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Sēdes sākums plkst.900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija USĀNE
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Valdis ANSPAKS
Normunds BRUKMANIS
Klavdija DAUKŠTE
Māris GRIGALIS
Juris KIRILLOVS
Gaļina KRJUKOVA
Jānis MAGDAĻENOKS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Nav ieradušies deputāti
Andris VAIVODS, slimības dēļ,
Mārīte VILCĀNE, komandējumā
Inese JAUNUŠĀNE, atvaļinājumā
Normunds LIEPNIEKS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Pēteris ROMANOVSKIS, personīga iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis Skreivers, izpilddirektors
Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,

Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja,
Līga Ancāne, galvenā ekonomiste,
Baiba Vucenlazdāne, attīstības un plānošanas daļas vadītāja,
Indra Upeniece, sabiedrisko attiecību speciāliste
Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Valija Ruisa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Aivars Smelcers, Turku pagasta pārvaldes vadītājs,
Ilga Peiseniece, Izglītības pārvaldes vadītāja

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Usāne.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
3. Par mācību stipendijas piešķiršanu un stipendijas izmaksas laika pagarināšanu.
Ziņo A. Usāne.
4. Par apbalvošanu ar Līvānu novada dome Atzinības rakstu. Ziņo A. Usāne.
5. Par pasākumu „Ziemassvētku tirgus 2015”. Ziņo A. Usāne
6. Par konkursu uz vakanto Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora
amatu. Ziņo A. Usāne.
7. Par izmaiņām Līvānu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā. Ziņo
A. Usāne.
8. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Par kārtību, kādā notiek Līvānu
novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta
čempionātu uzvarētāju apbalvošana” jaunā redakcijā. Ziņo A. Usāne.
9. Par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par adrešu maiņu Līvānu novada Līvānu pilsētai pievienotajām zemes vienībām
un īpašuma objektiem. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par projektu „Aprīkojuma un inventāra iegāde zivju resursu kontroles un
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Līvānu novadā”. Ziņo A. Usāne.
15. Par ceļa izdevumu apmaksu. Ziņo A. Usāne.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu. Ziņo A. Usāne.
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Usāne.
18. Par Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktora darba algu. Ziņo A. Usāne.
19. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo A.
Usāne.
20. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Usāne.
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21. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Usāne.
22. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo A. Usāne.
23. Par dzīvokļa Vecticībnieku ielā 8-10, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Ziņo A. Usāne.
24. Par telpu nomu. Ziņo A. Usāne.
25. Par konkursu „Labākie lauksaimnieki Līvānu novadā 2015. gadā”. Ziņo A.
Usāne.
26. Par izmaiņām 2015. gada budžetā. Ziņo A. Usāne.

