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Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
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DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
3. Par saistošajiem noteikumiem “Par interešu izglītības programmu licencēšanas
kārtību Līvānu novadā”. Ziņo A. Usāne.
4. Par Līvānu novada domes noteikumiem “Par kārtību, kādā notiek Līvānu
novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta
sacensību uzvarētāju apbalvošana” jaunā redakcijā. Ziņo A. Usāne.
5. Par mācību stipendijas piešķiršanu un stipendijas izmaksas laika pagarināšanu.
Ziņo A. Usāne.
6. Par Rudzātu pagasta valdes sastāvu. Ziņo A. Usāne.
7. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2013. gada
28. marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par tirdzniecību publiskās vietās un
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Līvānu novadā”. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par zemes vienības izslēgšanu no valsts kadastra informācijas sistēmas. Ziņo
J. Magdaļenoks.
12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par pašvaldībai piekrītošās zemes Līvānu pilsētā atzīšanu par starpgabalu.
Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo J.Magdaļenoks.
15. Par zemes nomas līguma pagarinājumu. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par zemes ierīcības projekta “Līvānu siltums” apstiprināšanu. Ziņo
J. Magdaļenoks.
17. Par izmaiņām komisijas sastāvā. Ziņo J. Magdaļenoks.
18. Par zemes gabala daļas nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
19. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
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20. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
21. Par pasākumu “ZIEMASSVĒTKU TIRGUS 2016”. Ziņo A. Vaivods.
22. Par konkursa “Labākie lauksaimnieki Līvānu novadā 2016. gadā” nolikumu.
Ziņo A. Vaivods.
23. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2016. gada budžetā. Ziņo A. Vaivods.
24. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
27. Par pašvaldības kustamā mantas – traktora piekabes IPTS-9, reģistrācijas
numurs P5505LK, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
28. Par Latvijas Republikas 98. proklamēšanas gadadienai veltīto sacensību
nolikumu. Ziņo A. Vaivods.
29. Par apbalvošanu ar Līvānu novada dome Atzinības rakstu. Ziņo A. Usāne.

1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija
1.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās un teica
uzrunu Starptautiskajai Veco ļaužu dienai veltītā pasākuma ietvaros Līvānu novada
Kultūras centrā.
3.oktobrī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne Līvānu novada domes vārdā
sveica Līvānu novada iedzīvotājus Pāvelu un Alevtinu Sadovskus dimanta kāzu
jubilejā.
5. oktobrī notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde.
5.oktobrī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības Domes sēdē Rīgā. Tika skatīti jautājumi par 2017.gada pašvaldību budžetu
un izglītības nostādnēm turpmākajiem gadiem. Tika skatīts Ministru kabineta un LPS
2017. gada vienošanās un domstarpību protokola projekts. Sēdē piedalījās arī Ministru
prezidents Māris Kučinskis.
6.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne un izpilddirektors
Uldis Skreivers piedalījās Līvānu novada kultūras darbinieku sanāksmē un Līvānu
novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksmē.
12.oktobrī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne organizēja sanāksmi Līvānu
novada Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbiniekiem.
13.oktobrī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers un pašvaldības
speciālisti apmeklēja Smiltenes novada pašvaldību, kur Smiltenes novada pašvaldības
speciālisti dalījās pieredzē par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru
izveides un darbības principiem.
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13.oktobrī Līvānu novadu pieredzes apmaiņas nolūkos apmeklēja Kandavas novada
pašvaldības delegācija. Viesi apmeklēja vairākas Līvānu novada iestādes un tikās ar
pašvaldības speciālistiem.
14.oktobrī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Neatkarīgās izglītības
biedrības rīkotajā diskusijā “Skola, kādu to vēlamies”, kas notika Līvānu 2.vidusskolā.
Diskusijā piedalījās Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji, pedagogi un skolēnu
vecāki.
14. un 17. oktobrī Līvānu novada domē notika Līvānu novada stipendijas komisijas
sanāksme, kurā piedalījās uzņēmēji - stipendijas devēji Daumants Pfafrods, Pēteris
Romanovskis, Edgars Pīgoznis, Līvānu 1. vidusskolas, Līvānu 2.vidusskolas, Rudzātu
vidusskolas, Līvānu novada Izglītības pārvaldes, Līvānu novada Sociālā dienesta un
Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas pārstāvji. Par uzņēmēju ziedotajiem
līdzekļiem vairāk kā 35 000 apmērā komisija izvirzīja 29 Līvānu novada jauniešus
stipendijas saņemšanai studijām augstskolās 2016./2017.gadā.
18.oktobrī Līvānu novada uzņēmumu “Light Guide Optics International” apmeklēja
ASV vēstniece Latvijā Nensija Petita.
18.oktobrī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās reģionālo attīstības
centru apvienības valdes sēdē Rīgā.
19.oktobrī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Latgales reģionālās
pensionāru apvienības sēdē Rēzeknē, kur tika skatīts jautājums par Latgales senioru
dziesmu un deju svētkiem, kas plānoti 2017. gada jūlijā Līvānu novadā.
19. oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās LTV 1
raidījumā «Tieša runa» - Vai sākusies veselības reforma? Diskusijā piedalījās arī Anda
Čakša – LR veselības ministre, Romualds Ražuks - Saeimas Sociālo un darba lietu
komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas priekšsēdētājs, Valdis Zatlers - bijušais
Valsts prezidents, Daiga Behmane - Veselības ekonomikas asociācijas valdes
priekšsēdētāja, RSU Veselības vadības studiju programmas vadītāja.
20.oktobrī Jersikas pagastā notika Līvānu novada domes deputātu tikšanās ar
iedzīvotājiem un Līvānu novada domes komiteju sēde.
21.oktobrī Latgales mākslas un amatniecības centra konferenču zālē Latgales
pašvaldību vadītāji tikās ar LR iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski. Vēlāk par valsts
iecerēm autoceļu apsaimniekošanā un uzturēšanā notika diskusija ar VAS "Latvijas
valsts ceļi" valdes priekšsēdētāju Jāni Langi.
22.oktobrī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne pārstāvēja Līvānu novada domi
kinorežisora Jāņa Streiča jubilejai veltītajā pasākumā, kas notika Sutru kultūras namā.
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2. Dzīvokļa jautājumi.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot L. B., dzīvo (adrese), 2016. gada 30. septembra iesniegumu (reģ.
2016. gada 30. septembrī ar nr. 2-11.1/16/1278-B) par pašvaldības palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus kā bārenim un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, ka pirmām
kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku
gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie
aizbildņa pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas
iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības
iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā
dzīvojamā telpā, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3.1. punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut L. B., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 8.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot E. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 3. oktobra
iesniegumu (reģ. 2016. gada 4. oktobrī ar nr. 2 – 11.1/16/1293-K), par pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada pašvaldības iestādes
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 Līvānu
novada domes 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
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komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut E. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 2 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada 1. vidusskolas
speciālistu, ar kārtas nr. 15.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot J. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 5. oktobra
iesniegumu (reģ. 2016. gada 5. oktobrī ar nr. 2-11.1/16/1300-M) par palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt J. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota
2 – istabu dzīvokļa Lāčplēša ielā 11 – 11, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību
38,40 kv.m. īres tiesības, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2017. gada 30. aprīlim, ar
tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3.2. J. M. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
‘’Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
Lāčplēša ielā 11 – 11 Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3.3. Izslēgt J. M. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 8.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
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3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā stāšanās spēkā.
4. Izskatot T. R., dzīvo (adrese), 2016. gada 23. septembra iesniegumu (reģ.
2016. gada 23. septembrī ar nr. 2-11.1/16/1241-R) par nodrošināšanu ar dzīvojamo
platību, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 24. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos
noteiktā kārtībā var sniegt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu
dzīvojamo telpu, atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 9.1 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo platību
un piešķirt T. R., dzīvo (adrese), ģim. sast. 6 cilv., 3 – istabu dzīvokļa bez ērtībām
Baznīcas ielā 21 – 4, Līvānos, Līvānu novadā, ar kop. pl. 54,90 kv.m. īres tiesības.
4.2. T. R. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par 3 – istabu dzīvokļa bez ērtībām
Baznīcas ielā 21 – 4 īri.
4.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par
labiekārtota 4 – istabu dzīvokļa Vecticībnieku ielā 6 – 24, Līvānos, Līvānu novadā, īri
ar T. R. un mēneša laikā veikt dzīvokļa pieņemšanu.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
4.5. 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.
5. Izskatot J. N., dzīvo (adrese), 2016. gada 6. oktobra iesniegumu (reģ. 2016.
gada 6. oktobrī ar nr. 2-11.1/16/1308-N) par 2015. gada 7. septembrī noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 43 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma ‘’Par dzīvojamo telpu īri’’ 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās
telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku, vai arī nenorādot
termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma ’’Par pašvaldībām’’ 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim,
K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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5.1. Pagarināt J. N. īres tiesības uz labiekārtotu 3 – istabu dzīvokli Rīgas ielā
158 – 25, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot A. K., dzīvo (adrese), 2016. gada 20. septembra iesniegumu (reģ.
2016. gada 20. septembrī ar nr. 2-11.1/16/1233-K) par 2014. gada 7. oktobrī noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 45 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma ‘’Par dzīvojamo telpu īri’’ 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās
telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku, vai arī nenorādot
termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma ’’Par pašvaldībām’’ 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim,
K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Pagarināt A. K. īres tiesības uz labiekārtotu 1 – istabu dzīvokli Sporta ielā
3b – 35, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot I. V., dzīvo (adrese), 2016. gada 10. oktobra iesniegumu (reģ. 2016.
gada 10. oktobrī ar nr. 2-11.1/16/1320-V) par 2014. gada 21. novembra noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma Nr.58 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma ‘’Par dzīvojamo telpu īri’’ 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās
telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku, vai arī nenorādot
termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma ’’Par pašvaldībām’’ 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim,
K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Pagarināt I. V. īres tiesības uz labiekārtotu 3 – istabu dzīvokli Rīgas ielā
12b – 19, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
7.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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3. Par saistošajiem noteikumiem “Par interešu izglītības programmu
licencēšanas kārtību Līvānu novadā”
Ziņo A. Usāne
Izskatot saistošo noteikumu “Par interešu izglītības programmu licencēšanas
kārtību Līvānu novadā” projektu un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas16.punktu un 47.panta trešo daļu, un ņemot vērā Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumus, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.10 “Par interešu
izglītības programmu licencēšanas kārtību Līvānu novadā”.
