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Ginta KRAUKLE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja

Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Aivars SMELCERS, Turku pagasta pārvaldes vadītājs,
Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību speciāliste,
Ilga PEISENIECE, Izglītības pārvaldes vadītāja,
Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut darba kārtībā
42. jautājumu „Par zvejas tiesībām”. Ņemot vērā domes priekšsēdētāja priekšlikumu
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, apstiprina
šādu domes sēdes
1. DARBA KĀRTĪBU:
2. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
4. Par Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo
A. Usāne.
5. Par Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumu jaunā
redakcijā. Ziņo A. Usāne.
6. Par Rudzātu speciālās internātpamatskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo A.
Usāne.
7. Par Rožupes pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo A. Usāne.
8. Par grozījumiem Rudzātu vidusskolas nolikumā. Ziņo A. Usāne.
9. Par grozījumiem Līvānu novada vakara /maiņu/ vidusskolā. Ziņo A. Usāne.
10. Par precizējumu Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos
noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”. Ziņo A.
Usāne.
11. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta čempionātu uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo A. Usāne.
12. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu.
Ziņo A. Usāne.
13. Par saistošajiem noteikumiem „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un
bērnam, kurša palicis bez vecāku gādības”. Ziņo A. Usāne.
14. Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Līvānu novada domes 2014. gada
29. maija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”.
Ziņo A. Usāne.
15. Par X Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu. Ziņo A. Usāne.
16. Par konkursa „Topi skaistāks, mans novads!” nolikumu. Ziņo A. Usāne.
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17. Par telpu nodošanu patapinājumā. Ziņo J. Magdaļenoks.
18. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
19. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
20. Par platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm. Ziņo J.
Magdaļenoks.
21. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
22. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
23. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
24. Par zemes reformas pabeigšanu Līvānu novada lauku apvidū. Ziņo
J. Magdaļenoks.
25. Par Medību koordinācijas komisijas nolikumu. Ziņo J. Magdaļenoks.
26. Par Līvānu novada pašvaldības 2014. gada publisko pārskatu. Ziņo A.
Vaivods.
27. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
30. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas piekabes Ruso-Balt
izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
31. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora JUMZ 6KL ar reģistrācijas
numuru T1087LP izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
32. Par atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu „Lācēni” Turkos, Turku pagastā,
Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
33. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VAZ 21043,
reģistrācijas numurs DV 478, izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo A.
Vaivods.
34. Par dzīvokļa pirkuma līguma slēgšanu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.
Ziņo A. Vaivods.
35. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
36. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
37. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2015. gada budžetā. Ziņo A. Vaivods.
38. Par dalības maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
39. Par pašvaldībai piekrītošā zemesgabala „Osis”, Iesalniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
40. Par galvojuma sniegšanu. Ziņo A. Vaivods.
41. Par Līvānu novada domes 2015.gada 30. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 11
izdošanu galīgā redakcijā. Ziņo A. Vaivods.
42. Par precizējumu Līvānu novada domes 2015.gada 30. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 10 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Līvānu novadā”. Ziņo A. Vaivods.
43. Par zvejas tiesībām. Ziņo A. Vaivods.
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1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods, U. Skreivers

1.maijā Līvānu 1.vidusskolas stadionā notika Līvānu novada stafešu sacensības.
Sacensības atklāja un dalībniekus uzrunāja Līvānu novada domes priekšsēdētāja
vietniece Aija Usāne.
2.maijā norisinājās Rožupes pagasta sporta svētki. Pasākumu atklāja domes
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
6.maijā Līvānu novada domē notika Administratīvās komisijas sēde.
7.maijā Līvānu novada domē notika Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme, piedalījās domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne uz izpilddirektors
Uldis Skreivers.
8.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Ēku
saglabāšanas un energotaupības biroja pārstāvjiem, kas darba vizītē apmeklēja Līvānu
novadu, lai apspriestu jautājumus par energoefektivitātes projekta īstenošanas
iespējām Līvānos.
10.maijā Rožupes estrādē notika Rožupes vidējās paaudzes deju kolektīva „Rožupe”
25 gadu jubilejas koncerts. Kolektīvu jubilejā sveica domes priekšsēdētāja vietniece
Aija Usāne.
12.maijā domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne organizēja XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku Līvānu novada organizatoriskās darba grupas
sanāksmi.
13.maijā domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās seminārā “Pieaugušo
izglītības vajadzības un iespējas” Daugavpils pilsētas domē, kur pulcējās pārstāvji no
Latgales plānošanas reģiona pašvaldību atbildīgajām institūcijām, kas iesaistītas
pieaugušo izglītības politikas veidošanā, plānošanā un realizēšanā. Semināra laikā tika
diskutēts par Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas realizēto pieaugušo izglītības
politiku laika posmā līdz 2020.gadam.
14.maijā Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši" notika sporta
pasākums pirmsskolas vecuma bērniem “Mazās olimpiskās spēles”. Pasākumu atklāja
un dalībniekus uzrunāja Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods. Dienas
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turpinājumā domes priekšsēdētājs apmeklēja svinīgo pasākumu Daugavpilī, kas bija
veltīts Latvijas ugunsdzēsības 150 gadu jubilejai.
15.maijā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne
piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības 26.kongresā, kas notika Smiltenē. Kongresā
tika pieņemtas vairākas rezolūcijas: par izglītības finansēšanas reformu, skolu tīklu,
pašvaldību iespējām iesaistīties komercdarbībā, sadarbību ar Valsts kontroli un
pašvaldību vēlēšanu perioda palielināšanu. Kā viesi kongresā piedalījās Valsts
prezidents Andris Bērziņš, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars
Gerhards, kultūras ministre Dace Melbārde.
16.maijā Līvānu novadā norisinājās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku folkloras programmas RITI RAITI modelēšanas sarīkojums, kā arī Tūrisma
sezonas atklāšana un Muzeju nakts pasākumi.
17. – 20.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Latgales reģiona
attīstības aģentūras organizētās darba vizītes ietvaros apmeklēja Mazpolijas reģionu
Polijā. Vizītes mērķis bija iepazīties ar Polijas pašvaldību darbību un labās prakses
piemēriem uzņēmējdarbības attīstībā un investīciju piesaistē.
20.maijā Līvānu novada domē notika Administratīvās komisijas sēde.
21.maijā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes: Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde, Tautsaimniecības komitejas sēde un Finanšu komitejas
sēde.
23. maijā Jersikas stadionā notika 4.Jersikas pagasta sporta svētki.
25.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Koalīcijas
Sadarbības padomes sēdē LR Saeimā.
26.maijā Līvānu novada domē notika līgumu parakstīšana ar 22 apstiprināto Mazo
grantu projektu ieviesējiem, kas saņems pašvaldības līdzfinansējumu projektu
īstenošanai.
27.maijā Līvānu novada domē notika Līvānu pilsētas svētku organizatoriskās darba
grupas sanāksme.