1. Domes priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora informācija
Ziņo A. Usāne un U. Skreivers
1.oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās
biedrības “Baltā māja” organizētajā pasākumā, kas bija veltīts Starptautiskajai veco
ļaužu dienai, un Līvānu novada domes vārdā sveica seniorus svētkos.
2.un 3. oktobrī Līvānu novadu pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros apmeklēja Līvānu
sadraudzības pilsētas Ukmerģes pašvaldības administrācijas daļu vadītāji, ar viņiem
tikās Līvānu novada domes vadība un speciālisti.
3.oktobrī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne tikās ar nodibinājuma “Latvijas Bērnu
fonds” viceprezidenti Vairu Vucāni, lai lemtu par stipendijas piešķiršanu vienai no
Līvānu novada daudzbērnu ģimenēm.
4.oktobrī Līvānu novada Kultūras centrā notika biedrības “Līvānu novada pensionāri”
rīkotais pasākums, kas bija veltīts Starptautiskajai veco ļaužu dienai, seniorus sveica
domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
6.oktobrī, pārstāvot pašvaldību, priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Līvānu
novada mazpulku rudens forumā.
7.oktobrī Līvānu novada Kultūras centrā notika Skolotāju dienai veltīts pasākums,
piedalījās Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un izpilddirektors
Uldis Skreivers. Viņi sveica pedagogus svētkos un pasniedza Līvānu novada domes
pagodināšanas rakstus par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā.
7.oktobrī notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde.
8.oktobrī Līvānu novada Kultūras centrā notika informatīvs seminārs iedzīvotājiem par
dzīvojamo ēku atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas iespējām Līvānos.
Piedalījās domes vadība, speciālisti, biedrības “Ēku saglabāšanas un energotaupības
birojs” pārstāvis Kristaps Zvaigznītis, SIA “Ekodoma” pārstāvis Aivars Žandeckis,
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SIA “Atkal Jauns Nams” pārstāvis Olafs Švanks, SIA “Renesco” pārstāvis Dzintars
Jaunzems.
8.un 9. oktobrī Līvānu novada pašvaldības mazo grantu projektu konkursa komisija
veica pašvaldības finansēto projektu norises vietu apsekošanu un tikās ar biedrību un
iniciatīvas grupu pārstāvjiem, lai izvērtētu projektu ietvaros veiktās aktivitātes.
Piedalījās Līvānu novada domes izpilddirektors un komisijas priekšsēdētājs Uldis
Skreivers, komisijas locekļi – Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja Valija Ruisa, Sabiedrisko attiecību un
ārējo sakaru daļas vadītājas p.i. Indra Upeniece.
16.oktobrī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās LR Tieslietu ministrijas
rīkotajā seminārā par apmācību programmas sagatavošanu jaunajām ģimenēm.
16. un 19.oktobrī notika Līvānu novada mācību stipendijas komisijas sēde, kuras laikā
divpadsmito gadu pēc kārtas tika lemts par stipendiju piešķiršanu augstskolās
studējošajiem Līvānu novada jauniešiem. Šogad stipendijai bija pieteikušies 53
pretendenti, no tiem stipendijas piešķirtas 32. Kopējais stipendiju fonda apmērs šajā
gadā ir 35120 EUR. Komisijas locekļi: Daumants Pfafrods, SIA "Z-Light" valdes
loceklis, Pēteris Romanovskis, SIA "Līvānu kūdras fabrika" valdes priekšsēdētājs,
Zeltīte Vanaga, Līvānu 1.vidusskolas direktora vietniece, Ludmila Vucina, Līvānu
2.vidusskolas direktora vietniece, Vladislavs Spriņģis, Rudzātu vidusskolas direktors,
Ilga Peiseniece, Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja, Olita Bidzāne, Līvānu
novada Sociālā dienesta vadītājas p.i., Indra Upeniece, Līvānu novada domes
sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītājas p.i.
22.oktobrī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes: Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde; Tautsaimniecības komitejas sēde; Finanšu komitejas sēde.
23.oktobrī Līvānus apmeklēja sadraudzības pilsētas Ukmerģes pašvaldības bērnudārza
“Ņikštukas” vadība un darbinieki, ar viņiem tikās priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne
un izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece. Viesi apmeklēja arī Līvānu novada
pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķīši”.
30.oktobrī plkst.11.00 Līvānu novada Kultūras centrā notiks nodibinājuma
“Viduslatgales Pārnovadu fonds” rīkotās Lūgšanu brokastis, kuru rezultātā ziedotie
līdzekļi tiks izmantoti, lai pateiktos Līvānu, Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas
novadu cilvēkiem, kuri savu mūžu veltījuši darbam. Ziedojums dalībai Lūgšanu
brokastīs 20 EUR.
18.novembrī plkst.15.00 Līvānu novada Kultūras centrā notiks LR proklamēšanas
gadadienai veltīts pasākums.
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2. Dzīvokļa jautājumi.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot L. I., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 15. oktobra
iesniegumu (reģ. 2015. gada 15. oktobrī ar nr. 2 – 11.1./15/886-I) un Līvānu novada
Sociālā dienesta 2015. gada 30. septembra Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus L. I. pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam,
Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut L. I., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības
saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 12.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot A. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 15. oktobra
iesniegumu (reģ. 2015. gada 15. oktobrī ar nr. 2 – 11.1./15/887-L) un Līvānu novada
Sociālā dienesta 2015. gada 15. oktobra Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus A. L. pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
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Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam,
Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut A. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 2 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā
palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 13.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot O. R., dzīvo (adrese), 2015. gada 18. septembra iesniegumu (reģ.
2015. gada 18. septembrī ar nr. 2-11.1/15/752-R) par pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu,
kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam,
Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut O. R., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr. 15
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
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.
4. Izskatot S. S., dzīvo (adrese), 2015. gada 29. septembra iesniegumu (reģ.
2015. gada 29. septembrī ar nr. 2-11.1/15/812-S) par 2013. gada 7. novembrī noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 42 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, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
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Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt S. S. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese) uz
nenoteiktu laiku.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot L. Z., dzīvo (adrese), 2015. gada 16. oktobra iesniegumu (reģ. 2015.
gada 16. oktobrī ar nr. 2-11.1/15/895-Z) par izslēgšanu no dzīvokļa apstākļu
uzlabošanas uzskaites rindas un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 10. panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka persona tiek
izslēgta no palīdzības reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas
reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Izslēgt L. Z. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā jauno uzaicināto speciālistu palīdzības nodrošināšanas grupas,
kārtas nr. 12, saskaņā ar personīgo iesniegumu.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3. Par mācību stipendijas piešķiršanu un stipendijas izmaksas laika
pagarināšanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada mācību stipendijas komisijas ierosinājumu un saskaņā
ar Līvānu novada domes 2014. gada 25. septembra nolikumu „Par mācību stipendijas
piešķiršanu Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās”, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
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Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada īpašo mācību stipendiju no domei ziedotajiem
līdzekļiem mācību stipendiju piešķiršanai:
1.1. Sandim Mališevam 3000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – EUR 690) mācībām Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un
informācijas tehnoloģijas fakultātē, informācijas tehnoloģiju studiju programmā 1.
kursā 2015./2016. mācību gadā;
1.2. Matīsam Zalānam 2000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
– EUR 460) mācībām Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē, programmā
“Datorzinātnes” 1. kursā 2015./2016. mācību gadā.
2.Piešķirt Līvānu novada mācību stipendiju no domei ziedotajiem līdzekļiem
mācību stipendiju piešķiršanai:
2.1. Vladislavam Ivanovam 1500 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – EUR 345) mācībāmRīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta
un aeronautikas fakultātē, studiju programmā “Aviācijas transports”1. kursā
2015./2016. mācību gadā;
2.2. Lienei Kursišai 1500 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis –
EUR 345) mācībām Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas
tehnoloģiju fakultātē, studiju programmā “Datorsistēmas”1.kursā 2015./2016. mācību
gadā;
2.3. Vladislavam Pavlovam 1500 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – EUR 345) mācībām Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un
telekomunikācijas fakultātē, studiju programmā “Elektronika un mobilie sakari”
1.kursā 2015./2016. mācību gadā;
2.4. Danielam Levickim 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – EUR 230) mācībām Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta
un aeronautikas fakultātē, studiju programmā “Automobiļu transports” 4.kursā
2015./2016. mācību gadā;
2.5. Mairim Nikiforovam 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – EUR 230) mācībām Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un
informācijas tehnoloģijas fakultātē, studiju programmā “Datorsistēmas” 1.kursā
2015./2016. mācību gadā;
2.6. Aijai Lipinikai 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis –
EUR 230) mācībām Rīgas Stradiņa universitātē, Medicīnas fakultātē, studiju
programmā “Medicīna” 1.kursā 2015./2016. mācību gadā;
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Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un saskaņā ar likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” 11. panta pirmo
daļu deputātam J. Magdaļenokam balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
2.7. Mārai Magdaļenokai 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – EUR 230) mācībāmLatvijas Universitātes Fizikas un matemātikas
fakultātē, studiju programmā “Matemātiķis statistiķis” 3.kursā 2015./2016. mācību
gadā;
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.8. Jutai Kirilovai 750 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis –
EUR 172,50) mācībām Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas
fakultātē, studiju programmā “Vides zinātne” 2.kursā 2015./2016. mācību gadā;
2.9. Sandrai Sproģei 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis –
EUR 230)mācībām Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un
Sabiedrības attīstības fakultātē, studiju programmā “Ekonomika” 3.kursā 2015./2016.
mācību gadā;
2.10. Inetai Leinei 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis –
EUR 230) mācībām Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātē, studiju
programmā “Mežinženieris” 2.kursā 2015./2016. mācību gadā;
2.11. Dainai Lazdānei 750 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis –
EUR 172,50) mācībām Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas
fakultātē, studiju programmā “Vides zinātne” 2.kursā 2015./2016. mācību gadā;
2.12. Lindai Miltai 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis –
EUR 230) mācībām Banku augstskolā, studiju programmā “Finanses” 1.kursā
2015./2016. mācību gadā;
2.13.Laimai Anetei Miltai 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – EUR 230) mācībām Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un
sociālās labklājības fakultātē, studiju programmā “Sabiedrības veselība” 1.kursā
2015./2016. mācību gadā;
2.14.Elīnai Ecētājai 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis –
EUR 230) mācībām Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžā, studiju
programmā “Ārstniecība” 2.kursā 2015./2016. mācību gadā;
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2.15. Laurai Meļņikovai 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – EUR 230) mācībām Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža
fakultātē, studiju programmā “Mežinženieris” 2.kursā 2015./2016. mācību gadā;
2.16. Aigai Ugainei 700 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis –
EUR 161) mācībām Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un
sabiedrības attīstības fakultātē, studiju programmā “Ekonomika” 2.kursā 2015./2016.
mācību gadā;
2.17. Raivim Pauniņam 700 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
– EUR 161) mācībām Latvijas Universitātes Humanitārajā fakultātē, Moderno valodu
un biznesa studiju programmā 1.kursā 2015./2016. mācību gadā;
2.18. Jānim Jačmenkinam 700 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – EUR 161) mācībām Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas
pedagoģijas fakultātē, studiju programmā “Mūzikas skolotājs, džeza un populārā
mūzika”2.kursā 2015./2016. mācību gadā.
3. Pagarināt Līvānu novada mācību stipendijas izmaksas laiku no domei
ziedotajiem līdzekļiem mācību stipendiju piešķiršanai:
3.1.  Oļegam Volkovam 1500 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis – EUR 345) mācībām Rīgas Stradiņa universitātē, Medicīnas fakultātē,
studiju programmā “Medicīna” 2.kursā 2015./2016. mācību gadā;
3.2. Andai Batarāgai 1500 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis –
EUR 345) mācībām Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, studiju programmā
„Ķīmija” 2.kursā 2015./2016. mācību gadā;
3.3. Kristīnei Nikitinai 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
– EUR 230) mācībām Transporta un sakaru institūta Datorzinātņu un
telekomunikāciju fakultātē, studiju programmā “Datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas” 4.kursā 2015./2016. mācību gadā;
3.4. Artai Buceniecei 1000 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
230) mācībām Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas
fakultātē, studiju programmā „Arhitektūra”4.kursā 2015./2016. mācību gadā;
3.5. Mārītei Skrimblei 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
– EUR 230) mācībām Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas
fakultāte, studiju programmā “Angļu valodas skolotājs”3.kursā 2015./2016. mācību
gadā;
3.6. Laurai Kivleniecei 1000 EUR apmērā (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
– EUR 230)mācībām Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības
fakultātē, studiju programmā “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 4.kursā 2015./2016.
mācību gadā;
3.7. Ievai Rusiņai 1000 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR
230) mācībām Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības
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attīstības fakultātē, studiju programmā „Grāmatvedība un finanses” 4.kursā
2015./2016. mācību gadā;
3.8. Reinim Lazdānam 1000 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
230) mācībām Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātē,
studiju programmā „Mehatronika” 3. kursā 2015./2016. mācību gadā;
3.9. Martai Markotei 750 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
EUR 172,50) mācībām Daugavpils universitātes Dabaszinātņu un matemātikas
fakultātes studiju programmā „Bioloģija” 3.kursā 2015./2016. mācību gadā;
3.10. Jānim Rudzātam 700 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
EUR 161) mācībām Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības
fakultātes Lauksaimniecības studiju programmā 3.kursā 2015./2016. mācību gadā;
3.11. Jānim Pudānam 700 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
EUR 161) mācībām Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes
studiju programmā „Lauksaimniecības inženierzinātne” 3.kursā 2015./2016. mācību
gadā;
3.12. Dacei Neicgalei 700 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
EUR 161) mācībām Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas studiju
programmā „Sākumskolas skolotājs” 4.kursā 2015./2015. mācību gadā;
4. Stipendijas izmaksu veikt divās daļās – pirmo daļu izmaksāt pēc līgumu
noslēgšanas starp katru stipendiātu un Līvānu novada domi, otro daļu izmaksāt pēc
stipendiāta sekmju izraksta par iepriekšējo mācību semestri un augstskolas izziņas
iesniegšanas Līvānu novada domei.
5. Noteikt, ka atbildīgā par līgumu slēgšanu ar stipendiātiem ir Līvānu novada
domes juriskonsulte Sanita GRABĀNE, par stipendiju izmaksu Līvānu novada domes
galvenā grāmatvede Ināra GRIBONIKA.