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 zināšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Izveidot interešu izglītības programmu licencēšanas komisiju Līvānu novadā
šādā sastāvā:
4.1. Komisijas priekšsēdētāja Aija Usāne – Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece,
4.2. Komisijas locekļi:
4.2.1. Inese Jaunušāne – Līvānu novada domes deputāte, Jersikas pamatskolas
direktore,
4.2.2. Mārīte Vilcāne - Līvānu novada domes deputāte, Līvānu novada
Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītājas vietniece,
4.2.3. Ilga Peiseniece – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja,
4.2.4. Edīte Utnāne - Līvānu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba
speciāliste.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 6 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
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4. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Par kārtību, kādā notiek Līvānu
novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta
sacensību uzvarētāju apbalvošana” jaunā redakcijā
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes iesniegto noteikumu „Par kārtību,
kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana” jaunā redakcijā projektu un pamatojoties uz
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 27. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. pantu un 41.
panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.2 „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada
izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju
apbalvošana” jaunā redakcijā. (skat. pielikumā)
2. Noteikt, ka ar šo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu novada
domes 2015. gada 29.oktobra Noteikumi Nr. 6 „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada
izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta čempionātu
uzvarētāju apbalvošana”, apstiprināti ar Līvānu novada domes 2015. gada 29.oktobra
lēmumu Nr. 16-8.
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā: noteikumi ar pielikumu uz 5 lpp.
5. Par mācību stipendijas piešķiršanu un stipendijas izmaksas laika
pagarināšanu
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada mācību stipendijas komisijas ierosinājumu un saskaņā
ar Līvānu novada domes 2014. gada 25. septembra nolikumu „Par mācību stipendijas
piešķiršanu Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās”, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada mācību stipendiju (izcilības balvu) no domei
ziedotajiem līdzekļiem mācību stipendiju piešķiršanai:
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1.1. Oļegam Volkovam 3000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – EUR 690) mācībām Rīgas Stradiņa universitātē, Medicīnas fakultātē, studiju
programmā “Medicīna” 3.kursā 2016./2017. mācību gadā,
2.Piešķirt Līvānu novada mācību stipendiju no domei ziedotajiem līdzekļiem
mācību stipendiju piešķiršanai:
2.1. Andai Batarāgai 2000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
– 460 EUR) mācībām Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, studiju programmā
„Ķīmija” 3.kursā 2016./2017. mācību gadā,
2.2. Artai Buceniecei 2000 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
460 EUR) mācībām Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas
fakultātē, profesionālā bakalaura studiju programmā „Arhitektūra” 1.kursā 2016./2017.
mācību gadā,
2.3. Lindai Miltai 2000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis –
460 EUR) mācībām Banku augstskolā, studiju programmā “Finanses” 2.kursā
2016./2017. mācību gadā,
2.4. Armīnam Ušackim 1500 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – 345 EUR) mācībām Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta
un Aeronautikas fakultātē, studiju programmā “Mašīnu un aparātu būvniecība” 1.kursā
2016./2017. mācību gadā,
2.5. Anitai Kursišai 1500 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis –
345 EUR) mācībām Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātē, studiju
programmā “Audiologopēdija” 3. kursā 2016./2017. mācību gadā,
2.6. Oskaram Lazdānam 1500 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – 345 EUR) mācībām Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas
tehnoloģijas fakultātē, studiju programmā “Pārtikas tehnologs” 1.kursā 2016./2017.
mācību gadā,
2.7. Sabīnei Uļjanovai 1500 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
– 345 EUR) mācībām Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātē, studiju
programmā “Mežzinātne” 2.kursā 2016./2017. mācību gadā,
2.8. Anetei Trakšai 1000 EURapmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis –
230 EUR)Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžas studiju programmā
“Ārstniecība” 3.kursā 2016./2017. mācību gadā,
2.9. Jutai Kirilovai 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis –
230 EUR) mācībām Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātē,
studiju programmā “Vides zinātne” 3.kursā 2016./2017. mācību gadā,
2.10. Santai Pastarei 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
– 230 EUR) mācībāmVidzemes augstskolas Inženierzinātņu fakultātē, studiju
programmā “Informācijas tehnoloģijas” 2.kursā 2016./2017. mācību gadā,
2.11. Viesturam Romanovskim 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju
ienākuma nodoklis – 230 EUR) mācībām Latvijas Jūras akadēmijas Kuģu mehānikas
fakultātē, studiju programmā “Jūras transports – kuģa mehānika” 4.kursā 2016./2017.
mācību gadā,
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2.12. Elīnai Ecētājai EUR 1000 apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
– EUR 230) mācībām Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā, studiju
programmā “Ārstniecība” 3.kursā 2016./2017. mācību gadā,
2.13. Ilzei Stivriškai 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
– EUR 230) mācībām Vidzemes augstskolā, studiju programmā “Tūrisma organizācija
un vadība” 2.kursā 2016./2017. mācību gadā,
2.14. Aleksandram Karpovam 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – EUR 230) mācībām Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Veterinārmedicīnas fakultātē, studiju programmā “Veterinārmedicīna” 1.kursā
2016./2017. mācību gadā,
2.15. Dāvim Danielam Reinim 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – EUR 230) mācībām Rīgas Stradiņa universitātes Komunikāciju fakultātē,
studiju programmā “Multimediju komunikācija” 2.kursā 2016./2017. mācību gadā,
2.16. Matīsam Zalānam 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – EUR 230) mācībām Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē, programmā
“Datorzinātnes” 2.kursā 2016./2017. mācību gadā,
2.17. Mārītei Skrimblei 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – EUR 230) mācībām Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un
mākslas fakultātē, studiju programmā “Angļu valodas skolotājs” 4.kursā 2016./2017.
mācību gadā,
2.18. Guntim Mauriņam  1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – EUR 230) mācībāmRīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un
informācijas tehnoloģijas fakultātē, studiju programmā “Datorsistēmas” 1.kursā
2016./2017. mācību gadā,
2.19. Solvitai Plociņai 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
– EUR 230) mācībām Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā, studiju
programmā “Ārstniecība” 3.kursā 2016./2017. mācību gadā,
2.20. Sandim Mališevam 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – EUR 230) mācībām Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un
informācijas tehnoloģijas fakultātē, informācijas tehnoloģiju studiju programmā 2.
kursā 2016./2017. mācību gadā,
2.21. Mārai Rudzātei 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
– EUR 230) mācībām Latvijas Kultūras akadēmijā, studiju programmā “Starpkultūru
sakari Latvija – Ziemeļvalstis” 1.kursā 2016./2017. mācību gadā,
2.22. Jānim Rudzātam 1000 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
EUR 230) mācībām Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības
fakultātes Lauksaimniecības studiju programmā 4.kursā 2016./2017. mācību gadā,
2.23. Aijai Lipinikai 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
– EUR 230) mācībām Rīgas Stradiņa universitātē, Medicīnas fakultātē, studiju
programmā “Medicīna” 2.kursā 2016./2017. mācību gadā,
2.24.Laimai Anetei Miltai 1000 EURapmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – EUR 230) mācībām Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un
sociālās labklājības fakultātē, studiju programmā “Sabiedrības veselība” 2.kursā
2016./2017. mācību gadā,
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2.25. Laurai Liepniecei 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – EUR 230) mācībāmRīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un
pilsētplānošanas fakultātē, studiju programmā “Arhitektūra” 3.kursā 2016./2017.
mācību gadā,
2.26. Annai Davidaitienei 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – 230 EUR) Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžas studiju
programmā “Ārstniecība” 1.kursā 2016./2017. mācību gadā,
2.27. Timuram Ļvovam 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – 230 EUR) Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, studiju
programmā “Vadības zinības” 1.kursā 2016./2017. mācību gadā,
2.28. Anetei Bogdanovičai 600 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – 138 EUR) mācībām Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, studiju
programmā „Ķīmija” 1.kursā 2016./2017. mācību gadā.
3. Stipendijas izmaksu veikt divās daļās – pirmo daļu izmaksāt pēc līgumu
noslēgšanas starp katru stipendiātu un Līvānu novada domi, otro daļu izmaksāt pēc
stipendiāta sekmju izraksta par iepriekšējo mācību semestri un augstskolas izziņas
iesniegšanas Līvānu novada domei.
4. Noteikt, ka atbildīgā par līgumu slēgšanu ar stipendiātiem ir Līvānu novada
domes juriskonsulte Sanita GRABĀNE, par stipendiju izmaksu Līvānu novada domes
galvenā grāmatvede Ināra GRIBONIKA.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Par Rudzātu pagasta valdes sastāvu

Ziņo A. Usāne
Izskatot Rudzātu pagasta valdes locekles Ineses Brūveres 2016. gada 3. oktobra
iesniegumu par atbrīvošanu no Rudzātu pagasta valdes pienākumu pildīšanas un
izslēgšanu no valdes sastāva un Rudzātu pagasta pārvaldes 2016. gada 14. oktobra
vēstuli Nr. LND/2-1.6/16/3237 par Maijas Praņevskas iekļaušanu Rudzātu pagasta
valdes sastāvā, un ņemot vērā Maijas Praņevskas 2016. gada 14. oktobra iesniegumu
par piekrišanu veikt Rudzātu pagasta valdes locekļa pienākumus, un pamatojoties
Līvānu novada domes 2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Līvānu novada
pašvaldības nolikums” 59.13. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim,
K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Inesi Brūveri no Rudzātu pagasta valdes locekļa pienākumu
pildīšanas un izslēgt no valde sastāva.
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2. Iekļaut Rudzātu pagasta valdes sastāvā Līvānu novada Bāriņtiesas locekli
Maiju Praņevsku.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
Ruta Klibiķe.
7. Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Līvānu novada domes 2013.gada
28. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par tirdzniecību publiskās vietās un
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Līvānu novadā””.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots A. Vaivodam
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016. gada
2. augusta vēstuli Nr. 18-1e/5803 “Par ielu tirdzniecību uz ceļiem” par pašvaldību
saistošo noteikumu atbilstību Ceļu satiksmes likuma 40. panta pirmajai daļai, kas
nosaka, “ja uz ceļa vai tā tieša tuvumā paredzēts veikt darbības, kas var ietekmēt ceļu
satiksmes drošību (rīkot masu vai sporta pasākumus, sniegt tirdzniecības vai citus
pakalpojumus, izvietot reklāmas objektus vai informācijas objektus, tirdzniecības,
sabiedriskās ēdināšanas vai citu pakalpojumu objektus u.c.) šīs darbības jāsaskaņo
Latvijas Valsts ceļos, kā arī jāsaņem ceļa pārvaldītāja (īpašnieka) un zemes īpašnieka
atļauja”, saistošo noteikumu „Grozījumi Līvānu novada domes 2013.gada 28. marta
saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par tirdzniecību publiskās vietās un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Līvānu novadā”” projektu un saistošo noteikumu paskaidrojuma
rakstu, un pamatojoties Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un
Tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par nodokļiem, un
nodevām" 12.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 2010. gada 12. maija
noteikumu Nr.440 «Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9.punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Līvānu novada domes
2013.gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par tirdzniecību publiskās vietās un
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Līvānu novadā””.
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.
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4. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.,
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.

Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Silavas” ar kopējo kadastra numuru 7652-0030007, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieces I. D., dzīvo (adrese),
2016.gada 29.septembra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Silavas”, kas sastāv no
divām zemes vienībām 20,5 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību
3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0001, 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, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Silavas”, kas atrodas Līvānu novada
Jersikas pagastā ar kopējo kadastra Nr.7652-003-0007, zemes vienību 3,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0001, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu
plānu).
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652005-0001 piešķirt jaunu nosaukumu „Lazdumežs” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
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2. Izskatot nekustamā īpašuma „Egļusala” ar kopējo kadastra numuru 7682002-0358, kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā, īpašnieka J. S., dzīvo (adrese),
2016.gada 13.oktobra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Egļusala”, kas sastāv no
divām zemes vienībām 29,8 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību
18,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-001-0055, piešķirt tai jaunu nosaukumu
un noteikt 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, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Egļusala”, kas atrodas Līvānu novada Sutru
pagastā ar kopējo kadastra Nr.7682-002-0358, zemes vienību 18,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-001-0055, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu, plāna
kopiju).
2.2. Atdalāmajai zemes vienībai 18,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682001-0055 piešķirt jaunu nosaukumu „Egļu saliņas” un noteikt zemes lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
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 robežu plāna kopija uz 1 lpp.
9. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot A. S., dzīvo (adrese), 2016.gada 29.septembra iesniegumu par zemes
vienības daļas 0,09 ha platībā no zemes vienības 0,2624 ha kopplatībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0315 nodošanu nomā, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, tika konstatēts, ka zemes vienība 0,2624 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0315, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu
novada domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmumu Nr.7-15 ,,Par zemes ieskaitīšanu
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rezerves zemes fondā Līvānu novada Jersikas 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, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienības daļu 0,09 ha
platībā no zemes vienības 0,2624 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050315, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par
iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā ne
mazāk kā vienu mēnesi.
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 alejā 88, Rēzekne, LV - 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot V. D., dzīvo (adrese), 2016.gada 7.oktobra iesniegumu par
atteikšanos no zemes vienības 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0141
nomas, un A. Ļ., dzīvo (adrese), 2016.gada 10.oktobra iesniegumu par zemes vienības,
kas atrodas Lauros, Jersikas pagastā Līvānu novadā, iznomāšanu, tika konstatēts, ka
zemes vienību 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0141, V. D. iznomāja
Jersikas pagasta padome, noslēdzot 2007.gada 3.aprīlī Lauku apvidus zemes nomas
līgumu līdz 2017.gada 31.decembrim. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra
informācijas sistēmas datiem zemes vienība ar Valsts zemes dienesta 2010.gada
15.novembra aktu Nr. 15-22-L2/912 ir iekļauta rezerves zemes fondā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un lai realizētu likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas trešajā 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 valsts un pašvaldības zemes nomu” 15.punktam un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam,
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G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Ar 2016.gada 31.oktobri izbeigt ar V. D., dzīvo (adrese), 2007.gada 3.aprīļa
zemes nomas līgumu par zemes vienības 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652007-0141, kas atrodas Lauros, Jersikas pagastā Līvānu novadā, nomu.
2.2. Nodot atkārtoti iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 1,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0141, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Jersikas
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi. (sk. pielikumā izkopējumu no
kadastra kartes).
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par zemes nomas līguma izbeigšanu ir Līvānu novada
domes juriskonsulte Sanita Grabāne, par lēmuma izpildi - 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: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
10. Par adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot L. F., dzīvo (adrese), 2016.gada 29.septembra iesniegumu par adreses
piešķiršanu jaunbūvei – vasaras mājai, kas atrodas uz citai personai piederošas zemes
vienības ar nosaukumu ,,Muiždārznieki” ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0343,
Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas
noteikumi” 2.8.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam jaunbūvei – vasaras mājai, kas atrodas uz
citai personai piederošas zemes vienības ar nosaukumu ,,Muiždārznieki” ar kadastra
apzīmējumu 7652-002-0343, Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi:
„Rančo”, Grāveri, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
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: zemes gabala izvietojuma shēma uz 1 lpp.
11. Par zemes vienības izslēgšanu no valsts kadastra informācijas sistēmas datiem.
Ziņo J. Magdaļenoks

Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils biroja
2016.gada 6.oktobra vēstuli Nr.9-01/578286-1/1 par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7611 005 2315, kas atrodas Līvānos, Līvānu pilsētā, kas saskaņā ar
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem datiem šķērso
publisko ūdeni (Dubnas upi), nav kadastrāli uzmērīta un ir iekļauta rezerves zemes
fondā, lietderību, tika konstatēts, ka zemes vienība tika izveidota ar Līvānu novada
domes 1999.gada 10.jūnija lēmumu Nr.58 – 2 sakarā ar hidroelektrostacijas būvju
rekonstrukciju un to uzturēšanu. Veicot autotransporta tilta pār Dubnas upi
rekonstrukciju un virziena maiņu, minētās zemes vienības daļa ietilpa Rīgas ielas
uzbēruma un tilta nodalījuma joslas daļā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un to, ka veidojot kadastra objektus, ūdens
objektiem ir prioritāra nozīme attiecībā uz ceļa nodalījumu, gadījumos, kad tie
pārklājas, un saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
“Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 147.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.8. punktu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas rezerves
zemes fondā iekļauto zemes vienību 507 m2 kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7611
005 2315, kas atrodas Rīgas ielā 95A, Līvānos, Līvānu novadā (skat. pielikumā).
2. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi: Rīgas iela 95A, Līvāni,
Līvānu novads, LV-5316 (klasifikatora kods 102142211).
3. Mainīt inženierbūvēm ar kadastra apzīmējumiem 76110052313008,
76110052313009 un 76110052313010 noteikto adresi: Rīgas iela 95A, Līvāni, Līvānu
novads, LV-5316, uz adresi: Rīgas iela 95, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir zemes ierīcības inženieris
Miķelis BALTMANIS.
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5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.
12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2016.gada 20.jūlija vēstuli Nr.2-04.1/101 „Par
Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu datu atbilstību” un pievienoto datu atlasi no
Kadastra informācijas sistēmas par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76110051810, kurai Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts viens nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis - komercdarbības objektu apbūve, bet uz zemes vienības reģistrētās
ēkas galvenais lietošanas veids ir viena dzīvokļa mājas, kas neatbilst zemes vienības
nekustamā īpašuma lietošanas mērķim, ar ierosinājumu nepieciešamības gadījumā
pieņemt lēmumu par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 prasībām, un saskaņā
ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1. punktu un Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1. punktu,
un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” nav
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,1125 ha platībā Rīgas ielā
155, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 76110051810, jaunu nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
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13. Par pašvaldībai piekrītošās zemes Līvānu pilsētā atzīšanu par starpgabalu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA ,,Biolitec”, reģistrācijas Nr.40003790375, juridiskā adrese:
Kaņieru iela 10A, Rīga, LV-1063, 2016. gada 21.septembra iesniegumu par pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības 2700 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76110040706, kas
atrodas Līvānos, Līvānu novadā, atsavināšanu, tika konstatēts, ka zemes gabalam nav
pieslēguma koplietošanas ielai, tāpēc tas ir zemes starpgabals un ir Līvānu novada
pašvaldībai piekrītoša zeme.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, kurā noteikts, ka
zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai, un saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam”, 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, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76110040706 Līvānu
novada Līvānu pilsētā precizēto platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem – 2700 m2 platībā.
2. Atzīt, ka neapbūvēts zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 76110040706
platībā 2700 m2, Līvānos, Līvānu novadā, ir zemes starpgabals un ir Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada
pašvaldības vārda (skat. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
3. Noteikt, ka zemes platība var tikt precizēta pēc tās uzmērīšanas dabā.
4. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
zemes ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
14. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks

Izskatot I. G., dzīvo: (adrese), 2016.gada 4.oktobra iesniegumu par zemes
nomas līguma slēgšanu uz mirušajai mātei N. G.lietošanā bijušo zemes gabalu 1,0039
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0159, kas atrodas Knutenīcā, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, tika konstatēts:
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Par zemes gabalu 1,0039 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0159, uz
kura atrodas ēku un būvju īpašums ar kadastra apzīmējumiem 7666 009 0411 001, 7666
009 0411 002, 7666 009 0411 003 un 7666 009 0411 004, zemes lietošanas tiesības N.
G. izbeigušās pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmo daļu.
N. G. mirusi 2016.gada 8.janvārī. I. G. ir mirušās N. G. dēls un ir iesniedzis
radniecību pierādošos dokumentus.