28.maijā plkst. 14.00 Līvānu novada Kultūras centrā notiks Līvānu novada izglītības
iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, čempionātu uzvarētāju apbalvošanas
pasākums.
2. Dzīvokļu jautājumi
Ziņo A. Usāne
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Izskatot J. D., dzīvo (adrese), 2015. gada 6. maija iesniegumu (reģ. 2015. gada
6. maijā ar nr. 2-11.1/15/398-D) par 2014. gada 19. maijā noslēgtā dzīvojamās telpas
īres līguma Nr. 20 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz likuma ”Par dzīvojamo
telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm
vienojoties, uz noteiktu laiku, vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt J. D. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese)s uz
nenoteiktu laiku.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.

3. Par Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumu jaunā redakcijā.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma projektu un
saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Profesionālās izglītības likuma
15.panta pirmo daļu un 17. pantu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumu jaunā
redakcijā (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā, zaudē spēku Līvānu Bērnu un
jaunatnes sporta skolas nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2007.gada 22.
februāra lēmumu Nr.2-15.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 12 lpp.
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4. Par Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumu jaunā
redakcijā.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas 2015. gada 13.
maija vēstuli Nr. 1-17/4 par skolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā un
nolikuma projektu, un saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un
Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu un 17. pantu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumu
jaunā redakcijā (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā, zaudē spēku Jēkaba Graubiņa
Līvānu Mūzikas un mākslas skolas nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes
2010.gada 30. decembra sēdes lēmumu Nr.22-34.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 8 lpp.

5. Par Rudzātu speciālās internātpamatskolas nolikumu jaunā redakcijā.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Rudzātu speciālās internātpamatskolas 2015. gada 12. maija vēstuli
Nr. 1-12/16 „Par skolas nolikuma apstiprināšanu” un iesniegto skolas nolikuma
projektu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu un
Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rudzātu speciālās internātpamatskolas nolikumu jaunā redakcijā
(skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā, spēku zaudē Rudzātu speciālās
internātpamatskolas nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2009. gada
29.oktobra sēdes lēmumu Nr.25-39.
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3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 7 lpp.
6. Par Rožupes pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Rožupes pamatskolas 2015. gada 18. maija vēstuli Nr. 1-12/14 „Par
nolikuma apstiprināšanu” un iesniegto skolas nolikuma projektu un saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu un Izglītības likuma 22. panta
pirmo daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rožupes pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā (skatīt
pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā, spēku zaudē Rožupes
pamatskolas nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2010. gada 28. janvāra
sēdes lēmumu Nr. 1-22.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 9 lpp.
7. Par grozījumiem Rudzātu vidusskolas nolikumā.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Rudzātu vidusskolas 2015. gada 14. maija vēstuli Nr. 1-11/41 „Par
skolas nolikuma aktualizēšanu” un saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu
un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Veikt Rudzātu vidusskolas nolikumā (turpmāk – Nolikums), apstiprināti ar
Līvānu novada domes 2014. gada 27. februāra sēdes lēmumu Nr. 3-4, šādus
grozījumus:
1.1. Izteikt Nolikuma 18. punktu šādā redakcijā:
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„18. Skolas izglītības programmas, ko apstiprina direktors, saskaņojot ar
Dibinātāju un licencē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”
1.2. Izteikt Nolikuma 29. punktu šādā redakcijā:
„29. Skolas direktors izdod Skolas lietu nomenklatūru un izdara grozījumus
tajā, saskaņojot ar Daugavpils zonālo valsts arhīvu.”
1.3. Izteikt Nolikuma 41. punktu šādā redakcijā:
„41. Sabiedrības, pašvaldības, vecāku un skolas sadarbības nodrošināšanai
izveido Skolas padomi, kura darbojas saskaņā ar direktora apstiprinātu Skolas
padomes reglamentu.”
1.4. Izteikt Nolikuma 47.2. punktu šādā redakcijā:
„47.2. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
8. Par grozījumiem Līvānu novada vakara /maiņu/ vidusskolas nolikumā.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada vakara /maiņu/ vidusskolas 2015. gada 11. maija
vēstuli Nr. 1-12/5 par grozījumu veikšanu skolas nolikumā un saskaņā ar Izglītības
likuma 22. panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.
punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim,
G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada vakara /maiņu/ vidusskolas (turpmāk – Nolikums),
apstiprināti ar Līvānu novada domes 2010. gada 25. februāra sēdes lēmumu Nr. 4-12,
šādus grozījumus:
1.1. Papildināt Nolikumu ar 26.1 punktu šādā redakcijā:
„26.1 Mācību procesā tiek izmantota skolvadības sistēma E-klase, kuras
darbību nosaka skolas izstrādāta „E-klases lietošanas kārtība””
1.2. Izteikt Nolikuma 79.2. punktu šādā redakcijā:
„79.2. mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādi.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
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9. Par precizējumu Līvānu novada domes 2015.gada 26. marta saistošajos
noteikumos Nr. 7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”
Ziņo A. Usāne
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015. gada
9. maija vēstulē Nr.18-6/3780 „Par saistošajiem noteikumiem” sniegto atzinumu par
Līvānu novada domes 2015.gada 26. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 7 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” un ņemot vērā atzinumā izteiktos
iebildumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.
punktu un 43. panta trešo daļu, un 45. panta ceturto daļu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos
Nr. 7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” (turpmāk tekstā –
Noteikumi) šādus precizējumus:
1.1. Noteikumu norādē, uz kāda pamata saistošie noteikumi izdoti, svītrot
ciparu un vārdu „21. un” un papildināt norādi aiz cipara un vārda „43. punktu” ar
vārdiem „trešo daļu”;
1.2. svītro Noteikumu 11.1. punktā vārdu „rakstveida”;
1.3. aizstāt Noteikumu 16.1. un 19.2. punktos vārdu „invalīds” ar vārdiem
„personas ar invaliditāti” atbilstošā locījumā,
1.4. svītrot Noteikumu 18. un 26. punktu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi ar pielikumu uz 6 lpp.
10. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu,
konkursu, sporta čempionātu uzvarētāju apbalvošanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada izglītības iestāžu un Līvānu novada Izglītības
pārvaldes priekšlikumus par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu par sasniegumiem
konkursos, olimpiādēs un valsts čempionātos, un saskaņā ar Līvānu novada domes
2013.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.2 ,,Kārtība, kādā notiek Līvānu novada izglītības
iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta čempionātu uzvarētāju
apbalvošana”, apstiprināti ar Līvānu novada domes 2013. gada 25. aprīļa sēdes
lēmumu Nr.6-4, un atbilstoši noteikumu pielikumam Nr.1 ,,Līvānu novada domes
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naudas balvas sadalījums”, un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav,
NOLEMJ:
1. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas prēmijām Līvānu novada izglītības
iestāžu izglītojamos un pedagogus saskaņā ar pievienotajiem sarakstiem (skat.
pielikumus Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4).
