. Par saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības nodevu
par dzīvnieku turēšanu”.
Ziņo A. Usāne
Izskatot saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevu par dzīvnieku turēšanu”
projektu un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 15. punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta
pirmās daļas 5.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.2 “Par pašvaldības nodevu par dzīvnieku
turēšanu” /sk. pielikumā/.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to
publikācijas Līvānu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada
Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un vides inženiere Gunita Vaivode.
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi uz 2 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
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21. Par piešķirtā pabalsta pārrēķinu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot M. S., dzīvo (adrese), 2015. gada 18. decembra iesniegumu (reģ.
28.12.2015. ar Nr. 2-1.9.2/15/1100-S) par ikmēneša pabalsta, kas piešķirts ar Līvānu
novada domes 2010. gada 30. decembra lēmumu Nr. 23-31, kā bijušajam pašvaldības
vadītājam, divu minimālo mēnešalgu apmērā, pārskatīšanu sakarā ar vecuma pensijas
piešķiršanu no 2015. gada 21. novembra un saskaņā ar Republikas pilsētas domes un
novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta pirmās daļas 1. punktu un trešo daļu,
kas nosaka, “Ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā noteikto pabalstu un
invaliditātes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju zaudējumu, tad
izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas, vecuma
pensijas vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru”, un ceturto daļu, kas
nosaka, ka “Personai, kas saņem pabalstu, ir pienākums ziņot pašvaldībai par tādu
apstākļu iestāšanos, kuri izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu.
Pabalsts, kas saņemts, pārkāpjot šā panta noteikumus, atmaksājams pašvaldībai, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Veikt M. S. piešķirtā ikmēneša pabalsta pārrēķinu, izmaksājot starpību starp
valstī noteikto divu mēnešu minimālo algu un piešķirtās vecuma pensijas apmēru,
ņemot vērā vecuma pensijas piešķiršanas datumu - 2015. gada 21. novembri.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika.
22. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012.–2018.gadam aktualizētajā Rīcību plānā 2012.-2018.gadam
un aktualizētajā Investīciju plānā 2014.-2018.gadam
Ziņo A. Usāne
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās
politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas un Reģionālās
attīstības centru apvienības ierosinājumu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.
gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 593 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” (stājās spēkā 24.11.2015.)
un Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 645 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
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revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” (stājās spēkā 05.12.2015.), veikt
grozījumus ar Līvānu novada domes 2012.gada 26.jūlija sēdes lēmumu Nr.13-11
apstiprinātās “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018.gadam” aktualizētā Rīcību plāna 2012.-2018.gadam pasākumu Nr. 2.1.1.8., Nr.
2.1.1.9., Nr. 2.1.1.10., Nr. 2.1.1.11., Nr. 2.1.1.17., Nr.2.1.2.11 rezultatīvajos rādītājos,
t.sk. aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam projektu ideju Nr. 2.1.28., Nr.
2.1.29., Nr. 2.1.30., Nr. 2.1.31., Nr. 2.1.43., Nr. 2.1.45. rezultatīvajos rādītājos, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 3. punktu Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Precizēt “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.–2018.gadam” aktualizētā Rīcību plāna 2012.-2018.gadam pasākumu Nr.
2.1.1.8., Nr. 2.1.1.9., Nr. 2.1.1.10., Nr. 2.1.1.11., Nr. 2.1.1.17., Nr.2.1.2.11
rezultatīvos rādītājus un aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam projektu
ideju Nr. 2.1.28., Nr. 2.1.29., Nr. 2.1.30., Nr. 2.1.31., Nr. 2.1.43., Nr. 2.1.45.
rezultatīvos rādītājus.
2. Precizēt “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.–2018.gadam” aktualizēto Rīcību plānu 2012.-2018.gadam (skat. pielikumā).
3. Precizēt “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2014.–2018.gadam” aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam kopsavilkumu
(skat. pielikumā).
4. Precizēt aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam Pielikumu Nr.1.
“ITI projektu idejas” (skat. pielikumā).
5. Precizēt aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam Pielikumu Nr.2.
“Projekti Latgalē un Alūksnes novadā” (skat. pielikumā).
6. Lēmumu un pielikumus nosūtīt Latgales plānošanas reģionam un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
7. Lēmumu un pielikumus publicēt interneta vietnē www.livani.lv.
8. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu publicēt Līvānu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Līvānu Novada Vēstis”.
9. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne
Pielikumā:
1) Rīcību plāns 2012.-2018.gadam,
2) 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”.
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23. Informācija par sporta aktivitātēm 2015. gadā.
Ziņo M. Vilcāne
Deputāte Mārīte Vilcāne informē klātesošos par ievērojamākajiem sporta
sasniegumiem pagājušajā gadā un piedāvā visiem noskatīties sagatavoto
videomateriālu par galvenajiem sporta notikumiem 2015. gadā.
Sēde beidzas plkst.1015
Protokols parakstīts 2016. gada 29. janvārī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

A. Usāne

Sēdi protokolēja personāla vadības
un administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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