Mantojuma tiesības nav nokārtotas. I. G. dzīvoja kopā ar māti un pēc mātes
nāves faktiski ir pieņēmis zemes gabalu savā apsaimniekošanā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturto daļu un
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 7.2. un 72.punktam, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar I. G., dzīvo: (adrese) par mātei N. G.
lietošanā un nomā bijušo zemes gabalu 1,0039 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666
009 0159, kas atrodas Knutenīcā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nomu uz 1 (vienu)
gadu, ēku un būvju uzturēšanai (skat. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2.Noteikt I. G. 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 nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
15. Par zemes nomas līguma pagarinājumu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot A. R., dzīvo: (adrese), 2016. gada 17. oktobra iesniegumu par 2014.
gada 8. septembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/52 darbības
termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabala 0,6109 ha
platībā ar kadastra Nr.7666 010 0428 un zemes gabala 0,4338 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 010 0429, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā) un
ņemot vērā, ka līguma darbības termiņš ir beidzies 2016.gada 7.septembrī, 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
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publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu un, lai realizētu likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā
un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. R., dzīvo: (adrese), 2014. gada 8. septembrī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr.LND/2-13.4/14/52 par zemes gabalu 0,6109 ha platībā
ar kadastra Nr.7666 010 0428 un zemes gabalu 0,4338 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 010 0429, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
nomu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2021.gada 8.septembrim), ar tiesībām atkārtoti
līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nosakot zemes nomas maksu
1.5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
2. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
16. Par zemes ierīcības projekta ,,Līvānu siltums” apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA ,,Preime” izstrādāto Zemes ierīcības projektu ,,Līvānu siltums”, ar
kopējo kadastra Nr.7652-001-0075 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7652001-0075 un 7652-001-0023, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2016. gada 31.marta
lēmumam Nr.5-12(3) „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu” un pamatojoties uz
Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ,,Līvānu siltums”,
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7652-001-0075 un 7652-001-0023 /sk.
pielikumā/, sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0075 divās zemes
vienībās un atdalīto zemes nogabalu pievienojot otrajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0023, un apstiprināt zemes platības:
1.1. pirmajam zemes nogabalam ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0023–
2,5341 ha;
1.2. otrajam zemes nogabalam ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0075– 2,1487
ha.
2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
2.1. pirmajai zemes vienībai platībā 2,5341 ha ar kadastra apzīmējumu 7652001-0023:
2.1.1. 7311090700 – stingra režīma vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu;
2.1.2. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas
atrodas līdz 2 m dziļumam;
2.1.3. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas
atrodas līdz 2 m dziļumam;
2.1.4. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas
atrodas līdz 2 m dziļumam;
2.1.5. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju;
2.1.6. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju;
2.1.7. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju;
2.1.8. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju;
2.1.9. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces
kanalizācijas vadu;
2.1.10. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces
kanalizācijas vadu;
2.1.11. 7312040200 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko
sakaru tīklu gaisvadu līniju;
2.1.12. 7312060200 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap virszemes
siltumvadu;
2.1.13. 7312060200 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap virszemes
siltumvadu;
2.1.14. 7312090200 – drošības aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība
ir lielāka par 200 m3 un kura paredzēta naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas
gadījumā;
2.1.15. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija;
2.1.16. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija.
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2.2. otrajai zemes vienībai platībā 2,1487 ha ar kadastra apzīmējumu 7652-0010075:
2.2.1. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas
atrodas līdz 2 m dziļumam;
2.2.2. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas
atrodas līdz 2 m dziļumam;
2.2.3. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas
atrodas līdz 2 m dziļumam;
2.2.4. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju;
2.2.5. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju;
2.2.6. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju;
2.2.7. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju;
2.2.8. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju;
2.2.9. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces
kanalizācijas vadu;
2.2.10. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces
kanalizācijas vadu;
2.2.11. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces
kanalizācijas vadu;
2.2.12. 7312040200 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko
sakaru tīklu gaisvadu līniju;
2.2.13. 7312060200 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap virszemes
siltumvadu;
2.2.14. 7312060100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes
siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi;
2.2.15. 7312060200 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap virszemes
siltumvadu;
2.2.16. 7312060200 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap virszemes
siltumvadu;
2.2.17. 7312080101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar
spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem;
2.2.18 7312080101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar
spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem;
2.2.19. 7312090200 – drošības aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība
ir lielāka par 200 m3 un kura paredzēta naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas
gadījumā;
2.2.20. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija.
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
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3.1 pirmajai zemes vienībai platībā 2,5341 ha ar kadastra apzīmējumu 7652001-0023 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001);
3.2. otrajai zemes vienībai platībā 2,1487 ha ar kadastra apzīmējumu 7652-0010075 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001);
4. Apbūvei paredzētai zemes vienībai 2,5341 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-001-0023 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7652-001-0075-005, 7652-001-0075-006, 7652-001-0075-007, 7652001-0075-008, 7652-001-0075-015, 7652-001-0075-016, 7652-001-0075-017, 7652001-0075-018, 7652-001-0075-019, 7652-001-0075-021, 7652-001-0069-001 un
7652-001-0023-001, noteikt adresi Celtniecības iela 7, Līvāni, Līvānu novads, LV5316 (klasifikatora kods 106604021).
5. Apbūvētai zemes vienībai 2,1487 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652001-0075 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
7652-001-0075-001, 7652-001-0075-002, 7652-001-0075-003, 7652-001-0075-010,
7652-001-0075-011, 7652-001-0075-012, 7652-001-0075-013, 7652-001-0075-014,
7652-001-0075-022 un 7652-001-0075-023 atstāt noteikto adresi: Celtniecības iela 7A,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 (klasifikatora kods 106514757).
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
7. 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 projekts ,,Līvānu siltums”,
Līvānos, Līvānu novadā uz 18 lpp.
17. Par izmaiņām komisijas sastāvā.

Ziņo J. Magdaļenoks
Sakarā ar Līvānu novada domes komisijas, darījumu ar lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, izvērtēšanai (turpmāk – Komisija), kas apstiprināta ar Līvānu
novada domes 2014.gada 27.novembra sēdes protokola lēmumu Nr.19-8,
priekšsēdētāja Dominika Jaujas atbrīvošanu no komisijas priekšsēdētāja pienākumu
pildīšanas un izslēgšanu no komisijas sastāva, un saskaņā ar Ministru kabineta
2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.748 “Noteikumi par darījumiem ar
lauksaimniecības zemi” 16.punktu, kurā noteikts, ka “Novada pašvaldība no
pašvaldības pārstāvjiem izveido komisiju vismaz piecu locekļu sastāvā lēmumu
pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā” 17.punktu, kurā noteikts,
ka “Komisijas priekšsēdētāju un komisijas locekļus ievēlē likumā "Par pašvaldībām"
noteiktajā kārtībā.”, un ņemot vērā Jāņa Pastara, Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma pārvaldīšanas un lauku atbalsta daļas vadītāja, piekrišanu viņa iekļaušanai
komisijas sastāvā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 61.pantu,
un Līvānu novada domes 2016.gada 31.marta saistošo noteikumu Nr.7 “Līvānu novada
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pašvaldības nolikums” 59.10.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 1.novembri iekļaut Līvānu novada domes ar lauksaimniecības
zemi veikto darījumu uzraudzības komisijas sastāvā kā komisijas priekšsēdētāju Līvānu
novada domes Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un lauku atbalsta daļas vadītāju Jāni
Pastaru.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
18. Par zemes gabala daļas nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA “Biolitec”, reģ. Nr. 40003790375, Kaņiera ielā 10a, Rīgā, LV1063, 2016. gada 21. septembra iesniegumu ar Nr. 11/16 par Līvānu novada pašvaldībai
piederošās zemes vienības ar kadastra Nr. 7611 004 0702 Domes ielā 3, Līvānos,
Līvānu novadā, daļas, uz kuras atrodas autotransporta stāvlaukums, nomu, kas
nepieciešama automašīnu stāvvietai, tika konstatēts, ka SIA “Biolitec” piederošais
īpašums Domes ielā 3A, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7611 004 0703,
robežojas ar pašvaldības īpašuma zemes gabalu ar kadastra Nr. 7611 004 0702, un uz
tā esošais autotransporta stāvlaukums aizņem no zemes gabala 900 m2 lielu platību.
Ņemot vērā, ka uz minētā zemes gabala pašvaldības iestādes Līvānu
inženiertehnoloģiju un inovācijas centra vajadzībām atrodas divi autotransporta
stāvlaukumi, kā arī to, ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir sekmēt
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 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” 3. punktu, kas nosaka, ja nomas objektu iznomā saimnieciskai
darbībai un attiecīgā objekta iznomāšana kvalificējama kā komercdarbības atbalsts,
nomas maksu nosaka atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktai tirgus nomas maksai, un
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 10. punktu un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai daļu no zemes gabala ar kadastra Nr. 7611 004 0702
Domes ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, 900 m2 platībā auto stāvlaukuma vajadzībām,
saskaņā ar nomājamā zemes gabala shēmu (skatīt pielikumā).
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2. Veikt zemesgabala novērtēšanu, lai noteiktu tirgus nomas maksas lielumu,
iesniedzot pieteikumu sertificētam vērtētājam.
3. Līgumu ar nomnieku noslēgt pēc zemes gabala tirgus nomas maksas vērtības
saņemšanas un apstiprināšanas Līvānu novada domē.
4. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: nomājamās zemes izvietojuma shēma uz 1 lpp.
19. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Sakarā ar Līvānu novada domes Finanšu nodaļas ierosinājumu par papildus
līdzekļu piešķiršanu 860,00 EUR apmērā pabalstu daudzbērnu ģimenēm izdevumu
segšanai, ņemot vērā, ka pabalstu faktiskie izdevumi ir lielāki nekā ar Līvānu novada
domes 2016.gada 2.augusta lēmumu Nr. 12-3 “Par pabalstu piešķiršanu” piešķirtais
finansējums, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu
un 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt papildus līdzekļus 860,00 EUR apmērā pabalstu daudzbērnu
ģimenēm izdevumu apmaksai, tai skaitā 754,00 EUR no Līvānu novada domes
2016.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem un 106,00 EUR no papildus ieņēmumiem no dividendēm, veicot atbilstošus
grozījumus 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. Sakarā ar Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas ierosinājumu
projekta ieceres “Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana 3. kārta” realizācijai Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”
ietvaros nepieciešams izstrādāt Rudzātu pagasta pārvaldes administratīvās ēkas Miera
ielā 1, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, un Jersikas kultūras un sabiedriskā
centra Liepu ielā 5, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā tehniskos projektus,
kuru izstrādes izmaksas saskaņā ar iepirkumu kopsummā sastāda 19 783,50 EUR
(ieskaitot PVN 21%), un pamatojoties uz aktivitātes atbilstību “Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes
(Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.2. rīcības virziena (Vietējiem
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iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga sociālā vide) 2.2.9. rīcībai (Publiskās pārvaldes uzlabošana
Līvānu novadā), 2.2.9.12. pasākumam (Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un
energoefektivitātes paaugstināšana – 3.kārta), Ministru kabineta 2016. gada 8. marta
noteikumiem Nr. 152 ”Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu
pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 19 783,50 EUR apmērā Rudzātu pagasta
pārvaldes administratīvās ēkas Miera ielā 1, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, un Jersikas kultūras un sabiedriskā centra Liepu ielā 5, Upeniekos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā tehnisko projektu izstrādei 14944 EUR apmērā no Līvānu
novada domes 2016. gada pamatbudžeta papildus ieņēmumiem no nekustamā īpašuma
nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādu maksājumiem un 4839,50 EUR apmērā no
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu par iepriekšējiem gadiem maksājumiem,
veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Līvānu 2. vidusskolas 2016. gada 17. oktobra vēstuli Nr.1-11/36 par
līdzekļu piešķiršanu 4730,00 EUR apmērā Līvānu 2. vidusskolas ēdnīcas un
pirmsskolas grupas sanitārā mezgla telpu remonta papilddarbu apmaksai, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim,
K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 4730,00 EUR apmērā Līvānu 2.vidusskolas ēdnīcas un
pirmsskolas grupas sanitārā mezgla telpu remonta papilddarbu apmaksai no 2541 EUR
apmērā no Līvānu novada domes 2016. gada pamatbudžeta papildus ieņēmumiem no
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādu par iepriekšējiem gadiem maksājumiem
un 2189 EUR apmērā no papildus ieņēmumiem no dividendēm, veicot atbilstošus
grozījumus 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.
4. Izskatot Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un lauku
atbalsta daļas vadītāja Jāņa Pastara iesniegto konkursa” “Labākie lauksaimnieki Līvānu
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novadā 2016. gadā nolikuma projektu saskaņā ar kuru konkursa naudas balvām
nepieciešamais finansējums ir 1000 EUR un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt līdzekļus 1000 EUR apmērā Līvānu novada domes konkursa
“Labākie lauksaimnieki Līvānu novadā 2016. gadā” uzvarētāju apbalvošanai no
līdzekļu ekonomijas sadaļā “Pašvaldības parāda procentu nomaksa”, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un lauku atbalsta daļas vadītājs
Jānis Pastars un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
20. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu 1. vidusskolas 2016. gada 20. septembra vēstuli Nr. 1-13/115
par atļauju iznomāt telpu (telpas litera Nr. 60 ) SIA „V&RIM” satiksmes noteikumu
teorētiskai apmācībai no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 1. septembrim Rīgas
ielā 101, Līvānos, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 3. punktu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 4. un 10. punktu, 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut Līvānu 1. vidusskolai iznomāt SIA „V&RIM”, reģ. Nr. 41503019392
telpu (telpas litera Nr.18) Rīgas ielā 101, Līvānos līdz 2017. gada 1. septembrim,
nosakot nomas maksu par nomātajām telpām EUR 3,00 un PVN par katru telpas
izmantošanas stundu.
2. Telpu nomas līgumā noteikt, ka nomnieks maksā nomas maksu vienu reizi
divos mēnešos pēc iepriekš saskaņota darba (stundu) grafika.
3. Noteikt, ka atbildīgā persona par telpu nomas līguma slēgšanu ir Līvānu
1. vidusskolas direktors Juris Iesalnieks.
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21. Par pasākumu “ZIEMASSVĒTKU TIRGUS 2016”.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot “Līvānu novada domes Ziemassvētku tirgus 2016” nolikumu par
Uzņēmēju tirdziņa rīkošanu, kura mērķis ir popularizēt Līvānu novada uzņēmumus un
veicināt to atpazīstamību, iepazīstināt interesentus ar vietējo ražotāju piedāvājumu, kā
arī veicināt to savstarpējo komunikāciju, un pamatojoties uz Līvānu novada domes
2011. gada. 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. 8 „Par Līvānu novada pašvaldības
nodevām” III nodaļu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 13. un 14. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pasākuma „ZIEMASSVĒTKU TIRGUS 2016” nolikumu (Skatīt
pielikumu Nr. 1).
2. Rīkot 2016. gada 11. decembrī pasākumu „ZIEMASSVĒTKU TIRGUS
2016”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes plānošanas
un attīstības daļas projektu vadītāja Kitija Grinberga.
Pielikumā: nolikums ar pielikumiem uz 8 lpp.
22. Par konkursa “Labākie lauksaimnieki Līvānu novadā 2016. gadā” nolikumu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un lauku
atbalsta daļas vadītāja Jāņa Pastara iesniegto konkursa “Labākie lauksaimnieki Līvānu
novadā 2016. gadā” nolikuma projektu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
12. pantu, 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa “Labākie lauksaimnieki Līvānu novadā 2016. gadā”
nolikumu (skatīt pielikumu Nr. 1).
2. Izveidot konkursa “Labākie lauksaimnieki Līvānu novadā 2016. gadā”
vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
2.1. Komisijas priekšsēdētāja - Valija Ruisa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
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2.2. Komisijas locekļi:
2.2.1. Aivars Smelcers, Turku pagasta pārvaldes vadītājs,
2.2.2. Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
2.2.3. Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
2.2.4. Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
2.2.5. Jānis Pastars, Līvānu novada Nekustamā īpašuma un lauku atbalsta daļas
vadītājs.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un lauku atbalsta daļas vadītājs Jānis Pastars.
Pielikumā: nolikums uz 2 lpp.
23. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2016.gada budžetā.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un
finanšu vadību” un likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3„Par Līvānu novada
domes pamatbudžetu 2016. gadam”” (skat. pielikumā Nr. 1).
2. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par Līvānu novada
domes speciālo budžetu 2016. gadam”” (skat. pielikumā Nr. 2).
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un atbildīgie par programmām
(pasākumiem).
Pielikumā:

saistošie noteikumi Nr.12 uz 1 lpp.
saistošie noteikumi Nr.13 uz 1 lpp.
24. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.

Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada kultūras centra 2016.gada 19.oktobra vēstuli Nr. 115/113 par izmaiņām amatu vienību sarakstā un noteiktajās mēneša darba algās sakarā
ar izmaiņām Līvānu novada kultūras centra filiāļu vadītāju personālā un ņemot vērā, ka
vadītāji papildus tiešajiem darba pienākumiem pilda arī pulciņu vadītāju pienākumus,
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
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balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” nav
NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 3.oktobri noteikt darba algu Rudzātu saieta nama amata
vienībai “kultūras pasākumu organizators”, profesijas kods 3432 12, 760,00 EUR
mēnesī par vienu likmi, papildus veicot kora vadītāja un koncertmeistara pienākumus
(skat. amata vienību sarakstu pielikumā).
2. Ar 2016.gada 3.oktobri Rudzātu saieta namā izveidot amata vienību “bērnu
deju kolektīva vadītājs”, profesijas kods 2653 10, 0,15 likmes ar darba algu 406,00
EUR par vienu likmi.
3. Ar 2016.gada 3.oktobri izslēgt no Rudzātu saieta nama amatu vienību
saraksta amata vienību “koncertmeistars”, profesijas kods 2652 25, 0,25 likmes ar darba
algu 406,00 EUR par vienu likmi un amata vienību “kora vadītājs”, profesijas kods
2652 24, 0,4 likmes ar darba algu 406,00 EUR par vienu likmi.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
direktore Aija Smirnova.
Pielikumā: amatu saraksts uz 3 lpp.
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Rožupes pagasta valdes 2016. gada 12. oktobra sēdē pieņemto
lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I. K.”, tika konstatēts,
ka I. K., deklarētā dzīvesvietas adrese; (adrese), nav savlaicīgi pašvaldībai samaksājusi
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Stārķi”, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7666 009 0444, kas uz 2016.gada 27.oktobri ir
349,05 EUR, tai skaitā pamatparāds 243,88 EUR un nokavējuma nauda 105,17 EUR
par laika periodu no 15.08.2011. – 27.10.2016.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta
otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr.17-25(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no I. K.”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
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1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
2. Izskatot Rožupes pagasta valdes 2016. gada 12. oktobra sēdē pieņemto
lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no J. P.”, tika konstatēts, ka
J. P., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi samaksājusi aprēķināto
nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Vālodzes”, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā ar kadastra Nr.7666 002 0134, kas uz 2016.gada 27.oktobri ir 497,62
EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 352,23 EUR un nokavējuma nauda 145,39 EUR
par laika periodu no 15.11.2011. – 27.10.2016.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta
otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pieņemt lēmumu Nr.17-25(2) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no J. P.”.
2.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 4 lpp.
3. Pamatojoties uz 2016.gada 27.septembrī saņemto zvērināta tiesu izpildītāja
Lilijas Solovjovas 2016.gada 22.septembra paziņojumu Nr.10955/029/2016-NOS
izpildu lietā Nr.02542/029/2009 par nekustamā īpašuma izsoli V. K. piederošajam
nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 211A, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra Nr.
7611 005 0832, un Līvānu novada domes 2016.gada 31.marta lēmumu Nr.5-23(9) „Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā
no V. K.”, tika konstatēts, ka:
V. K. par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 211A, Līvānos, Līvānu novadā ar
kadastra nr. 7611 005 0832, uz 2016.gada 30.jūniju bija konstatēts nekustamā īpašuma
nodokļa parāds 283,41 EUR (divi simti astoņdesmit trīs euro un 41 cents) apmērā.