2. Izteikt pateicību un apbalvot ar domes balvām Līvānu novada izglītības
iestāžu izglītojamos un pedagogus saskaņā ar pievienotajiem sarakstiem (skat.
pielikumus Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8)
3. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā: saraksti uz 24 lpp.
11. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu bērnu un jauniešu centra (LBJC) 2015. gada 12. maija
vēstuli Nr. 1-6/50 ,,Par pretendentu apstiprināšanu apbalvošanai par sasniegumiem
interešu izglītībā” un priekšlikumus par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu par
gūtajiem sasniegumiem interešu izglītībā, un sakarā ar to, ka ir palielinājies
godalgoto vietu ieguvēju skaits 2014./2015.mācību gadā, naudas balvu kopsumma
sastāda 1675 EUR, no kuriem Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2015.gada budžetā
apbalvošanai paredzēti līdzekļi 1000 EUR un līdzekļi 675 EUR apmērā tiek
piesaistīti no ziedojumiem, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2014. gada 27.
marta noteikumiem Nr.1 ,,Kārtība, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības
audzēkņu un pedagogu apbalvošana”, un ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma
,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas balvām Līvānu novadā realizēto
interešu izglītības programmu pedagogus, kuru audzēkņi sasnieguši augstus rezultātus
LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra organizētajos
interešu izglītības valsts un starptautiskajos konkursos saskaņā ar pievienoto sarakstu
Nr. 1 „Līvānu novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu apbalvošana interešu
izglītībā 2014./15 māc. gadā Līvānu novada domes naudas balvas pedagogiem”.
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2. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas balvām Līvānu novadā realizēto
interešu izglītības programmu audzēkņus, kuri sasnieguši augstus rezultātus LR
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra organizētajos interešu
izglītības valsts un starptautiskajos konkursos saskaņā ar pievienoto sarakstu Nr. 2
„Līvānu novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu apbalvošana interešu
izglītībā 2014./15. māc. gadā Līvānu novada domes naudas balvas audzēkņiem”.
3. Noteikt, ka izdevumi naudas balvām 1000 EUR apmērā tiek finansēti no
Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2015.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem un 675
EUR apmērā no šim mērķim saņemtajiem ziedojumu līdzekļiem.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu bērnu un jauniešu centra
direktore Zane Praņevska.
Pielikumā: saraksti uz 8 lapām.
12. Par saistošajiem noteikumiem „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada Sociālā dienesta izstrādāto saistošo noteikumu „Par
dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”
projektu un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā” 25.2 panta piekto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu
un 43.panta trešo daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes 2015. gada 28. maija saistošos noteikumus
Nr.12 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības” (skat. pielikumā)
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to
publikācijas Līvānu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada
Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai ir priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Līvānu novada Sociālā dienesta
vadītājas pienākumu izpildītāja Olita Bidzāne.
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi ar pielikumu uz 3 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
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13. Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Līvānu novada domes 2014.gada
29.maija saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”
Ziņo A. Usāne
Izskatot saistošo noteikumu „„Grozījumi Līvānu novada domes 2014.gada
29.maija saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas” projektu un
saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu un 43. panta trešo daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes 2015. gada 28. maija saistošos noteikumus
Nr.13 „Grozījumi Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija saistošajos noteikumos
Nr. 10 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Sociālā
dienesta vadītājas p.i. Olita Bidzāne.
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.

14. Par X Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas izstrādāto X
Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikuma projektu, un pamatojoties uz
Līvānu novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt X Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu. (skat.
pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
Pielikumā: konkursa nolikums uz 4 lpp.
15. Par konkursa „Topi skaistāks, mans novads” nolikumu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas
vadītājas Gintas Kraukles iesniegto konkursa ”Topi skaistāks, mans novads”
nolikuma projektu 2015. gadam, un pamatojoties uz Līvānu novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un likuma ”Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa ”Topi skaistāks, mans novads” nolikumu (skat.
pielikumu).
2. Sakoptības konkursa uzvarētāju apbalvošanu veikt no Līvānu novada
pašvaldības 2015.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmumu izpildi ir Līvānu novada domes
sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Ginta Kraukle.
Pielikumā: konkursa nolikums ar pielikumu uz 3 lpp.
16. Par telpu nodošanu patapinājumā
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam, A. Vaivodam
Paskaidro R. Šmukste, U. Skreivers
Izskatot Latvijas Sarkanā Krusta, reģ. Nr. 40008002279, Jēkabpils komitejas,
adrese Rīgas iela 201, Jēkabpils, LV-5202, izpilddirektores Veltas Ozoliņas
2015. gada 13. maija iesniegumu par Līvānu nodaļas nodrošināšanu ar telpām un
nodošanu bezatlīdzības lietošanā telpu Domes ielā 3, Līvānos, Ministru kabineta
2014. gada 25. novembra noteikumu Nr.727 „Darbības programmas "Pārtikas un
pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada
plānošanas periodā" īstenošanai un Eiropas pārtikas paku un pamata materiālās
palīdzības sniegšanai Līvānu novada trūcīgajiem iedzīvotājiem, un saskaņā ar
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Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 4.1punktu, kurā noteikts, ka publiskai personai aizliegts savu
mantu nodot bezatlīdzības lietošanā, izņemot, ja atvasināta publiska persona savu
mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, kurā noteikts, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt pašvaldības iedzīvotājiem sociālo
palīdzību, un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā, noslēdzot patapinājuma līgumu, Latvijas
Sarkanā Krusta, reģ. Nr. 40008002279, Jēkabpils komiteju, adrese Rīgas iela 201,
Jēkabpils, LV-5202, Līvānu nodaļas vajadzībām līdz 2020. gada 31. decembrim
Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centra ēkas Domes ielā 3, Līvānos, Līvānu
novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0702, pirmā stāva telpu ar litera Nr.1
platībā 55,5 m2 Eiropas pārtikas paku izsniegšanai Līvānu novada trūcīgiem
iedzīvotājiem darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības
sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas periodā” ietvaros,
divas dienas mēnesī ar Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centra vadītāju
saskaņotā laikā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par telpu nomas līguma slēgšanu ir juridiskās nodaļas
vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju
centra vadītāja Zane Gaiduka.

17. Par adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
3. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
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18. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.