4. Par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu.
Ziņo A. Usāne
1. Saskaņā ar Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 1
„Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 2.2. punktu
apbalvošanai ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu ir izvirzītas sekojošas personas:
1.1.Nominācijā „Sabiedriskais darbs”:
- Andrejs Bondarevs – Līvānu novada vieglatlētikas kluba viceprezidents – par augstu
profesionalitāti, sportiskajiem sasniegumiem, atbildību, nozīmīgu ieguldījumu Līvānu
novada vieglatlētikas attīstībā un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā (kopā ar kluba
prezidentu Jāzepu Lazdānu kluba darbību ir vadījis ar augstu profesionalitāti, atbildību
un pašatdevi, vieglatlētikas klubs aizvadījis līdz šim labāko sezonu – izcīnīts Latvijas
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čempiones tituls individuālajā vērtējumā (K.Valtere), divas kluba komandas spēja
ierindoties starp trim labākajām skriešanas seriāla komandām, laboti divi novada
rekordi (K.Valtere un V.Šakelis), uzstādīti trīs personiskie rekordi (K.Valtere, V.
Šakelis un G.Valtere), kopvērtējumā starp labākajiem gan individuālajā, gan komandu
vērtējumā) (izvirza kultūras un sporta komisija);
- Paulīna Zariņa – Sutru pagasta lietvede – par aktīvu dalību projektu konkursā, par
ieguldījumu Znotiņu baznīcas saglabāšanā un attīstībā (Paulīna Zariņa un viņas vietējo
iedzīvotāju iniciatīvas grupa ir ikgadēji Līvānu novada Mazo grantu projektu konkursa
dalībnieki, vietējā baznīcā realizēti jau četri labiekārtošanas un saglabāšanas projekti,
turklāt projekti ar lielu darba ieguldījumu, ko veic vietējie iedzīvotāji Paulīnas vadībā)
(izvirza Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkursa vērtēšanas
komisija);
- Kristīne Kirilova – Turku pagasta lietvede – par aktīvu dalību projektu konkursā, par
ieguldījumu sava pagasta attīstībā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā
(Kristīnes sagatavotie un realizētie Līvānu novada Mazo grantu projekti ir vērsti ne
tikai uz Turku pagasta iedzīvotāju dzīves vides uzlabošanu, bet arī Līvānu pilsētas
atpūtas zonas labiekārtošanu) (izvirza Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu
projektu konkursa vērtēšanas komisija);
- Edīte Iļjina – Līvānu novada iedzīvotāja – par aktīvu dalību projektu konkursā, par
vides labiekārtošanas un aktīvās atpūtas veicināšanu Dubnas viensētās (kopā ar
iniciatīvas grupu ir Līvānu novada Mazo grantu projektu konkursa dalībnieki, kuri
vairāku gadu garumā rūpējas par Turku pagasta Dubnas viensētu teritorijas sakopšanu
un labiekārtošanu) (izvirza Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkursa
vērtēšanas komisija);
1.2. Nominācijā „Izglītība”:
- Inese Jaunušāne – Līvānu novada domes deputāte, Jersika pagasta valdes locekle,
Jersikas pamatskolas direktore – par ilggadēju un sekmīgu Jersikas pamatskolas
vadīšanu (direktores pienākumus veic jau 20 gadus, pamatskola kļuvusi par sakoptu un
tīkamu vidi skolēniem, skolotājiem un visiem iedzīvotājiem) (izvirza Jersikas pagasta
valde un Jersikas pagasta pārvalde);
- Roberts Groza – Rudzātu vidusskolas 2014./2015. m.g. absolvents – par izciliem
sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, par novada vārda
popularizēšanu valstī (matemātikas, vēstures un mūzikas Valsts olimpiādēs ieguvis 2.
vietu, fizikas olimpiādē – atzinību, pašmācības ceļā iemācījies spēlēt ģitāru un
klavieres, Jāņa Zābera piemiņai veltītajā zēnu vokālistu konkursā “Aiviekstes
lakstīgalas” savā vecuma grupā ieguvis 1. vietu, dzied Rudzātu pagasta korī, vīru
ansamblī, spēlē Rudzātu pagasta vokāli instrumentālajā ansamblī “Sēnīte”) (izvirza
Rudzātu vidusskolas kolektīvs);
- Jānis un Katrīna Grozas – par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā (dēls Roberts Groza
ar izciliem sasniegumiem gan mācību priekšmetos, gan valsts olimpiādēs absolvējis
Rudzātu vidusskolu, meita Marija Groza ir 8. klases skolniece, kurai arī ir labas un
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teicamas sekmes mācībās, mācās mūzikas skolā un ar panākumiem piedalās mācību
olimpiādēs un mūzikas skolas konkursos) (izvirza Rudzātu vidusskolas kolektīvs);
- Zeltīte Vanaga – Līvānu 1. vidusskolas direktora vietniece, matemātikas skolotāja –
par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā, mācību procesa kvalitātes vadībā un sakarā
ar dzīves jubileju (dzimusi 1960. gada 11. jūlijā, jau 22. gadus organizē un vada
Līvānu 1. vidusskolas mācību procesu, Z. Vanaga ir apliecinājusi sevi kā zinošu,
pārmaiņām līdzi ejošu, ar augstu atbildības izjūtu apveltītu kolēģi, viņu raksturo izcila
profesionālā kompetence, viņa mērķtiecīgi un radoši piedalās mācību un audzināšanas
darbā arī kā matemātikas skolotāja, iegūta 4. pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes pakāpe) (izvirza Līvānu 1. vidusskola);
1.3. Nominācijā „Kultūra”:
- Alla Griņeviča – Līvānu novada Kultūras centra noformēšanas māksliniece – par
augstu profesionalitāti, atbildību un radošu mākslas vērtību popularizēšanu (strādā KC
vairāk kā 34 gadus, strādā profesionāli, ar lielu atbildības sajūtu, atdevi un radošo
mākslas vērtību popularizēšanu) (izvirza kultūras un sporta komisija);
1.4. Nominācijā „Uzņēmējdarbība”:
1.4.1. apakšnominācijā „Gada uzņēmējs”
- Jānis Bikšis – SIA “Latgales mežsaimnieks” valdes priekšsēdētājs – par sekmīgu
uzņēmējdarbību (uzņēmums darbojas mežizstrādes jomā, uzņēmums 2 gadu laikā ir
ierindojies 7. vietā novadā pēc apgrozījuma, nodarbina 5 darbiniekus) (izvirza biedrība
“Līvānu novada uzņēmēji”);
- Mārtiņš Vucenlazdāns – SIA “Latgales mežsaimnieks” valdes loceklis – par sekmīgu
uzņēmējdarbību (uzņēmums darbojas mežizstrādes jomā, uzņēmums 2 gadu laikā ir
ierindojies 7. vietā novadā pēc apgrozījuma, nodarbina 5 darbiniekus) (izvirza biedrība
“Līvānu novada uzņēmēji”);
1.4.2. apakšnominācijā „Lauku uzņēmējs”:
- Artūrs Ancāns – SIA “Amet” valdes loceklis – par sekmīgu uzņēmējdarbību novada
lauku teritorijā (uzņēmums nodarbojas ar metālapstrādi un lauksaimniecības tehnikas
ražošanu, faktiski darbojas Rožupes pagastā, uzņēmums tiek raksturots ar ilggadēju
lauksaimniecības pieredzi, daudzveidīgu pieeju metāla apstrādē, inženiera
risinājumiem ar tehnisku pamatojumu, spēju pielāgoties klientu vēlmēm un prasībām,
precizitāti un uzticamību, ātrumu un kvalitāti) (izvirza biedrība “Līvānu novada
uzņēmēji”);
1.4.3. apakšnominācijā „Jaunais uzņēmējs”:
- Egita Strode – SIA “ER Wake” valdes locekle – par veiksmīgu un apņēmīgu startu
uzņēmējdarbībā (uzņēmums nodarbojas ar aktīvās atpūtas iespēju nodrošināšanu
Līvānu novadā, tajā skaitā izveidojot veikborda trasi Dubnas upē, kā arī piedāvājot
dažādu citu aktīvās atpūtas aprīkojumu, uzņēmēja darbojas ar izteiktu entuziasmu un
apņēmību, un izrādot izturību un mērķtiecību, izveidojot pirmo veikborda trasi Latgalē,
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kā arī popularizējot veselīgu dzīvesveidu un sportiskās aktivitātes ) (izvirza biedrība
“Līvānu novada uzņēmēji”);
1.5. Nominācijā „Sports”:
- Kitija Valtere – Līvānu novada vieglatlētikas kluba sportiste – par augstiem
sasniegumiem sportā, par sportiskā dzīvesveida popularizēšanu un pozitīva Līvānu
novada tēla veidošanu (šogad kļuvusi par Latvijas čempioni maratona distancē)
(izvirza kultūras un sporta komisija);
1.6.Nominācijā „Mecenātisms, labdarība”:
- Aigars Grīnbergs – SIA “Grīva L” valdes loceklis – par ilggadēju finansiālu atbalstu
pašvaldības un tās iestāžu rīkotajiem pasākumiem (izvirza deputāte Aija Usāne);
- Aleksandrs Surgunts – SIA “Līvānu mājas un logi” valdes priekšsēdētājs – par
ilggadēju finansiālu atbalstu pašvaldības un tās iestāžu rīkotajiem pasākumiem (izvirza
deputāte Aija Usāne);
1.7. Nominācijā „Medicīna”:
- Anita Baumane – ģimenes ārste – par ilggadēju darbu medicīnā, profesionalitāti savā
darbā, par jauno tehnoloģiju izmantošanu, par projektu izstrādi un to īstenošanu (jau 35
gadus strādā medicīnā un vienīgā darbavieta ir Līvāni, ilgstoši strādājusi kā bērnu
daktere, šobrīd kā ģimenes ārste Līvānos un Rožupē, strādā ar jaunajām tehnoloģijām,
seko līdzi jaunākajām tendencēm medicīnā, raksta un īsteno projektus, strādā pēc
labākās sirdsapziņas, ir zinoša un profesionāla) (izvirza Rožupes pagasta valde).
Izskatot iedzīvotāju un organizāciju iesniegtos priekšlikumus par apbalvošanu
ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu, un saskaņā ar Līvānu novada domes
2014. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 1 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem
un to piešķiršanas kārtība”, un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un
finanšu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Par personīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, par sasniegumiem
novada sociālajā, izglītības, kultūras un tautsaimniecības jomā, par novada tēla
veidošanu apbalvot ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu 100
EUR apmērā:
1.1.Nominācijā „Sabiedriskais darbs” – Andreju Bondarevu, Līvānu novada
vieglatlētikas kluba viceprezidentu, par augstu profesionalitāti, sportiskajiem
sasniegumiem, atbildību, nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada vieglatlētikas attīstībā
un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā,
1.2. Nominācijā „Izglītība”:
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1.2.1. Zeltīti Vanagu, Līvānu 1. vidusskolas direktora vietnieci, matemātikas
skolotāju, par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā, mācību procesa kvalitātes vadībā
un sakarā ar dzīves jubileju,
1.2.2. Jāņa un Katrīnas Grozu ģimeni, par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā, un
sadarbību ar Rudzātu vidusskolu, atbalstot dēlu Robertu Grozu, kas ieguvis izcilus
sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, un par novada vārda
popularizēšanu valstī,
1.3. Nominācijā „Kultūra” – Allu Griņeviču, Līvānu novada Kultūras centra
noformēšanas mākslinieci, par augstu profesionalitāti, atbildību un radošu mākslas
vērtību popularizēšanu,
1.4. Nominācijā „Sports” – Kitiju Valteri, Līvānu novada vieglatlētikas kluba
sportisti, par augstiem sasniegumiem sportā, par sportiskā dzīvesveida popularizēšanu
un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanu,
1.5. Nominācijā „Medicīna” – Anitu Baumani, ģimenes ārsti, par ilggadēju darbu
medicīnā, profesionalitāti savā darbā, par jauno tehnoloģiju izmantošanu, par projektu
izstrādi un to īstenošanu.
2. Par ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, par sasniegumiem
tautsaimniecības jomā un atbalstu novada sociālajā, izglītības, kultūras jomā apbalvot
ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un piemiņas velti ar Līvānu novada
simboliku ekvivalentu 100 EUR apmērā:
2.1. Nominācijā „Uzņēmējdarbība”:
2.1.1. apakšnominācijā „Gada uzņēmējs” – SIA “Latgales mežsaimnieks”,
(valdes priekšsēdētājs Jānis Bikšis un valdes loceklis Mārtiņš Vucenlazdāns), par
sekmīgu uzņēmējdarbību un straujo uzņēmuma izaugsmi,
2.1.2. apakšnominācijā „Lauku uzņēmējs” – Artūru Ancānu, SIA “Amet” valdes
locekli, par sekmīgu uzņēmējdarbību novada lauku teritorijā,
2.1.3. apakšnominācijā „Jaunais uzņēmējs” – Egitu Strodi, SIA “ER Wake”
valdes locekli, par veiksmīgu un apņēmīgu startu uzņēmējdarbībā;
2.2. Nominācijā „Mecenātisms, labdarība” – Aleksandru Surguntu, SIA “Līvānu
mājas un logi” valdes priekšsēdētāju, par ilggadēju finansiālu atbalstu pašvaldības un
tās iestāžu rīkotajiem pasākumiem.
3. Noteikt, ka apbalvošana tiek veikta un Līvānu novada domes Atzinības
rakstus pasniedz Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā 2015. gada 18.
novembrī.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Sabiedrisko attiecību un ārējo
sakaru daļas vadītāja pienākumu izpildītāja Indra Upeniece.
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5. Par pasākumu “ZIEMASSVĒTKU TIRGUS 2015”
Ziņo A. Usāne
Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības un uzņēmēju divpusējās konsultatīvās
padomes ierosinājumu rīkot Uzņēmēju tirdziņus ar mērķi popularizēt Līvānu novada
uzņēmumus un veicināt to atpazīstamību, iepazīstināt interesentus ar vietējo ražotāju
piedāvājumu, kā arī veicināt to savstarpējo komunikāciju, un pamatojoties uz Līvānu
novada domes 2011. gada. 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. 8 „Par Līvānu novada
pašvaldības nodevām” III nodaļu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu
Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību” 13. un 14. punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Rīkot 2015. gada 13. decembrī pasākumu „ZIEMASSVĒTKU TIRGUS
2015”.
2. Apstiprināt pasākuma „ZIEMASSVĒTKU TIRGUS 2015” nolikumu (skatīt
pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Inženiertehnoloģiju un
inovāciju centra vadītāja Zane Gaiduka.
Pielikumā: nolikums ar pielikumiem uz 8 lpp.