Laika periodā no iepriekšējā lēmuma stāšanās spēkā līdz šim brīdim maksājumi
nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanai netika veikti un parāda pieaugums uz
2016.gada 31.decembri (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākuma beigu termiņš) ir pieaudzis par 24,14 EUR (divdesmit četri euro un 14 centi)
apmērā, tajā skaitā pamatparāds 11,96 EUR un nokavējuma nauda 12,18 EUR,
kopsummā 307,55 EUR (trīs simti septiņi euro un 55 centi), tajā skaitā pamatparāds
186,85 EUR un nokavējuma nauda 120,70 EUR.
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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. panta otrās daļas
4. punktu un 21. pantu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539. panta otrās daļas 2.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Precizēt Līvānu novada domes 2016.gada 31.marta lēmumā Nr.5-23(9)
„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu no V.K.”,
piedzenamo nekustamā īpašuma nodokļa parāda kopējo summu (par nekustamo
īpašumu Rīgas ielā 211A, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7611 005 0832), kas
uz 2016.gada 31.decembri (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākuma beigu termiņš) ir 307,55 EUR (trīs simti septiņi euro un 55 centi), tajā skaitā
pamatparāds 186,85EUR un nokavējuma nauda 120,70 EUR.
3.2. Piedzīt no V. K., personas kods (kods), dzīvesvietas adrese (adrese)
nekustamā īpašuma nodokļa parādu 307,55 EUR (trīs simti septiņi euro un 55 centi),
kas sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa parāda uz 2015.gada 30.jūniju ir 283,41
EUR (divi simti astoņdesmit trīs euro un 41 cents) apmērā un nekustamā īpašuma
parāda pieauguma 24,14 EUR (divdesmit četri euro un 14 centi) apmērā, tajā skaitā
pamatparāds 11,96 EUR un nokavējuma nauda 12,18 EUR par nekustamo īpašumu
Rīgas ielā 211A, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra Nr.7611 005 0832.
3.3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami Līvānu novada
domes bankas kontā: AS „Citadele banka”, konts: LV79PARX0004642660004, kods:
PARXLV22.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
3.5. 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.
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Analizējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO
pieejamo informāciju, tika konstatēts, ka SIA “EAL-GROUP” ir nekustamā īpašuma
nodokļa parāds par nekustamo īpašumu “Mežmalas”, kas atrodas Strodos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7652 007 0010, un uz 2016. gada 27. oktobri tas
ir 64,45 EUR, tai skaitā pamatparāds 46,40 EUR un nokavējuma nauda 18,05 EUR.
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SIA “EAL-GROUP” reģ. nr. 40003907719, pamatojoties uz LR Uzņēmumu
reģistra lēmumu, kas 20.05.2016. publicēts Latvijas republikas oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” un LURSOFT datu bāzē publicēto informāciju, 2016.gada
17.maijā likvidēts un izslēgts no LR Uzņēmumu reģistra komercreģistra.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
7.punktu, nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam – ja nodokļu maksātājs
normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra
reģistriem, kā arī minētā panta trešo daļu, kurā noteikts, ka pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma
naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai,
attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. punktu,
šī panta trešo un ceturto daļu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu no komercreģistra izslēgtajai
SIA “EAL-GROUP” par nekustamo īpašumu “Mežmalas”, Strodos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā ar kadastra nr. 7652 007 0010, kas uz 2016.gada 27.oktobri ir 64,45
EUR, tai skaitā pamatparāds 46,40 EUR un nokavējuma nauda 18,05 EUR.
1.2. Publicēt informāciju par nodokļa parāda dzēšanu Līvānu novada domes
mājas lapā www.livani.lv.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
2. Analizējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO
pieejamo informāciju, tika konstatēts, ka H. H. par nekustamo īpašumu ar kadastra
numuru 7611-900-1742, kas atrodas Rīgas ielā 42A-3, Līvānos, Līvānu novadā ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par periodu no 2010.-2013. gadam, kas uz
2016.gada 27.oktobri ir 59,05 EUR, tai skaitā pamatparāds 32,29 EUR un nokavējuma
nauda 26,76 EUR.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2013.gada 28.maijā Līvānu novada domē tika saņemts un reģistrēts Latgales
apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Anitas Kalniņas 2013.gada 22.maija
pieprasījums Nr.2244 par nekustamā īpašuma nodokļa parādu H. H. piederošajam
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7611-900-1742, kas atrodas Rīgas ielā
42A-3, Līvānos, Līvānu novadā.
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Līvānu novada domes 2013.gada 27.jūnijā sēdē tika pieņemts lēmums Nr.10-9
“Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtība no H. H.”. Piedzenamā parāda summa 37,68 EUR (26,48 Ls).
2013.gada 14.oktobrī Latgales apgabaltiesas Civillietu kolēģijas tiesnese ir
apstiprinājusi nekustamā īpašuma pārdošanu otrajā izsolē. Lēmums stājās likumīgā
spēkā 2013.gada 25.oktobrī.
Piedziņas procesa rezultātā piedzenamā parāda summa netika atgūta.
H. H. 2011.gadā ir izbraucis no valsts un dzīvesvietas adrese nav zināma.
Ņemot vērā minētos apstākļus tiek secināts, ka piedziņas procesa uzsākšana nav
lietderīga un parāds ir objektīvi neatgūstams un dzēšams.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Dzēst H. H. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, par nekustamo īpašumu
ar kadastra numuru 7611-900-1742, kas atrodas Rīgas ielā 42A-3, Līvānos, Līvānu
novadā par periodu no 2010.-2013. gadam, kas uz 2016.gada 27.oktobri ir 59,05 EUR,
tai skaitā pamatparāds 32,29 EUR un nokavējuma nauda 26,76 EUR.
2.2. Publicēt informāciju par nodokļa parāda dzēšanu Līvānu novada domes
mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
3. Analizējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO
pieejamo informāciju, tika konstatēts, ka G. L., par nekustamo īpašumu “Pētermuiža”
ar kadastra numuru 7666-008-0274, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par periodu no 2004.-2011. gadam, kas uz
2016.gada 27.oktobri ir 10,58 EUR, tai skaitā pamatparāds 5,31 EUR un nokavējuma
nauda 5,27 EUR
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
G. L. par minēto zemes gabalu zemes lietošanas tiesības piešķirtas 1992. gada
12. februārī.
G. L. 1992.gadā ir izceļojusi no Latvijas uz Krieviju.
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Līvānu novada dome 2007. gada 27. septembrī ir pieņēmusi lēmumu par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu un ar 2014. gada 29. maija lēmumu zemes gabals ieskaitīts
rezerves zemes fondā. No 2014. gada 21. augusta minētais zemes gabals ir iznomāts
citai personai.
Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, tiek secināts, ka piedziņas procesa
uzsākšana nav lietderīga un parāds ir objektīvi neatgūstams un dzēšams.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Dzēst G. L. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu
“Pētermuiža”, ar kadastra numuru 7666-008-0274, kas atrodas Rožupes pagastā,
Līvānu novadā par periodu no 2004.-2011. gadam, kas uz 2016.gada 27.oktobri ir 10,58
EUR, tai skaitā pamatparāds 5,31 EUR un nokavējuma nauda 5,27 EUR.
3.2. Publicēt informāciju par nodokļa parāda dzēšanu Līvānu novada domes
mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
4. Analizējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO
pieejamo informāciju, tika konstatēts, ka Z. D. par nekustamo īpašumu ar kadastra
numuru 7666-009-0248, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ir nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par periodu no 2005.-2009. gadam, kas uz 2016.gada
27.oktobri ir 82,34 EUR, tai skaitā pamatparāds 41,16 EUR un nokavējuma nauda
41,18 EUR.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem Z. D. mirusi 2001.gada 24.aprīlī un
10.03.2009. VZD ir iesniegta zvērināta notāra S.Naumovas izsniegta mantojuma
apliecība, ar kuru mantojuma tiesībās uz Z. D. atstāto mantojumu tiek apstiprināts D.
T. D., kura dzīvesvieta pēc VZD datiem ir Regent Circle, Carmel, Indiana.
Pašvaldība, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir veikusi mantojuma atstājēja
aizstāšanu ar saistību pārņēmēju, taču nav veikta parāda pārcelšana. Saskaņā ar likuma
“Par nodokļiem un nodevām” 23.panta (2) daļu, papildus aprēķins veicams triju gadu
laikā pēc likumā noteiktā maksāšanas termiņa.
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Ņemot vērā minētos apstākļus tiek secināts, ka parāds ir objektīvi neatgūstams
un dzēšams.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Dzēst Z. D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, par nekustamo īpašumu ar
kadastra numuru 7666-009-0248, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā par
periodu no 2005.-2009. gadam, kas uz 2016.gada 27.oktobri ir 82,34 EUR, tai skaitā
pamatparāds 41,16 EUR un nokavējuma nauda 41,18 EUR.
4.2. Publicēt informāciju par nodokļa parāda dzēšanu Līvānu novada domes
mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
5. Analizējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO
pieejamo informāciju, tika konstatēts, ka F. C. par nekustamo īpašumu “Bitenieki” ar
kadastra numuru 7686-006-0228, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par periodu no 2011.-2012. gadam, kas uz
2016.gada 27.oktobri ir 57,77 EUR, tai skaitā pamatparāds 30,43 EUR un nokavējuma
nauda 27,34 EUR.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
F. C. miris 2010.gada 24.septembrī. 2012. gada 4. decembrī Zemesgrāmatā
reģistrēta īpašnieku maiņa, kam par pamatu 2012. gada 30. novembra mantojuma
apliecība (akts par pēdējās gribas rīkojuma akta stāšanos likumīgā spēkā) Nr.813,
1988.gada 29.jūnija testaments Nr.812.
Pašvaldība, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir veikusi mantojuma atstājēja
aizstāšanu ar saistību pārņēmēju, taču nav veikta parāda pārcelšana. Saskaņā ar likuma
“Par nodokļiem un nodevām” 23.panta (2) daļu, papildus aprēķins veicams triju gadu
laikā pēc likumā noteiktā maksāšanas termiņa.