19. Par platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izvērtējot no Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Kadastra
pārraudzības daļas 2015.gada 28.aprīlī saņemto informāciju un pievienoto Pārskatu
par zemi Līvānu novadā saskaņošanai un izvērtēšanai, un par platību precizēšanu
pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām, kuru platība pārsniedz pieļaujamās platību
atšķirības robežas, un pamatojoties uz likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta devīto daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā, platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem šādām zemes vienībām,
nosakot:
1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0379 platību - 4,6202 ha;
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0461 platību - 0,8639 ha.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienību platības var tikt
precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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20. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot K. Ķ., dzīvo (adrese), 2015.gada 5.maija iesniegumu par zemes
gabala 0,2851 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666- 010- 0475 nodošanu nomā,
tika konstatēts, ka zemes gabals 0,2851 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666- 0100475, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu Nr.5-26 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes
fondā Līvānu novada Rožupes pagastā un zemes platību precizēšanu” ieskaitīts
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 atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta otrai daļai un 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, M. Grigalim, G. Krjukovai, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav,
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 0,2851 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666- 010- 0475, kas atrodas Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā
vietā Rožupes 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 aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot M. Š., dzīvo (adrese), 2015.gada 10.februāra iesniegumu, kurā lūdz
iznomāt zemes vienības 0,6461 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0285 un
1,3950 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0320, kas atrodas Upeniekos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
(21) daļu - ja persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu
par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un, 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
17

turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un atbilstoši Zemes pārvaldības likuma
17. panta otrai daļai un 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, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut rezerves zemes fondā pašvaldības valdījumā esošās zemes
vienības 0,6461 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0285 un 1,3950 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0320, kas atrodas Upeniekos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā.
2.2. Nodot iznomāšanai šī lēmuma 2.1. punktā minētās zemes vienības un
informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
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: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
3. Izskatot N. P., dzīvo (adrese), 2015.gada 11.maija iesniegumu par zemes
gabala 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652- 002- 0238 nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes gabals 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652- 002- 0238,
kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2010.gada
28.oktobra sēdes lēmumu Nr.20-23 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
Līvānu novada Jersikas pagastā” ieskaitīts 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 atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta otrai daļai un 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, M. Grigalim, G. Krjukovai,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav,
NOLEMJ:
3.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 0,06 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652- 002- 0238, kas atrodas dārzkopības sabiedrībā
,,Kūdrinieks”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo
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zemes vienību izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā
vienu mēnesi.
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot R. A., dzīvo: (adrese), 2015.gada 27.aprīļa iesniegumu par
2014.gada 12.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.LND/2-13.4/14/34
darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu
0,1045 ha platībā ar kadastra Nr.7652 005 0323 un zemes gabalu 0,1 ha platībā, kas ir
daļā no zemes gabala 1,3 platībā ar kadastra Nr.7652 005 0586, kas atrodas Dimantos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā) un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta
otro daļu un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu un, lai realizētu likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā
valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1.Pagarināt ar R. A., dzīvo (adrese), 2014.gada 12.jūnijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr.LND/2-13.4/14/34 par zemes gabalu 0,1045 ha
platībā ar kadastra nr.7652 005 0323 un zemes gabalu 0,1 ha platībā, kas ir daļā no
zemes gabala 1,3 platībā ar kadastra nr.7652 005 0586, kas atrodas Dimantos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada
11.jūnijam), 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.
1.2. 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.
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1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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.
2. Izskatot N. J., dzīvo: (adrese), 2015.gada 29.aprīļa iesniegumu par
2014.gada 12.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.LND/2-13.4/14/36
darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu
0,06 ha platībā ar kadastra Nr.7652 005 0261, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā) un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 18.3.punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un
turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1.Pagarināt ar N. J., dzīvo (adrese), 2014.gada 12.jūnijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr.LND/2-13.4/14/36 par zemes gabalu 0,06 ha platībā
ar kadastra nr.7652 005 0261, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada 11.jūnijam), 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.
2.2. 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.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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.
3. Izskatot T. V., dzīvo (adrese), 2015.gada 6.maija iesniegumu par 2014.gada
12.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.LND/2-13.4/14/39 darbības termiņa
pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 0,4337 ha platībā ar
kadastra nr.7682 002 0299, kas atrodas „ Saulgriežos”, Kauparniekos, Sutru pagastā,
Līvānu novadā). Uz zemes gabala atrodas mirušā J. A.ēku un būvju īpašums ar
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kadastra apzīmējumiem 7682 002 0299 001, 7682 002 0299 002 un 7682 002 0299
003.
J. A. miris (datums).
Zemes gabalu apsaimnieko un dzīvojamā mājā dzīvo T. V., kurai (adrese) ir
deklarēta dzīvesvieta. Par iepriekš minēto būvju un ēku īpašumu mantojuma
apliecinoši dokumenti nav iesniegti.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.
un 72. punktam, un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.
punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G.
Krjukovai, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt ar T. V., dzīvo: (adrese), 2014.gada 12.jūnijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/39 par zemes gabalu 0,4337 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 02 0299, kas atrodas „Saulgriežos”,
Kauparniekos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, uz 1 (vienu) gadu, atbilstoši noteiktajam
zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
3.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk par 28 euro gadā un PVN.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
3.4. 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.
22. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Ļ. V., dzīvo (adrese), 2015. gada 19. maija iesniegumu par 2007.gada
16.oktobra zemes nomas līguma laušanu zemes gabalam 0,06 ha platībā ar kadastra
Nr.7652-005-0252, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un
saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta (21) daļu – ja persona zemes nomas
pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu
rezerves zemes fondā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
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Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2015. gada 1. jūniju lauzt ar Ļ. V., dzīvo (adrese), 2007. gada 16. oktobrī
noslēgto zemes nomas līgumu par zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0252 (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2. Zemes vienību 0,0698 ha platībā (atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas grafiskajiem datiem) ar kadastra apzīmējumu 7652005-0252, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, iekļaut rezerves zemes fondā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
23. Par zemes reformas pabeigšanu Līvānu novada lauku apvidū.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots Ē. Salcvičam, A. Usānei, A. Vaivodam
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto Pārskatu par zemi Līvānu novada
lauku apvidū, kas izstrādāts atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 4. pantu, kurā noteikts, ka Valsts zemes dienestam (VZD) ir jāsagatavo
pārskats par zemi un tas jāskaņo ar attiecīgo pašvaldību, tika konstatēts, ka Pārskatā
iekļautā informācija, ņemot vērā zemes vienību piederības statusu, sadalītas septiņās
sadaļās:
1) Zemes vienības, par kurām pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma
tiesību atjaunošanu”- sadaļā iekļautas 305 zemes vienības,
2) Fizisku un juridisku personu tiesiskā valdījumā esošas zemes vienības sadaļā iekļautas 196 zemes vienības,
3) Pašvaldībai piekritīgās zemes vienības - sadaļā iekļautas 651 zemes
vienības,
4) Valstij piekritīgās zemes vienības - sadaļā iekļautas 88 zemes vienības,
5) Publisko ūdeņu zemes vienības - sadaļā iekļautas 12 zemes vienības,
6) Zemes reformas pabeigšanai nodotās zemes vienības - sadaļā iekļautas 27
zemes vienības,
7) Rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības - sadaļā iekļautas 284
zemes.
Saskaņā ar pārskatā sniegto informāciju Līvānu novada lauku apvidus
teritorijā visām zemesgrāmatā neierakstītajām zemes vienībām ir noteikts to
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piederības vai piekritības statuss un tas atbilst pašvaldības rīcībā esošajiem
dokumentiem.
Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumiem un saskaņā ar pārskatā sniegto
informāciju VZD uzturētajā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
visām Līvānu novada lauku apvidus teritorijā esošajām zemes vienībām ar statusu
„Valstij piekritīgās zemes vienības” ir iereģistrēts piederības vai piekritības statuss
valstij.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 4. panta ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Saskaņot Valsts zemes dienesta sagatavoto Pārskatu par zemi Līvānu
novada Lauku apvidū pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
datiem uz 2015.gada 21.aprīli.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
Pielikumā: pārskats
24. Par Medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots A. Vaivodam, J. Kirillovam, Ļ. Troškovam
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas vides inženieres
Gunitas Vaivodes iesniegto Medību koordinācijas komisijas nolikuma projektu un
pamatojoties uz Medību likumu, Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumu
Nr.269 "Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un
medību koordinācijas komisijām" 2. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
41. panta pirmās daļas 2. punktu un 61. panta trešo daļu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Medību koordinācijas komisijas nolikumu (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Plānošanas un attīstības daļas vides inženiere Gunitas Vaivode.
Pielikumā: nolikums uz 4 lpp.
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25. Par Līvānu novada pašvaldības 2014. gada publisko pārskatu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 5.maija noteikumiem Nr. 413
„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” un likuma “Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 2. punktu un 72. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības 2014. gada publisko pārskatu (skatīt
pielikumā).
2. Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītājai
Gintai Krauklei publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”
un oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” informāciju par pārskata pieejamību.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
Pielikumā: Līvānu novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats uz 36 lpp.
26. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Vanagu Sv. Annas Romas katoļu draudzes komitejas priekšsēdētāja
Gunāra Skuteļa 2015.gada 22.aprīļa iesniegumu par finansiālu atbalstu baznīcai
malkas šķūnīša būvniecībai, un ņemot vērā, ka Vanagu baznīcu apmeklē Līvānu
novada Sutru, Rauniešu un Rožupes ciema iedzīvotāji, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim,
G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 400,00 EUR apmērā Vanagu Sv. Annas Romas katoļu
draudzei, reģ. Nr. 90000633561, baznīcas malkas šķūnīša būvniecībai no Līvānu
novada domes 2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes
2015.gada pamatbudžetā.
1.2. Slēgt līgumu ar Vanagu Sv. Annas Romas katoļu draudzi, reģ. Nr.
90000633561, adrese: „Baznīca”, Vanagi, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV5316, par piešķirto līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim.
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1.3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita Grabāne
un par lēmuma izpildi Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera
ierosinājumu par papildus līdzekļu piešķiršanu Latgales mākslas un amatniecības
centra ēkas Domes ielā 1, Līvānos, Līvānu novadā I kārtas pārbūves darbu veikšanai,
kuru izmaksas saskaņā ar iepirkuma rezultātiem sastāda 27285,39 EUR (ieskaitot
PVN 21%), ēkas I kārtas pārbūves kopējās izmaksas, ieskaitot būvuzraudzību un
autoruzraudzību sastāda 27745,39 EUR, un ņemot vērā, ka Līvānu novada 2015.gada
pamatbudžetā Latgales mākslas un amatniecības centra ēkas pārbūves darbu veikšanai
paredzēts finansējums 11071,00 EUR apmērā, līdz ar to iztrūkstošā līdzekļu daļa
sastāda 16674,39 EUR, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”
16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt papildus līdzekļus 16674,39 EUR apmērā Latgales mākslas un
amatniecības centra ēkas Domes ielā 1, Līvānos, Līvānu novadā I kārtas pārbūves
darbu veikšanai no Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Sutru pagasta pārvaldes vadītājas Valijas Ruisas 2015.gada
18.maija iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu 888,25 EUR kopsummā 19 Līvānu
novada stipro daudzbērnu ģimeņu sumināšanai Viduslatgales pārnovadu fonda
rīkotajā pasākumā, kurš notiks šī gada 31.maijā Preiļu estrādē, iegādājoties katrai
ģimenei dāvanu karti 30 EUR vērtībā un ziedošu augu 6 EUR vērtībā, atbilstoši
nomaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokli 204,25 EUR apmērā, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 888,25 EUR apmērā 19 dāvanu karšu 30 EUR vērtībā
un 19 ziedošu augu 6 EUR vērtībā iegādei un iedzīvotāju ienākuma nodokļa 204,25
EUR nomaksai Līvānu novada stipro daudzbērnu ģimeņu sumināšanai Viduslatgales
pārnovadu fonda rīkotajā pasākumā šī gada 31. maijā Preiļu estrādē no Līvānu novada
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domes 2015. gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada
pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja Valija Ruisa un Finanšu nodaļas
vadītāja Helēna Jablonska.
4. Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera
ierosinājumu par papildus līdzekļu piešķiršanu vides objekta – dizaina soliņu grupas
“Brīvdabas viesistaba” izveidei uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 005
2221 Vecticībnieku ielā, Līvānos, kura izveides izmaksas saskaņā ar tāmi sastāda
15990,15 EUR (ieskaitot PVN 21%), projektēšanas izmaksas sastāda 605,00 EUR, un
kopējās izmaksas 16595,15 EUR, un ņemot vērā, ka finansējums 2000 EUR apmērā
projekta “Vides objekta – dizaina soliņu grupas “Brīvdabas viesistaba” izveide
Līvānos” īstenošanai ir piešķirts Sociāli politiskai novada attīstības biedrībai “Līvāni”
(Reģ.nr. 40008163109) SIA “Latvijas Mobilais telefons” projektu konkursā “LMT
Latvijai”, par ko 2015.gada 20.janvārī ir noslēgts līgums par projekta ieviešanu, un
Līvānu novada 2015.gada pamatbudžetā sadaļā “Līvānu pilsētas teritorijas
apsaimniekošana” vides objekta izveidei paredzēts finansējums 4000 EUR apmērā,
līdz ar to iztrūkstošā līdzekļu daļa sastāda 10595,15 EUR, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim,
G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt papildus līdzekļus 10595,15 EUR apmērā vides objekta – dizaina
soliņu grupas “Brīvdabas viesistaba” izveidei uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7611 005 2221 Vecticībnieku ielā, Līvānos no Līvānu novada domes
2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada
pamatbudžetā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
5. Izskatot Līvānu novada kultūras centra 2015.gada 21.maija vēstuli par
līdzekļu piešķiršanu 600,00 EUR apmērā Līvānu novada kultūras centra slāvu
tradīciju ansambļa “Uzori” dalībnieku jaunu skatuves tērpu iegādei, kuru izmaksas
saskaņā ar piedāvājumu sastāda 2005,65 EUR, un ņemot vērā, ka finansējums 700
EUR apmērā tērpu iegādei ansambļa “Uzori” dalībniekiem ir paredzēts Līvānu
novada kultūras centra 2015.gada budžetā, finansējums 705 EUR apmērā tiks
piesaistīts no ziedotāju līdzekļiem, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
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dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav,
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt līdzekļus 600,00 EUR apmērā Līvānu novada kultūras centram
slāvu tradīciju ansambļa “Uzori” dalībnieku jaunu skatuves tērpu iegādei no Līvānu
novada domes 2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes
2015.gada pamatbudžetā.