6. Par konkursu uz vakanto Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
direktora amatu
Ziņo A. Usāne
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.496
„Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot
augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu
pretendentu atlasei” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 9. punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izsludināt atklātu konkursu uz vakanto Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas direktora amatu.
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2. Apstiprināt pretendentu atlases konkursa uz vakanto Līvānu Bērnu un
jaunatnes sporta skolas direktora amatu nolikumu (skatīt pielikumā).
3. Izveidot pretendentu atlases konkursa uz vakanto Līvānu Bērnu un jaunatnes
sporta skolas direktora amatu komisiju 7 locekļu sastāvā, tai skaitā:
3.1. komisijas priekšsēdētāja – Aija Usāne, Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece,
3.2. komisijas locekļi:
3.2.1. Andris Vaivods – Līvānu novada domes priekšsēdētājs,
3.2.2. Uldis Skreivers – Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors,
3.2.3. Inta Raubiška – Līvānu novada domes Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja,
3.2.4. Ilga Peiseniece – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja,
3.2.5. Mārīte Vilcāne – Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "Kvartāls"
vadītājas vietniece, Līvānu novada domes deputāte,
3.2.6. Jānis Magdaļenoks – Līvānu novada domes deputāts.
4. Ievietot sludinājumu par konkursu Līvānu novada domes mājas lapā
interneta vietnē www.livani.lv un laikrakstā “Novadnieks”.
5. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā: nolikums uz 4 lpp.
7. Par izmaiņām Līvānu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā
Ziņo A. Usāne

Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2015.gada 19.oktobra vēstuli Nr.116/29 par izmaiņām pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā un saskaņā ar
Vispārējās izglītības likuma 54.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra
noteikumu Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām” 9. punktu,
lai veiktu pedagoģiski psiholoģisku, medicīnisku bērnu izpēti un ieteiktu vecākiem
(aizbildņiem) bērna vecumam, spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim
atbilstošu izglītības programmu un izglītošanā izmantojamiem atbalsta pasākumiem
Līvānu novada izglītības iestādēs, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu un 61.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pedagoģiski medicīnisko komisiju 5 locekļu
sastāvā un personāli:
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1.1.
Komisijas
vadītājs:
Renāte
Goldova,
Rudzātu
speciālās
internātpamatskolas skolotāja,
1.2. Komisijas locekļi:
1.2.1. Aija Rožinska, izglītības psihologs,
1.2.2. Ilze Mikule, logopēds,
1.2.3. Natālija Vārpsaliete, speciālās izglītības skolotājs,
1.2.4. Vadims Krimans, ārsts, SIA “Līvānu slimnīca” valdes
priekšsēdētājs.
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
8. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Par kārtību, kādā notiek Līvānu
novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta
čempionātu uzvarētāju apbalvošana” jaunā redakcijā
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes iesniegto noteikumu „Par kārtību,
kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta čempionātu uzvarētāju apbalvošana” projektu un pamatojoties uz Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un Izglītības likuma 17. panta
trešās daļas 27. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. pantu un 41. panta
pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr. 6 „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada
izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta čempionātu
uzvarētāju apbalvošana”. (skat. pielikumā)
2. Noteikt, ka ar šo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Noteikumi 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 lēmumu Nr. 6-4.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā: noteikumi uz 6 lapām.

18

9. Par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma ,,Caurlaides ēka”, kas atrodas Celtniecības ielā
21, Līvānos, Līvānu novadā, ar kopējo kadastra Nr.7652-001-0132, īpašnieka SIA
,,ADUG Production”, reģ. Nr. 41503069355, juridiskā adrese: Zaļā iela 4-33, Līvāni,
2015.gada 17.septembra iesniegumu Nr.137/497 par nekustamā īpašuma „Caurlaides
ēka” zemes vienības 1,2466 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0132
sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot zemes nogabalu 0,0511 ha platībā un
atdalāmajam zemes nogabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Pirmā ielas josla” un
noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101), bet nekustamā īpašuma ,,Caurlaides ēka”
zemes vienības palikušajai zemes daļai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0132 atstāt
esošo zemes lietošanas mērķi - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001),
un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts, ka Zemes ierīcības
projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, un 8.panta
pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu
(arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošo noteikumu Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024.gadam” II daļas 2.3.nodaļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Caurlaides ēka”
zemes vienībai 1,2466 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0132, kas atrodas
Celtniecības ielā 21, Līvānos, Līvānu novadā, to sadalot divos zemes nogabalos
saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
1.2. Atdalāmajam zemes nogabalam 0,0511 ha platībā piešķirt nosaukumu
„Pirmā ielas josla”.
1.3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
1.4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
1.5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada Būvvaldē.
1.6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
1.7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: izkopējums no lauku bloka kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma ,,Iesalnieki”, kas atrodas Celtniecības ielā 26,
Līvānos, Līvānu novadā, ar kopējo kadastra numuru 7652-001-0059, īpašnieka SIA
,,Eko nams”, reģ. Nr. LV40003480567, juridiskā adrese: Rīga, S. Eizenšteina ielā 5353, 2015.gada 18.augusta iesniegumu par nekustamā īpašuma „Iesalnieki” zemes
vienības 5,5056 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0059 sadalīšanu divos
zemes gabalos, atdalot zemes nogabalu 0,048 ha platībā un atdalāmajam zemes
nogabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Otrā ielas josla” un noteikt zemes lietošanas
mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101), bet nekustamā īpašuma ,,Iesalnieki” zemes vienības
palikušajai zemes daļai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0059 atstāt esošo zemes
lietošanas mērķi- rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001), un
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts, ka Zemes ierīcības
projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, un 8.panta
pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu
(arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošo noteikumu Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024.gadam” II daļas 2.3. nodaļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Iesalnieki” zemes
vienībai 5,5056 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0059, kas atrodas
Celtniecības ielā 26, Līvānos, Līvānu novadā, to sadalot divos zemes nogabalos
saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2.2. Atdalāmajam zemes nogabalam 0,048 ha platībā piešķirt nosaukumu „Otrā
ielas josla”.
2.3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
2.4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
2.5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada Būvvaldē.
2.6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
2.7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: izkopējums no lauku bloka kartes uz 1 lpp.
3. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
4. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
10. 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.
11. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0209, kas atrodas Turkos,
Turku pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un pamatojoties
uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. pantu un Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” un
likuma ,,Par pašvaldībām “ 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1.Piešķirt apbūvētai zemes vienībai 1,2071 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686-003-0209, kas atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu
,,Liepnieki” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
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.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1lpp.
2. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0529, kas atrodas
Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi” un likuma ,,Par pašvaldībām “ 21.pantu Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt neapbūvētai zemes vienībai 3,1781 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0529, kas atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu ,,Skolas stadions” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3 Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot, AS „Latvenergo” reģistrācijas Nr.40003032949, juridiskā adrese
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230, 2015.gada 25.septembra vēstuli Nr.01VD0013/5082 par adreses piešķiršanu transformatoru apakšstacijas STA-5511 ēkai ar
kadastra apzīmējumu 7666-010-0053-008, kas atrodas uz citai personai piederošas
zemes vienības ,,Karbons” ar kadastra Nr.7666-010-0053, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, un sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un likuma
„Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
3.1. Mainīt nekustamajam īpašumam transformatoru apakšstacijas STA-5511
ēkai ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0053-008, kas atrodas uz citai personai
piederošas zemes vienības ,,Karbons” ar kadastra Nr.7666-010-0053 platībā 3,8 ha,
Gaigalovā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, noteikto adresi ,,Karbons”, Rožupe,
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Rožupes pagasts, Līvānu novads, uz adresi: „Transformatoru apakšstacija STA-5511”,
Gaigalova, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
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.