Ņemot vērā minētos apstākļus tiek secināts, ka parāds ir objektīvi neatgūstams
un dzēšams.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
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nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Dzēst F. C. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, par nekustamo īpašumu
“Bitenieki” ar kadastra numuru 7686-006-0228, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu
novadā par periodu no 2011.-2012. gadam, kas uz 2016.gada 27.oktobri ir 57,77 EUR,
tai skaitā pamatparāds 30,43 EUR un nokavējuma nauda 27,34 EUR.
5.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
6. Analizējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO
pieejamo informāciju, tika konstatēts, ka L. P. par nekustamo īpašumu ar kadastra
numuru 7686-004-0026, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, ir nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par periodu no 2002.-2005. gadam, kas uz 2016.gada
27.oktobri ir 35,73 EUR, tai skaitā pamatparāds 24,89 EUR un nokavējuma nauda
10,84 EUR.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
L. P. miris 1997.gada 09.jūnijā. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem
pamatojoties uz Preiļu rajona tiesas 1999. gada 6. decembra spriedumu mantojuma
tiesībās uz mirušā tēva L. P. visu atstāto mantojumu ir apstiprināti viņa bērni.
Pašvaldība, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir veikusi mantojuma atstājēja
aizstāšanu ar saistību pārņēmējiem, taču nav veikta parāda pārcelšana. Saskaņā ar
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.panta (2) daļu, papildus aprēķins veicams triju
gadu laikā pēc likumā noteiktā maksāšanas termiņa.
Ņemot vērā minētos apstākļus tiek secināts, ka parāds ir objektīvi neatgūstams
un dzēšams.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
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internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Dzēst L. P. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, par nekustamo īpašumu ar
kadastra numuru 7686-004-0026, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā par
periodu no 2002.-2005. gadam, kas uz 2016.gada 27.oktobri ir 35,73 EUR, tai skaitā
pamatparāds 24,89 EUR un nokavējuma nauda 10,84 EUR.
6.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
6.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
27. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 1PTS - 9, reģistrācijas
numurs P5505LK, pirkuma līguma slēgšanu
Ziņo A. Vaivods
Izskatot zemnieku saimniecības “KĀPNES”, reģistrācijas numurs
LV41501022824, adrese: “Tilta Geduši”, Turku pag., Līvānu nov., īpašnieces V. T.,
pieteikumu uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu – traktora piekabi 1PTS-9,
reģistrācijas numurs P5505LK, 1989.izlaiduma gads, un pamatojoties uz Līvānu
novada domes 2016.gada 29.septembra lēmumu Nr. 15-25 „Par pašvaldības kustamās
mantas – traktora piekabes 1PTS-9, reģistrācijas numurs P5505LK, atsavināšanu”, un
Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
priekšlikumu, un likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu pirmās daļas 2. punktu un
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Traktora piekabi 1PTS-9, reģistrācijas numurs P5505LK, 1989.izlaiduma
gads, pārdot par brīvu cenu 2800,00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi), tai
skaitā PVN – 485,95 EUR (četri simti astoņdesmit pieci euro, 95 centi), zemnieku
saimniecībai “KĀPNES”, reģistrācijas numurs LV41501022824, adrese: “Tilta
Geduši”, Turku pagasts, Līvānu novads.
2. Noteikt, ka kustamās mantas ieguvējam, zemnieku saimniecībai “KĀPNES”,
reģistrācijas numurs LV41501022824, kustamās mantas pirkuma līgums ar Līvānu
novada domi noslēdzams mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
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3. 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.
28. Par Latvijas Republikas 98. proklamēšanas gadadienai veltīto
sacensību nolikumu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots A. Usānei
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītājas
vietnieces Mārītes Vilcānes iesniegto Latvijas Republikas 98. proklamēšanas
gadadienai veltīto sacensību nolikuma projektu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 12. pantu, 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Latvijas Republikas 98. proklamēšanas gadadienai veltīto
sacensību nolikumu (skatīt pielikumu Nr. 1).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītājas vietniece Mārīte Vilcāne.
Pielikumā: nolikums uz 3 lpp.
29. Par apbalvošanu ar Līvānu novada dome Atzinības rakstu.
Ziņo A. Usāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam
1. Saskaņā ar Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 1
„Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 2.2. punktu
apbalvošanai ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu ir izvirzītas šādas personas:
1.1.Nominācijā „Sabiedriskais darbs” (2.2.1.):
Jānis Būmanis, novadpētnieks, pensionēts agronoms, devis nozīmīgu ieguldījumu
Latvijas pagastu, jo īpaši sava dzimtā - Rudzātu pagasta - kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanā. Dokumentējis plašu arhīvu materiālu, fotogrāfijas, dzimtu hronikas,
etnogrāfisko, vēstures un folkloras materiālu. Daudzu grāmatu autors, no kurām
apjomīgākā “Mazā Zemgale laikmetu griežos” veltīta Rudzātu un apkārtējo pagastu
dzimtu likteņiem 20.gadsimtā – par apjomīgu novadpētniecisko darbu mūža garumā,
saglabājot dzimtā Rudzātu pagasta vēstures, kultūras, etnogrāfiskās un dzimtu vērtības
(izvirza Rudzātu pagasta pārvalde un LNCB Rudzātu filiālbibliotēka)
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Jānis Vaivods, Līvānu novada iedzīvotājs, pensionārs, apmeklē visus lielākos Līvānu
novada kultūras pasākumus, kur ar personīgo video kameru uzņem pasākuma norisi un
veido video filmas, tādējādi dokumentējot Līvānu novada kultūras dzīves norises - par
nesavtīgu darbu 10 gadu garumā, iemūžinot Līvānu novada kultūras pasākumus video
ierakstos un nodrošinot to bezmaksas pieejamību visiem iedzīvotājiem (izvirza 12
iedzīvotāji),
Janīna Upeniece, Sutru pagasta iedzīvotāja, jau 10 gadus regulāri rūpējas par Znotiņu
baznīcas kārtību un tīrību, izveidojusi un kopj krāšņu dārzu ap Znotiņu baznīcu - par
nesavtīgu darbu 10 gadu garumā, rūpējoties par Sutru pagasta Znotiņu draudzes
baznīcas un tās apkārtnes sakoptību (izvirza Sutru pagasta valde).
Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes lietvede – 10 gadu laikā realizējusi ap 10
dažādu jomu projektu Turku pagastā un Līvānu pilsētā, kas saistīti ar vides sakārtošanu,
rotaļu laukumu ierīkošanu, kāpņu telpu labiekārtošanu, sporta infrastruktūras attīstību
u.c. - par ilggadēju darbu projektu aktivitāšu un pasākumu ieviešanā, kā arī iedzīvotāju
iesaistīšanu sabiedrisko norišu procesā (izvirza Kultūras un sporta komisija)
Inita Klindžāne, Līvānu novada iedzīvotāja, dzīvnieku aizsardzības biedrības “Ingato”
vadītāja, pirms vairākiem gadiem pati pēc savas iniciatīvas no darba brīvajā laikā kopā
ar domubiedriem uzņēmās rūpes par klaiņojošo kaķu koloniju aprūpi – dzīvnieki tiek
sterilizēti un palaisti brīvībā, lai samazinātu to nekontrolētu vairošanos, ārstēti,
nodrošināti ar barību un mājvietu, izveidota dzīvnieku aizsardzības biedrība, tiek
izglītota sabiedrība un vākti ziedojumi dzīvnieku uzturēšanai – par uzņēmību un
nesavtību bezsaimnieka kaķu aprūpē, sabiedrības izglītošanu dzīvnieku aizsardzības
jautājumos un pagaidu patversmes iespēju nodrošināšanu klaiņojošajiem kaķiem
Līvānu pilsētā (izvirza 18 Līvānu novada iedzīvotāji)
1.2. Nominācijā „Izglītība”(2.2.2.):
Aija Grugule, PII “Rūķīši” vadītāja – par profesionāli veiksmīgi realizētiem
renovācijas un labiekārtošanas projektiem PII “Rūķīši” abās ēkās un pedagoģiskā
procesa, tālākizglītības un starptautiskās sadarbības nodrošināšanu iestādē (izvirza 48
iedzīvotāji)
Larija Carjova, Līvānu 2. vidusskolas sporta skolotāja, trenere - par augstu
profesionalitāti un mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, atbildību, nozīmīgu
ieguldījumu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas volejbola attīstībā, pozitīva
Līvānu novada tēla veidošanā (izvirza Kultūras un sporta komisija, Līvānu Bērnu un
jaunatnes sporta skola)
1.3. Nominācijā „Kultūra” (2.2.3.):
Raimonds Vindulis, mākslinieks - par kreativitāti jaunu mākslas un dizaina objektu
radīšanā Līvānos, realizējot ideju par Mūsdienu Mākslas galerijas izveidi, izstrādājot
Līvānu stikla muzeja ekspozīcijas dizaina projektu un Līvānu novada pašvaldības
zīmola vadlīnijas. (izvirza Kultūras un sporta komisija);
1.4. Nominācijā „Sports” (2.2.4.):
Solveiga Ozola Ozoliņa, sportiste - par augstiem sasniegumiem sportā, par sportiskā
dzīvesveida popularizēšanu un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu (izvirza Kultūras
un sporta komisija, biedrība “Līvānu novada vieglatlētikas klubs”),
43

1.5. Nominācijā „Uzņēmējdarbība”(2.2.5.):
1.5.1. apakšnominācijā „Gada uzņēmējs” (2.2.5.1.)