5.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Līvānu novada kultūras centra direktore Aija Smirnova un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
6. Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera
ierosinājumu par līdzekļu piešķiršanu 3500 EUR apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju apsekošanai un tehnisko datu analīzei, kā arī lai izvērtētu iespējas finansējuma
piesaistīšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim,
G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
6.1. Piešķirt līdzekļus 3500 EUR apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apsekošanas un tehnisko datu analīzes izdevumu apmaksai no Līvānu novada domes
2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada
pamatbudžetā.
6.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.

27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
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3. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
4. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
5. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
6. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
7. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
8. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
9. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Veicot Rudzātu pagasta nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksta
izvērtējumu un izskatot Rudzātu pagasta 2015.gada 15.aprīļa valdes sēdes lēmumu
par V. Z. nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu, tika konstatēts:
V. Z., personas kods (personas kods), par laika periodu no 1999.-2010. gadam
ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā bijušo zemes gabalu ar
kadastra Nr. 7668 005 0077, kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā. Parāda
summa uz 2015.gada 28.maiju ir 48,70 EUR, tai skaitā pamatparāds 24,65 EUR un
nokavējuma nauda 24,05 EUR.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 4)
punkta regulējumam - nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir dzēšams nodokļu
maksātājam attiecībā uz bezstrīda kārtībā piedzenamiem nokavētiem nodokļu
maksājumiem, ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējis
spēku saskaņā ar šā likuma 26.panta devītās daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka lēmums
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu zaudē spēku, ja lēmums par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu nav izpildīts šā panta astotajā daļā noteiktajā termiņā
(triju gadu laikā no lēmuma pieņemšanas) un nodokļu administrācijas rīcībā ir tiesiski
apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību.
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Administratīvā procesa likuma 360.panta ceturtā daļa nosaka, ka
administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs
gadi. Aprēķinot noilgumu, atskaita laiku, uz kuru administratīvā akta darbība bija
apturēta. Noilguma termiņā neieskaita arī laiku, kad administratīvā akta adresātam
nav deklarētās dzīvesvietas vai dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, taču šādā gadījumā
administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā
seši gadi.
Ar Līvānu novada domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.8 - 16 „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” V. Z. tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes
gabalu 1,0 ha platībā ar kadastra Nr.7668-005-0077, kas atrodas Vilcānos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, un zemes gabals ieskaitīts zemes rezerves fondā un nodots
nomā citai personai.
Ņemot vērā, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātais zemes
gabals vairāk kā trīs gadus atrodas citas personas tiesiskajā valdījumā, tiek secināts,
ka piedzenamais nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 2015.gada 29. maiju ir
parāds, par kuru pieņemtie lēmumi (paziņojumi) par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu ir zaudējuši spēku, jo pagājuši vairāk kā trīs gadi no maksājuma termiņa
iestāšanās, un parāds ir objektīvi neatgūstams un dzēšams. Citu Venerandas
Zaozerskas īpašumā, lietojumā vai tiesiskā valdījumā esošu īpašumu Līvānu novada
teritorijā nav.
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 nodokļiem un nodevām” 25.
panta pirmās daļas 4.punktu, šī panta trešo un ceturto daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu V. Z., personas kods (personas
kods), kas uz 2015.gada 28.aprīli ir 48,70 EUR apmērā un ir izveidojies par lietošanā
bijušo zemes gabalu ar kadastra nr. 7668 005 0077, kas atrodas Līvānu novada
Rudzātu pagastā, par laika posmu no 1999.–2010.gadam.
1.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
2. Veicot Jersikas pagasta nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksta
izvērtējumu un izskatot Jersikas pagasta 2014.gada 10.oktobra valdes sēdes lēmumu
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par mirušās personas L. P. nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu, tika
konstatēts:
L. P. mirusi (datums).
L. P., personas kods (personas kods), par laika periodu no 2006.-2011. gadam
ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā bijušo zemes gabalu ar
kadastra Nr. 7652 005 0246, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā. Parāda
summa uz 2015.gada 28.maiju ir 44,52 EUR, tai skaitā pamatparāds 23,82 EUR un
nokavējuma nauda 20,70 EUR.
L. P. zemes gabals ar kadastra Nr. 76520050246 tika piešķirts lietošanā ar
Jersikas pagasta TDP 20. sasaukuma 15. sesijas 1992. gada 28. oktobra lēmumu. Ar
Līvānu novada domes 2010. gada 30. decembra lēmuma Nr. 23-9(2) 1.10. punktu
zemes lietošanas tiesības minētajai personai tika izbeigtas. Ar Līvānu novada domes
2014. gada 29. maija sēdes lēmumu Nr. 7-14 noteikts, ka minētais zemes gabals ir
pašvaldībai piekrītošā zeme.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļa parādu dzēš fiziskai personai
- nodokļu maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas, un
trešo daļu, kas nosaka, 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, un saskaņā ar likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu, kas 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 un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu mirušai personai L. P. 44,52
EUR apmērā, kas izveidojies par zemes gabalu “Dimanti” ar kadastra Nr. 7652 005
0246 un atrodas Līvānu novada Jersikas pagasta, par laika posmu no 2006.–
2011.gadam.
2.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
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29. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas piekabes Russo-Balt
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.5-27
„Par pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas piekabes Russo-Balt izsoli”
un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas 2015.gada 11.maija protokolu Nr.9 par pašvaldības kustamās mantas vieglās automašīnas piekabes Russo-Balt izsoli, un saskaņā ar Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku
cenu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu un 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G.
Krjukovai, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2015.gada 11.maija pašvaldības kustamās mantas - vieglās
automašīnas piekabes Russo-Balt, izsoles rezultātus.
2. Pārdot V. V., dzīvo (adrese), Līvānu novada pašvaldībai piederošo kustamo
mantu - vieglās automašīnas piekabi Russo-Balt, 1993.izlaiduma gads, par nosolīto
summu – 55,00 EUR (piecdesmit pieci euro), tai skaitā PVN 9,55 EUR (deviņi euro
un 55 centi).
3. Iemaksāto nodrošinājumu EUR 2,00 (divi euro) apmērā ieskaitīt pirkuma
maksā un uzskatīt par priekšapmaksu.
4. Noteikt, ka pašvaldības kustamās mantas ieguvējam pirkuma līgums ar
Līvānu novada domi jānoslēdz mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi – Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
30. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora JUMZ 6KL ar reģistrācijas
numuru T1087LP izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.5-26
„Par pašvaldības kustamās mantas - traktora JUMZ 6KL, reģistrācijas numurs
T1087LP, izsoli”, un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas 2015.gada 11.maija protokolu Nr.7 par pašvaldības kustamās
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mantas - traktora JUMZ 6KL ar reģistrācijas numuru T1087LP izsoli, un saskaņā ar
Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
priekšlikumu, un saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu”, 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka
manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu un
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2015.gada 11.maija pašvaldības kustamās mantas - traktora
JUMZ 6KL ar reģistrācijas numuru T1087LP izsoles rezultātus.