12. Par zemes nomu.

Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot J. D., dzīvo (adrese), 2015.gada 22.septembra iesniegumu par zemes
nomas līguma slēgšanu uz mirušajam tēvam J. D. lietošanā bijušo zemes gabalu 8,92
ha platībā ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums), kas atrodas (adrese), tika konstatēts:
J. D. miris (datums).
Par zemes gabalu 8,92 ha platībā ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums), uz
kura atrodas ēku un būvju īpašums ar kadastra apzīmējumiem (apzīmējums),
(apzīmējums), (apzīmējums), (apzīmējums), (apzīmējums) un (apzīmējums),, zemes
lietošanas tiesības J. D. izbeigušās pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmo daļu.
J. D. ar (datums) mantojuma apliecību apstiprināts mantojuma tiesībās uz
mirušā tēva J. D. atstāto ēku un būvju īpašumu, kas (adrese).
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturto daļu un
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 7.2. un 72.punktam, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Ar 2015.gada 1.novembri iznomāt J. D., dzīvo: (adrese), tēvam J.D.
lietošanā bijušo zemes gabalu 8,92 ha platībā ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums),
kas atrodas (adrese) (skat. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
1.2. Noteikt J. D. zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 EUR (divdesmit astoņi euro) gadā.
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.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot V. I., dzīvo (adrese), 2015.gada 5.oktobra iesniegumu par nomas
līguma slēgšanu uz iznomātās zemes ar kadastra Nr.(numurs) kopplatībā 4,9674 ha,
kas atrodas (adrese), daļu 0,5 ha platībā, tika konstatēts:
V. I. ar Līvānu novada domes 2009. gada 29.janvāra lēmumu Nr. 2-18 „Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes
vienību 5,3 ha platībā (precizētā platība 4,9674 ha) ar kadastra apzīmējumu
(apzīmējums). Ar Līvānu novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumu Nr. 5-22 „Par
pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rožupes pagastā un zemes
platību precizēšanu”
apbūvēta zemes vienība 4,9674 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-009-0186 atzīta kā Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme, par
kuru zemes lietotājam noslēdzams zemes nomas līgums.
V. I. vēlas no zemes gabala nodalīt zemes nogabalu, kas nepieciešams V. I.
piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, un par to noslēgt zemes nomas līgumu.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta „Rīcība ar neizpirkto lauku
apvidus zemi” (41) daļu, „Ja personai saskaņā ar šo likumu ir izbeigušās zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas pirmtiesības, bet uz
zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas (būves), pašvaldība pieņem lēmumu
par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas nepieciešama ēku (būvju)
uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto apbūves platību.
Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks
to turpmāk var atsavināt Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā noteiktajā
kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai.”
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7. un 7.2 punktam, un likuma
“Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
2.1. Zemes vienību 4,9674 ha platībā ar kadastra Nr.7666-009-0186, kas
atrodas Līvānu novada Rožupes pagasta Rušeniekos, sadalīt divos zemes nogabalos
saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā), atdalot zemes nogabalu 4,4674 ha platībā.
2.2. Ar 2016.gada 1.janvāri iznomāt V. I. zemes nogabalu 0,5 ha platībā ar
kadastra Nr. 7666-009-0186, uz kura atrodas V. I.piederošas ēkas (būves), nosakot
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk
kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro) gadā.
2.3. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
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2.3.1. zemes nogabalam 0,5 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un
būvēm ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0186 – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0601);
2.3.2. atlikušajam zemes gabalam 4,4674 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir zemes ierīcības inženieris
Miķelis Baltmanis, par nomas līguma slēgšanu - Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.
3. Izskatot J. S., dzīvo (adrese), 2015.gada 22.septembra iesniegumu par
2009.gada 27.jūnija lauku apvidus zemes nomas līguma par zemes gabala 0,06 ha
platībā ar kadastra Nr. 7652-005-0288, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, izbeigšanu ar 2016. gada 1.janvāri 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, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
3.1. Ar 2016.gada 1.janvāri lauzt ar J. S., dzīvo (adrese), 2009.gada 27.jūnijā
noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu par zemes vienību 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0288, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis un juriskonsulte Sanita Grabāne.
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
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13. Par adrešu maiņu Līvānu novada Līvānu pilsētai pievienotajām zemes
vienībām un īpašuma objektiem
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots A. Usānei, Ē. Salcevičam
Paskaidro R. Šmukste
1. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par esošo adrešu maiņu un jaunu adrešu noteikšanu sakarā ar Līvānu
pilsētas administratīvās robežas izmaiņām atbilstoši Līvānu novada domes 2014.gada
26.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu”
Līvānu pilsētas teritorijā iekļautajām zemes vienībām no Līvānu novada Turku pagasta
Jaunās muižas, kas piegulst Robežu ielai, Līvānos, Līvānu novadā, un pamatojoties uz
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu un Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269. „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Sakarā ar Līvānu pilsētas administratīvās robežas izmaiņām mainīt adreses
sekojošiem nekustamajiem īpašumiem (zemes vienībām un ar tām saistītām ēkām un
būvēm, apbūvei paredzētām zemes vienībām), un noteikt jaunas adreses:
Nr.p.k. Esošā adrese
1.

2.

3.

4.

5.

,,Garās egles”, Turku
pag., Līvānu nov.,
klasifikatora kods
104868606
,,Robežas”, Turku pag.,
Līvānu nov., klasifikatora
kods 104866112
,,Dainas”, Jaunā muiža,
Turku pag., Līvānu nov.,
klasifikatora kods
103966181
,,Putnu Dārzs”, Jaunā
muiža, Turku pag.,
Līvānu nov., klasifikatora
kods
103966173

Īpašuma kadastra
numurs
7686- 007- 0595

Jaunā adrese
Robežu iela 2, Līvāni,
Līvānu novads

7686- 007- 0637

Robežu iela 4, Līvāni,
Līvānu novads

7686-007-0594

Robežu iela 6, Līvāni,
Līvānu novads

7686-007-0593

Robežu iela 8, Līvāni,
Līvānu novads

7686-007-0788

Robežu iela 10, Līvāni,
Līvānu novads
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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.
2. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par esošo adrešu maiņu un jaunu adrešu noteikšanu sakarā ar Līvānu
pilsētas administratīvās robežas izmaiņām atbilstoši Līvānu novada domes 2014.gada
26.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu”
Līvānu pilsētas teritorijā iekļautajām zemes vienībām no Līvānu novada Turku pagasta
Dubnas viensētām, kas piegulst Dzirnavu ielai, Līvānos, Līvānu novadā, un
pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Sakarā ar Līvānu pilsētas administratīvās robežas izmaiņām mainīt adreses
sekojošiem nekustamajiem īpašumiem (zemes vienībām un ar tām saistītām ēkām un
būvēm, apbūvei paredzētām zemes vienībām), un noteikt jaunas adreses:

Nr.p.k. Esošā adrese
1.
2.

3.

4.