SIA “ArGaumi”, augošs ģimenes uzņēmums (dibināts 2010.gadā), ko izveidojušas
māsas Marika Rudzīte – Griķe un Rainelda Rubīne – Lietauniece un kas specializējas
ekskluzīvu, 100% ar rokām darinātu lina un kokvilnas izstrādājumu ražošanā vietējam
tirgum un eksportam - par veiksmīgi realizētu ģimenes uzņēmuma biznesa ideju
ekskluzīvu lina un tekstila izstrādājumu ražošanas jomā (Izvirza Uzņēmēju padome)
SIA “Saltums 2” – nacionālā kapitāla uzņēmums, divpadsmitais lielākais Līvānu
novada uzņēmums pēc apgrozījuma rādītājiem (2015.gadā: 792 904 EUR), kas
specializējas plaša sortimenta saldējuma ražošanā un nes Līvānu vārdu Latvijā un
pasaulē. Pēdējos gados investējis ražošanas iekārtu modernizācijā un jaunu tehnoloģiju
ieviešanā. Līvānos ražoto saldējumu ir iespējams iegādāties lielākajās veikalu ķēdēs
visā Latvijā, produkcija tiek arī eksportēta. Uzņēmums dod darba vietas daudziem
desmitiem Līvānu novada iedzīvotāju, ir sabiedriski aktīvs, atsaucas pašvaldības
iniciatīvām (2016.gadā bija viens no krāšņāk noformētajiem uzņēmumu kolektīviem
Līvānu pilsētas svētku gājiena laikā) – par sasniegto uzņēmuma attīstībā un
modernizācijā, darba vietu nodrošināšanu iedzīvotājiem un veiksmīgu SIA “Saltums 2”
zīmola attīstību, tādējādi veicinot arī Līvānu novada atpazīstamību kopumā (izvirza
deputāte, domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne)
1.5.2. apakšnominācijā „Lauku uzņēmējs” ( 2.2.5.2.)
Raitis Mozuļčiks, IK “Buciņi”, gados jauns lauku uzņēmējs, kurš specializējas augstas
kvalitātes gaļas liellopu audzēšanā Šveices tirgum tīršķirnes liellopu gaļai un vaislai.
Apsaimnieko 150 ha zemes Jersikas pagastā. Piedaloties dažādos projektos, tiek
meklētas papildus attīstības iespējas – par veiksmīgu lauku uzņēmējdarbības attīstīšanu,
specializējoties “Limuzīns” tīršķirnes gaļas liellopu audzēšanā eksporta tirgum (izvirza
Uzņēmēju padome)
1.5.3. apakšnominācijā „Jaunais uzņēmējs” (2.2.5.3.):
Linda Vaivode, SIA “Linlivar” (kafejnīca “5.elements”), ēdināšanas uzņēmums, kurš
Līvānos darbu uzsāka aptuveni pirms gada un ir enerģisku un gados jaunu līvāniešu
veikums, kuri saskatīja savu biznesa iespēju Līvānos un meklēja ceļus tās īstenošanai –
par veiksmīgu uzņēmējdarbības startu sabiedriskās ēdināšanas jomā Līvānos (izvirza
Uzņēmēju padome).
1.6. Nominācijā „Medicīna”(2.2.6.)
Antoņina Klodāne – SIA “Līvānu slimnīca” aprūpes nodaļas, kā arī mājas aprūpes
māsa jau 12 gadus, kura iemantojusi pacientu cieņu un mīlestību ar savu iejūtību un
rūpīgo attieksmi pret slimniekiem - par profesionalitāti, veicot medmāsas darbu, un
iejūtīgumu, aprūpējot pacientus (izvirza SIA “Līvānu slimnīca” kolektīvs)
Skaidrīte Veigure, veterinārārste ar 30 gadu stāžu, ar lielu atbildības sajūtu veic savus
pienākumus, ārstē lielos dzīvniekus un ir palīgs un padomdevējs neskaitāmās piemājas
un zemnieku saimniecībās - par profesionālu veterinārārsta pakalpojumu sniegšanu
lauksaimniekiem un zemnieku saimniecībām Līvānu novadā (izvirza 16 iedzīvotāji un
zemnieku saimniecību īpašnieki).

44

1.7. Nominācijā „Mecenātisms, labdarība” (2.2.7):
SIA “Ceram Optec”, optisko šķiedru un medicīnas izstrādājumu ražošanas
uzņēmums, viens no lielākajiem Līvānu novadā, kas nodrošina darba vietas 150
cilvēkiem. Uzņēmums darbojas vairāk kā 20 gadus un pastāvīgi paplašinās. Vairākus
gadus sniedzis nozīmīgu ieguldījumu Līvānu pilsētas svētku finansēšanā. Atsaucas
pašvaldības iniciatīvām - ir viens no krāšņāk noformētajiem uzņēmumu kolektīviem
Līvānu pilsētas svētku gājiena laikā, pēc pašvaldības lūguma nodrošina ekskursijas
uzņēmuma ražotnē Līvānu novada viesiem - par finansiālo atbalstu kultūras jomai
Līvānu novadā vairāku gadu garumā (izvirza deputāte, domes priekšsēdētāja vietniece
Aija Usāne).
1.8. Nominācijā “Pašaizliedzīga rīcība līdzcilvēku labā” (2.2.8.)
Ausma Pfafrode, Līvānu novada iedzīvotāja, Ausma un viņas dzīvesbiedrs Daumants
ir izaudzinājuši divus dēlus, kā arī mazbērnus, taču viņiem ir pieticis spēka, uzņēmības
un cilvēkmīlestības arī divām bez mātes gādības palikušām meitenītēm, kuras Ausma
un Daumants ir uzņēmuši savā ģimenē kā pašu bērnus, tādējādi rādot piemēru arī
pārējai sabiedrībai cilvēkmīlestības pieredzē – par spēku, uzņēmību un cilvēkmīlestību,
iedvesmojot līdzcilvēkus mīlestības darbam (izvirza 17 iedzīvotāji)
Elīna Raudule, aprūpētāja, kura jau 12 gadus klusi un nemanāmi veic nebūt ne vieglo,
bet tik vajadzīgo aprūpētājas darbu, atvieglojot vecumdienas slimiem un vientuļiem
cilvēkiem. Pacietība un mīļums raksturo Elīnas attieksmi pret viņai uzticētajiem
cilvēkiem - par sirsnību un mīlestību, veicot veco, slimo un vientuļo iedzīvotāju
aprūpētājas darbu (izvirza 12 iedzīvotāji).
„Par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu”
Izskatot iedzīvotāju un organizāciju iesniegtos priekšlikumus par apbalvošanu
ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2014.
gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 1 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtība”, un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Par personīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, par sasniegumiem
novada sociālajā, izglītības, kultūras un tautsaimniecības jomā, par novada tēla
veidošanu apbalvot ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu 100
EUR apmērā:
1.1.Nominācijā „Sabiedriskais darbs” :
1.1.1. Jāni Būmani, novadpētnieku, pensionētu agronomu, – par apjomīgu
novadpētniecisko darbu mūža garumā, saglabājot dzimtā Rudzātu pagasta vēstures,
kultūras, etnogrāfiskās un dzimtu vērtības.
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1.1.2. Jāni Vaivodu, Līvānu novada iedzīvotāju, pensionāru, - par nesavtīgu
darbu 10 gadu garumā, iemūžinot Līvānu novada kultūras pasākumus video ierakstos
un nodrošinot to bezmaksas pieejamību visiem iedzīvotājiem.
1.2. Nominācijā „Izglītība”:
Lariju Carjovu, Līvānu 2. vidusskolas sporta skolotāju, treneri - par augstu
profesionalitāti un mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, atbildību, nozīmīgu
ieguldījumu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas volejbola attīstībā, pozitīva
Līvānu novada tēla veidošanā.
1.3. Nominācijā „Kultūra”:
Raimondu Vinduli, mākslinieku - par kreativitāti jaunu mākslas un dizaina
objektu radīšanā Līvānos, realizējot ideju par Mūsdienu Mākslas galerijas izveidi,
izstrādājot Līvānu stikla muzeja ekspozīcijas dizaina projektu un Līvānu novada
pašvaldības zīmola vadlīnijas.
1.4. Nominācijā „Sports”:
Solveigu Ozolu Ozoliņu, sportisti - par augstiem sasniegumiem sportā, par
sportiskā dzīvesveida popularizēšanu un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu.
1.5. Nominācijā „Medicīna”:
Antoņinu Klodāni – SIA “Līvānu slimnīca” aprūpes nodaļas, kā arī mājas
aprūpes māsu - par profesionalitāti, veicot medmāsas darbu, un iejūtīgumu, aprūpējot
pacientus.
1.6. Nominācijā “Pašaizliedzīga rīcība līdzcilvēku labā”
1.6.1. Ausmu Pfafrodi, Līvānu novada iedzīvotāju – par spēku, uzņēmību un
cilvēkmīlestību, pieņemot savā ģimenē bez vecāku gādības palikušus bērnus un
tādējādi iedvesmojot līdzcilvēkus mīlestības darbam.
1.6.2. Elīnu Rauduli, aprūpētāju, - par sirsnību un mīlestību, veicot veco, slimo
un vientuļo iedzīvotāju aprūpētājas darbu.
2. Par ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, par sasniegumiem
tautsaimniecības jomā un atbalstu novada sociālajā, izglītības, kultūras jomā apbalvot
ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un piemiņas velti ar Līvānu novada
simboliku ekvivalentu 100 EUR apmērā:
2.1. Nominācijā „Uzņēmējdarbība”:
2.1.1. apakšnominācijā „Gada uzņēmējs” –
SIA “Saltums 2” – par sasniegto uzņēmuma attīstībā un modernizācijā, darba
vietu nodrošināšanu iedzīvotājiem un veiksmīgu SIA “Saltums 2” zīmola attīstību,
tādējādi veicinot arī Līvānu novada atpazīstamību kopumā.
2.1.2. apakšnominācijā „Lauku uzņēmējs”
Raiti Mozuļčiku, IK “Buciņi”, gados jaunu lauku uzņēmēju,– par veiksmīgu
lauku uzņēmējdarbības attīstīšanu, specializējoties “Limuzīns” tīršķirnes gaļas liellopu
audzēšanā eksporta tirgum.
2.1.3. apakšnominācijā „Jaunais uzņēmējs”
Lindu Vaivodi, SIA “Linlivar” (kafejnīca “5.elements”),– par veiksmīgu
uzņēmējdarbības startu sabiedriskās ēdināšanas jomā Līvānos.
2.2. Nominācijā „Mecenātisms, labdarība” –
46

SIA “Ceram Optec”, optisko šķiedru un medicīnas izstrādājumu ražošanas
uzņēmumu, - par finansiālo atbalstu kultūras jomai Līvānu novadā vairāku gadu
garumā.
3. Noteikt, ka apbalvošana tiek veikta un Līvānu novada domes Atzinības
rakstus pasniedz Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā 2016. gada 18. novembrī.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru
daļas vadītāja Ginta Kraukle.
Sēde beidzas plkst.1100
Protokols parakstīts 2016. gada 31. oktobrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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