2. Pārdot E. C., dzīvo (adrese), Līvānu novada pašvaldībai piederošo kustamo
mantu - traktoru JUMZ 6KL ar reģistrācijas numuru T1087LP, 1990.izlaiduma gads,
par nosolīto summu – 3050,00 EUR (trīs tūkstoši piecdesmit euro), tai skaitā PVN
529,34 EUR (pieci simti divdesmit deviņi euro un 34 centi).
3. Iemaksāto nodrošinājumu 50,00 EUR (piecdesmit euro) apmērā ieskaitīt
pirkuma maksā un uzskatīt par priekšapmaksu.
4. Noteikt, ka pašvaldības kustamās mantas ieguvējam pirkuma līgums ar
Līvānu novada domi jānoslēdz mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi – Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
31. Par atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu „Lācēni” Turkos, Turku pagastā,
Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot P. B., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas K. L., dzīvo (adrese),
iesniegumu par pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu „Lācēni” ar kadastra
Nr. 7686 003 0248 un Nr. 7686 003 0250, pirkšanu par nosacīto cenu 1500 EUR, kura
apstiprināta ar Līvānu novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumu Nr. 5-21 „Par
atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu „Lācēni” Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
nosacītās cenas apstiprināšanu”, un Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
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1. Pārdot P. B., dzīvo (adrese), pašvaldībai piekrītošos zemesgabalus „Lācēni”
Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7686 003 0248 un Nr. 7686
003 0250, par nosacīto cenu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro).
2. Noteikt, ka P. B. pirkuma līgums ar Līvānu novada domi noslēdzams līdz
2015. gada 1. jūlijam.
3. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi – Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
32. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VAZ 21043,
reģistrācijas numurs DV 478, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.5-30
„Par pašvaldības kustamās mantas - vieglās automašīnas VAZ 21043, reģistrācijas
numurs DV 478, izsoli” un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas 2015.gada 11.maija protokolu Nr.8 par pašvaldības
kustamās mantas - vieglās automašīnas VAZ 21043, reģistrācijas numurs DV 478,
izsoli, un saskaņā ar Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, 3.panta pirmās daļas
otro punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā
citai personai par iespējami augstāku cenu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3. punktu un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2015.gada 11.maija pašvaldības kustamās mantas - vieglās
automašīnas VAZ 21043, reģistrācijas numurs DV 478, izsoles rezultātus.
2. Pārdot V. V., dzīvo (adrese), Līvānu novada pašvaldībai piederošo kustamo
mantu - vieglo automašīnu VAZ 21043, reģistrācijas numurs DV 478, 1999.
izlaiduma gads, par nosolīto summu – 140,00 EUR (viens simts četrdesmit euro), tai
skaitā PVN 24,30 EUR (divdesmit četri euro un 30 centi).
3. Iemaksāto nodrošinājumu 13,00 EUR (trīspadsmit euro) apmērā ieskaitīt
pirkuma maksā un uzskatīt par priekšapmaksu.
4. Noteikt, ka pašvaldības kustamās mantas ieguvējam pirkuma līgums ar
Līvānu novada domi jānoslēdz mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.
5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi – Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
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33. Par dzīvokļa pirkuma līguma slēgšanu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.
Ziņo A. Vaivods
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
34. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot R. Š., personas kods (personas kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese)
pilnvarotās personas B. S., personas kods (personas kods), deklarētā dzīvesvieta:
(adrese), kas rīkojas uz Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Guntas Daugavietes
2015. gada 9. maijā izdotās pilnvaras Nr. 1116 pamata, 2015. gada 13. maija
iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka
atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un Ministru
kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu
atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties
uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa īpašumam Sporta ielā 3b-22, Līvānos, Līvānu novadā, ar kopējo
platību 65,30 m2 un dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 3838 m2 platībā
ar kadastra Nr. 76110031717 Sporta ielā 3b, Līvānos, Līvānu novadā, 653/22779
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Sporta ielā 3b-22, Līvānos, Līvānu novadā ar
kopējo platību 65,30 m2 un dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 3838 m2
platībā kadastra Nr. 76110031717 Sporta ielā 3b, Līvānos, Līvānu novadā 653/22779
daļas, to pārdodot par brīvu cenu ( nosacīto cenu ) dzīvokļa īrniecei R. Š.
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
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35. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Rožupes pamatskolas 2015.gada 18.maija vēstuli Nr.1-12/15 par
maksas pakalpojumu apstiprināšanu Starptautiskās jaunatnes apmaiņu programmas
Erasmus+ projekta “Saulgrieži dažādās Eiropas valstīs, to tradīcijas un paražas senāk
un mūsdienās” darbības realizēšanai Rožupes pamatskolā rīkotajā nometnē no
2015.gada 19.jūnija līdz 2015.gada 25.jūnijam, ko organizē biedrība “Bērnu un
jauniešu centrs Dari Vari”, un ņemot vērā projekta budžetā paredzēto finansējumu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „b” un
„g” apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt ēdināšanas maksu Erasmus+ projekta “Saulgrieži dažādās
Eiropas valstīs, to tradīcijas un paražas senāk un mūsdienās” ietvaros rīkotajā
nometnē Rožupes pamatskolā no 2015.gada 19.jūnija līdz 2015.gada 25.jūnijam:
1.1. brokastis 1,00 EUR (t.sk. 0,85 EUR produktu iegādei) apmērā un PVN
vienai personai;
1.2. pusdienas 2,00 EUR (t.sk. 1,70 EUR produktu iegādei) apmērā un PVN
vienai personai;
1.3. vakariņas 1,50 EUR (t.sk. 1,27 EUR produktu iegādei) apmērā un PVN
vienai personai.
2. Apstiprināt sporta zāles ar inventāru nomas maksu Erasmus+ projekta
“Saulgrieži dažādās Eiropas valstīs, to tradīcijas un paražas senāk un mūsdienās”
ietvaros rīkotajā nometnē Rožupes pamatskolā no 2015. gada 19. jūnija līdz
2015. gada 25. jūnijam 24,00 EUR un PVN dienā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rožupes pamatskolas direktors
Gundars Kucenčeirs.
36. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2015.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, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
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1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Līvānu
novada domes pamatbudžetu 2015. gadam”” (skat. pielikumā Nr. 1).
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un atbildīgie par programmām
(pasākumiem).
Pielikumā: saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 9 lpp.