Dzirnavu iela 21, Dubnas
viensētas, Turku pag.,
Līvānu nov., klasifikatora
kods 104813995
Dzirnavu iela 23, Dubnas
viensētas, Turku pag.,
Līvānu nov., klasifikatora
kods 106217402
Dzirnavu iela 25, Dubnas
viensētas, Turku pag.,
Līvānu nov., klasifikatora
kods 106247355

Īpašuma kadastra
numurs
7686-007-0666
7686-007-0613

Jaunā adrese
Dzirnavu iela 19A,
Līvāni, Līvānu novads
Dzirnavu iela 21, Līvāni,
Līvānu novads

76860070624
Dzirnavu iela 23, Līvāni,
76860070624001
Līvānu novads
76860070624002
76860070624004
76860070624006
76860070624003 Dzirnavu iela 25, Līvāni,
76860070624005
Līvānu novads
76860070624007
76860070624008
76860070624009
76860070624010
76860070624011
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2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par esošo adrešu maiņu un jaunu adrešu noteikšanu sakarā ar Līvānu
pilsētas administratīvās robežas izmaiņām atbilstoši Līvānu novada domes 2014.gada
26.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu”
Līvānu pilsētas teritorijā iekļautajām zemes vienībām no Līvānu novada Turku pagasta
Dubnas viensētām, kas piegulst Līvānu novada pašvaldības ceļam ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0531, un pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt atbilstoši Līvānu novada domes 2014. gada 26.jūnija saistošajiem
noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” grafiskajā daļā
plānotai ielai - Līvānu novada pašvaldības ceļam ar kadastra apzīmējumu 7686-0070531 platībā 0,4530 ha, nosaukumu: Pļavu iela, Līvāni, Līvānu novads (sk. pielikumā
izkopējumu no kadastra kartes ).
3.2. Sakarā ar Līvānu pilsētas administratīvās robežas izmaiņām un ielas
nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldības ceļam ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0531 mainīt adreses sekojošiem nekustamajiem īpašumiem (zemes vienībām
un ar tām saistītām ēkām un būvēm, apbūvei paredzētām zemes vienībām), un noteikt
jaunas adreses:
Nr.p.k. Esošā adrese
Īpašuma kadastra
Jaunā adrese
numurs
1.
,,Liepstari’, Dubnas
7686-007-0612
Pļavu iela 2, Līvāni,
viensētas, Turku pag.,
Līvānu novads
Līvānu nov., klasifikatora
kods 105965000
2.
,,Niedrītes’, Dubnas
7686-007-0250
Pļavu iela 4, Līvāni,
viensētas, Turku pag.,
Līvānu novads
Līvānu nov., klasifikatora
kods 105964876
3.
7686-007-0257
Pļavu iela 6, Līvāni,
Līvānu novads
4.
,,Jāņi’, Dubnas viensētas,
7686-007-0256
Pļavu iela 8, Līvāni,
Turku pag., Līvānu nov.,
Līvānu novads
klasifikatora kods
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103966382
3.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par esošo adrešu maiņu un jaunu adrešu noteikšanu sakarā ar Līvānu
pilsētas administratīvās robežas izmaiņām atbilstoši Līvānu novada domes 2014.gada
26.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu”
Līvānu pilsētas teritorijā iekļautajām zemes vienībām no Līvānu novada Turku pagasta
Jaunās muižas, kas piegulst Līvānu novada pašvaldības ceļam ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0695, un pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma” 14.pantu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi”, un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt atbilstoši Līvānu novada domes 2014. gada 26. jūnija saistošajiem
noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” grafiskajā daļā
plānotai ielai - Līvānu novada pašvaldības ceļam ar kadastra apzīmējumu 7686-0070695 platībā 0,12 ha, nosaukumu: Pienotavas iela, Līvāni, Līvānu novads (sk.
pielikumā izkopējumu no kadastra kartes ).
4.2. Sakarā ar Līvānu pilsētas administratīvās robežas izmaiņām un ielas
nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldības ceļam ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0695 mainīt adreses sekojošiem nekustamajiem īpašumiem (zemes vienībām
un ar tām saistītām ēkām un būvēm, apbūvei paredzētām zemes vienībām), un noteikt
jaunas adreses:
Nr.p.k. Esošā adrese
Īpašuma kadastra
Jaunā adrese
numurs
1.
,,Angstrēms”, Jaunā
7686-007-0642
Pienotavas iela 1, Līvāni,
muiža, Turku pag.,
Līvānu novads
Līvānu nov., klasifikatora
kods 105728142
2.
,,Kalvītes’, Jaunā muiža,
7686-007-0527
Pienotavas iela 2,
Turku pag., Līvānu nov.,
Līvāni, Līvānu novads
klasifikatora kods
105964980
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3.

4.

,,Kalmes’, Jaunā muiža,
Turku pag., Līvānu nov.,
klasifikatora kods
105964892
,,Ievu Līči’, Jaunā muiža,
Turku pag., Līvānu nov.,
klasifikatora kods
105503958

7686-007-0358

Pienotavas iela 4,
Līvāni, Līvānu novads

7686-007-0353
76860070353001
76860070353002
76860070353003
76860070353004
76860070353005
76860070353006
76860070353007