37. Par dalības maksas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2015.gada 19.maija vēstuli
Nr.1-10/31 par dalības maksas apstiprināšanu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas rīkotajās nometnēs: “Pats rīkojies, iegūsti, esi kustīgs, sporto!”, kura notiks
Koknesē no 2015.gada 1.jūnija līdz 2015.gada 6.jūnijam, “Bumbojam uz nebēdu! :)”,
kura notiks Aglonā no 2015.gada 17.augusta līdz 2015.gada 26.augustam, un “Smilšu
skudra 2015”, kura notiks Līvānos no 2015.gada 15.jūnija līdz 2015.gada 21.jūnijam,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „b” un
„g” apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dalības maksu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
nometnē “Pats rīkojies, iegūsti, esi kustīgs, sporto!” no 2015.gada 1.jūnija līdz
2015.gada 6.jūnijam:
1.1. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 60,00 EUR vienai
personai;
1.2. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 45,00 EUR vienai
personai, ja no vienas ģimenes nometnē piedalās divi bērni;
1.3. nometnes dalībniekam, kurš nav Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
audzēknis – 140,00 EUR vienai personai.
2. Apstiprināt dalības maksu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
nometnē “Bumbojam uz nebēdu! :)” no 2015.gada 17.augusta līdz 2015.gada
26.augustam:
2.1. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 60,00 EUR vienai
personai;
2.2. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 45,00 EUR vienai
personai, ja no vienas ģimenes nometnē piedalās divi bērni;
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2.3. nometnes dalībniekam, kurš nav Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
audzēknis – 126,00 EUR vienai personai.
3. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē “Smilšu skudra 2015” no
2015.gada 15.jūnija līdz 2015.gada 21.jūnijam dalības maksa sporta skolas
audzēkņiem netiek noteikta.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas direktore Sandra Smilškalne.

38. Par pašvaldībai piekrītošā zemesgabala „Osis”, Iesalniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot J. Z., dzīvo (adrese), iesniegumu par pašvaldībai piekrītošā zemes
gabala ar kadastra Nr. 7652 001 0052, par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums,
atsavināšanu uz nomaksu, sadalot samaksu uz pieciem gadiem, un atbilstoši
Civillikuma 1765.panta pirmajai daļai un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 36.panta trešajai daļai, kas nosaka, ka pārdodot publiskas personas nekustamo
īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem, kā
arī par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās
pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu
kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma
summas par katru kavējuma dienu, un 2014.gada 11.jūlijā SIA „Latio” noteikto
nekustamā īpašuma vērtību, saskaņā ar Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt samaksu par pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Osis”, ar
kopējo platību 0,4167 ha ar kadastra numuru 7652 001 0052, kas atrodas Iesalniekos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, par 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro) apmērā.
2. Pārdot J. Z., dzīvo (adrese), nekustamā īpašuma „Osis”, ar kopējo platību
0,4167 ha ar kadastra numuru 7652 001 0052, ½ domājamo daļu par 2500,00 EUR
(divi tūkstoši pieci simti euro) apmērā, slēdzot zemes pirkuma līgumu uz nomaksu.
3. Noteikt, ka pirkuma maksa, veicot maksājumus 50,00 EUR (piecdesmit
euro) mēnesī, jāsamaksā līdz 2020.gada 1.jūlijam.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar J. Z. noslēdzams līdz 2015.gada 20.jūnijam.
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5. J. Z. veikt maksājumus, ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr.
90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, LV – 5316, AS “SEB banka”, kods:
UNLALV2X; norēķinu kontā: LV14UNLA0050018690074.
6. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi – Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
39. Par galvojuma sniegšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu siltums”, reģ. Nr.
40003482591, juridiskā adrese Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316,
2015.gada 20.maija iesniegumu par galvojuma sniegšanu aizņēmuma ņemšanai Valsts
kasē 590 000,00 EUR (pieci simti deviņdesmit tūkstoši euro) apmērā uz 5 gadiem
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 4.darbības programmas “Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.5.2.1. aktivitātes “Pasākumi centralizētas siltumapgādes sistēmu
efektivitātes paaugstināšanai” projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/029 „Šķeldas katlu
mājas izbūve Līvānos” īstenošanai, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 26.pantu, Ministru kabineta 2008. gada 25.marta noteikumiem nr. 196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomi atļaut Līvānu novada domei sniegt galvojumu Sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „Līvānu siltums”, reģ. Nr. 40003482591, juridiskā adrese Zaļā iela 39,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, ar 100% pašvaldības kapitāla daļu skaitu,
aizņēmuma nodrošinājumam Valsts kasē 2015.gadā 590 000,00 EUR (pieci simti
deviņdesmit tūkstoši euro) apmērā uz pieciem gadiem ar plānoto aizņēmuma procentu
likmi 0,575% gadā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.
PCS/3.5.2.1.1/12/04/029 „Šķeldas katlu mājas izbūve Līvānos” īstenošanai, atmaksu
garantējot ar pašvaldības budžetu.
2. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
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40. Par Līvānu novada domes 2015.gada 30. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 11
izdošanu galīgā redakcijā.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015. gada
19. maija vēstulē Nr.18-6/4088 „Par saistošajiem noteikumiem” sniegto atzinumu par
Līvānu novada domes 2015.gada 30. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 11 „Par
pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem un dāvanām Līvānu novadā” un ņemot
vērā atzinumā izteiktos iebildumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu un 45. panta ceturto daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izteikt Līvānu novada domes 2015.gada 30. aprīļa saistošo noteikumu Nr.
11 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem un dāvanām Līvānu novadā”
nosaukumu šādā redakcijā „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu
novadā”.
2. Veikt precizējumus Līvānu novada domes 2015.gada 30. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 11 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”
un apstiprināt tos galīgā redakcijā (skatīt pielikumā).
3. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā
izdevumā „Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi ar pielikumu uz 9 lpp.
41. Par precizējumu Līvānu novada domes 2015.gada 30. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 10 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Līvānu novadā”
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015. gada
20. maija elektroniski sniegto atzinumu par Līvānu novada domes 2015.gada 30.
aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Līvānu novadā” un ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 45. panta ceturto daļu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, G.
39

Krjukovai, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2015.gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 10 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Līvānu novadā”
(turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus precizējumus:
1.1. Noteikumu norādē, uz kāda tiesiskā pamata saistošie noteikumi izdoti,
svītrot tekstu „likuma „Par pašvaldībām”43.panta ceturto daļu”,
1.2. Svītrot Noteikumu 4. punktu.
2. Noteikt, ka Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to
publikācijas Līvānu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada
Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi uz 1 lpp.
42. Par zvejas tiesību nomu
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot M. J., dzīvo (adrese), 2015.gada 12.maija iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2015. gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. pantu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma par
„Pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt M. J., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
1.2. Noteikt, ka M. J. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
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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.
2. Izskatot J. V., dzīvo (adrese), 2015.gada 12.maija iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2015. gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. pantu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma par
„Pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, G. Krjukovai, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt J. V., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
2.2. Noteikt, ka J. V. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
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.
Sēde beidzas plkst.1130
Protokols parakstīts 2015. gada 28. maijā
Sēdes vadītājs
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška

41