Pienotavas iela 6,
Līvāni, Līvānu novads

4.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
14. Par projektu „Aprīkojuma un inventāra iegāde zivju resursu kontroles un
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Līvānu novadā”.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļas sagatavoto
projekta „Aprīkojuma un inventāra iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības
pasākumu nodrošināšanai Līvānu novadā” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Valsts
atbalsta pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās
institūcijas kārtējos izdevumus)” programmu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem, kuras mērķis ir zivsaimniecības attīstība valsts un pašvaldību
īpašumā esošajās ūdenstilpēs, un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes
(Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.3. rīcības virziena (Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga dabas vide) 2.3.1. rīcībai (Dabas vides aizsardzības un
sakārtošanas pasākumu nodrošināšana) un 2.3.2. rīcībai (Dabas vides ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšana), un Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem
Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem”, un likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam,
Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
1. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā Valsts atbalsta programmas
pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās
institūcijas kārtējos izdevumus)” ar projektu „Aprīkojuma un inventāra iegāde zivju
resursu kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Līvānu novadā” un
iesniegt projektu Lauku atbalsta dienestā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada domes 2015. gada budžetā
paredzēt līdzekļus 5500 EUR apmērā projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai, no
kuriem 5000 EUR ir Valsts atbalsta programmas Zivsaimniecības attīstībai
finansējums un 500 EUR pašvaldības līdzfinansējums.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
15. Par ceļa izdevumu apmaksu.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot Rudzātu vidusskolas 2015.gada 16.septembra vēstuli Nr.1-12/88 par
ceļa izdevumu apmaksu Rudzātu vidusskolas 12.klases skolniecei Margitai Rudzātei
sakarā ar dalību Latvijas Universitātes organizētajās matemātikas pulciņa nodarbībās
Latvijas izlases kandidātu sagatavošanai starptautiskajām sacensībām matemātikā
2015./2016.mācību gadā, uz kurām tiek aicināti Latvijas labākie jaunie matemātiķi, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1.1.Apmaksāt ceļa izdevumus Rudzātu vidusskolas 12.klases skolniecei
Margitai Rudzātei braucieniem uz Rīgu dalībai Latvijas Universitātes organizētajās
matemātikas pulciņa nodarbībās 2015./2016.mācību gadā līdz 14,00 EUR par vienu
braucienu, iesniedzot attaisnojuma dokumentus.
1.2.Noteikt, ka ceļa izdevumi Rudzātu vidusskolas 12.klases skolniecei
Margitai Rudzātei līdz 2015.gada beigām tiks finansēti no Rudzātu vidusskolai
2015.gadam iedalītajiem budžeta līdzekļiem.
1.3.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rudzātu vidusskolas direktors
Vladislavs Spriņģis.
2. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2015.gada 9.oktobra vēstuli Nr.1-13/84 par
ceļa izdevumu apmaksu Līvānu 1.vidusskolas 11.b klases skolēnam Oskaram Lukstam
sakarā ar dalību Latvijas Universitātes organizētajās matemātikas pulciņa nodarbībās
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Latvijas izlases kandidātu sagatavošanai starptautiskajām sacensībām matemātikā
2015./2016.mācību gadā, uz kurām tiek aicināti Latvijas labākie jaunie matemātiķi, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
2.1. Apmaksāt ceļa izdevumus Līvānu 1.vidusskolas 11.b klases skolniekam
Oskaram Lukstam braucieniem uz Rīgu dalībai Latvijas Universitātes organizētajās
matemātikas pulciņa nodarbībās 2015./2016.mācību gadā līdz 14,00 EUR par vienu
braucienu, iesniedzot attaisnojuma dokumentus.
2.2. Noteikt, ka ceļa izdevumi Līvānu 1.vidusskolas 11.b klases skolniekam
Oskaram Lukstam līdz 2015.gada beigām tiks finansēti no Līvānu 1.vidusskolai
2015.gadam iedalītajiem budžeta līdzekļiem.
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktors
Juris Iesalnieks.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu.
Ziņo A. Usāne
1. Izvērtējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO
pieejamo informāciju, tika konstatēts, ka Līvānu novadā no 2003.-2012.gada
11.septembrim ir izveidojušās nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo
summu 363,26 EUR personām, kurām īpašumtiesības ir beigušās un triju gadu laikā no
konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasīta pārmaksātās
nodokļa summas atmaksa vai novirzīšana kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu
segšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām“ 20.panta 3. punktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldība atbilstoši likumam “Par
nekustamā īpašuma nodokli”, kā arī saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
16.panta pirmās daļas 10.punktu, kas nosaka, ka nodokļu maksātājiem ir tiesības
pieprasīt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu
maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas
termiņa, un likuma "Par nodokļiem un nodevām” 251.panta 2. punktu, kas nosaka, ka
pārmaksātās nodokļu summas, ja nodokļa maksātājs triju gadu laikā no konkrētā
nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa
summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai,
dzēš: 2) pašvaldības budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas –
attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 20. panta 3. punktu, 16.panta pirmās daļas 10.punktu, 251.panta 2. punktu,
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likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu 363,26
EUR šādām personām:
Vārds, uzvārds
Summa EUR
1. Mariannai Alikai
8,99
2. Sergejam Anspokam
0,07
3. Ingunai Badunei
0,14
4. Julijanam Barovskim
3,17
5. Dainim Cekulam
98,11
6. Jefrosinijai Danilovai
7,11
7. Agnesei Eglītei
0,16
8. Oskaram Eglītim
0,17
9. Sanitai Fedotovai
3,04
10. Olgai Gorskai
0,98
11. Anitai Grudinskai
5,83
12. Ingai Grugulei
0,08
13. Ritai Grugulei
0,07
14. Dimitrijam Halopovam
0,18
15. Melānijai Ivanovai
24,22
16. Mefodijam Ivanovam
0,01
17. Raisai Jakovickai
1,25
18. Markelam Jefremovam
0,01
19. Natālijai Kairēnai
0,80
20. Vladimiram Kardašovam
3,71
21. Sergejam Kirilko
0,81
22. Janai Kivriņai
1,11
23. Oļegam Kornazejevam
1,41
24. Ivaram Kukam
5,55
25. Inesei Kūkai
0,01
26. Tatjanai Lankretei
0,09
27. Annai Liepniecei
11,21
28. Agrim Līcītim
0,07
29. Eduardam Matusevičam
4,99
30. Edgars Neicenieks
0,01
31. Jāzepam Nikiforovam
0,14
32. Antrai Ošiņai
1,74
33. Dzintaram Ozoliņam
0,01
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Jānim Ozoliņam-Ozolam
Astrīdai Pauniņai
Irēnai Petrovai
Larisai Petrovai
Gintam Petrusam
Afonijam Piskunovam
Igoram Pīzelim
Regīnai Podskočijai
Annai Pudulei
Vandai Pudžai
Ludmilai Rimjānei
Pēterim Romanovam
Aleksandram Romanovskim
Līgai Rubenei
Aleksejam Savickim
Teklai Skrūzmanei
Diānai Smanei
Ainai Šmukstei
Aleksejam Tokarevam
Jānim Ušackim
Valērijai Vilcānei
Arvīdam Vilkājam
Rolandam Vingrevičam
Jānim Vjatkinam
Olgai Vucānei
Zentai Vucinai
Anitai Zālei
Jānim Znotiņam
Aldim Zvirbulim
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts
aģentūra
HARCS, SIA
KURZEMES MRU, SIA
LATEGA, SIA
LATGALES DUMPĪŠI, SIA
M.V.A., SIA komercfirma
MARNORI, SIA
NASTONEX, SIA
RNS-D PREIĻI, PS
Zaļie Lielkalni, SIA
Palace.lv, SIA
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19,65
1,42
0,01
1,28
8,39
1,01
0,51
3,76
7,31
7,14
0,01
0,61
0,50
0,13
0,01
0,11
0,44
0,01
11,71
1,79
0,04
0,03
3,71
0,03
1,31
1,59
6,18
1,59
1,10
3,30
0,04
0,09
0,01
5,03
0,48
31,10
0,48
44,28
6,37
0,01

74. Līvānu novada pašvaldībai
KOPĀ:

5,44
363,26

1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
2. Izvērtējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO
pieejamo informāciju, tika konstatēts, ka Līvānu novadā ir izveidojusies nekustamā
īpašuma nodokļa pārmaksa 1,17 EUR apmērā uzņēmumam SIA “JŪSU KREDĪTS”
reģ. nr. 40003766354, kurš likvidēts 2014. gada 6. maijā.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām “ 20.panta 3. punktu, kas
nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli administrē pašvaldība atbilstoši likumam “Par
nekustamā īpašuma nodokli”, kā arī saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”
16. panta pirmās daļas 10. punktu, kas nosaka, ka nodokļu maksātājiem ir tiesības
pieprasīt pārmaksātās nodokļu summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu
maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas
termiņa, un likuma "Par nodokļiem un nodevām” 251.panta 2. punktu, kas nosaka, ka
pārmaksātās nodokļu summas, ja nodokļa maksātājs ir likvidēts vai izslēgts no nodokļu
maksātāju reģistra, dzēš: pašvaldības budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa
pārmaksas – attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un
nodevām” 20.panta 3. punktu, 16.panta pirmās daļas 10.punktu, 251.panta 2. punktu un
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu likvidētajai SIA “JŪSU
KREDĪTS”, reģ. nr. 40003766354, par kopējo summu 1,17 EUR.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Usāne
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.
18. Par Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktora darba algu.
Ziņo A. Usāne
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 13.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktora mēneša darba algu ar
2015.gada 1.oktobri – 761,24 euro mēnesī,
2. Noteikt, ka atbildīgā persona par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers.
19. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm.
Ziņo A. Usāne
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta rīkojumu Nr.437 “Par
mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2015.gadam”
1., 2. un 4.pielikumu, kas nosaka Līvānu novadam piešķirtās mērķdotācijas apmēru
piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 3., 4. vai 5.kvalitātes pakāpi un atbilstoši
apkopotajiem Līvānu novada izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju datiem uz
2015.gada 1.septembri par faktisko piemaksu apmēru pedagogiem un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt līdzekļu sadalījumu starp Līvānu novada izglītības iestādēm
atbilstoši faktiskajam piemaksu apmēram pedagogiem, kuri ieguvuši 3., 4. vai
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5.kvalitātes pakāpi un precizēt Līvānu novada domes 2015.gada 24.septembra lēmuma
Nr.14-4(1) apstiprināto pielikumu Nr.1 un pielikumu Nr.2 (pielikums Nr.1, Nr.2).
2. Apstiprināt līdzekļu sadalījumu starp Līvānu novada izglītības iestādēm
atbilstoši faktiskajam piemaksu apmēram pedagogiem, kuri ieguvuši 3., 4. vai
5.kvalitātes pakāpi un precizēt Līvānu novada domes 2015.gada 24.septembra lēmuma
Nr.14-4(3) apstiprināto pielikumu Nr.4 (pielikums Nr.4).
3. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.
Pielikumā: līdzekļu sadalījums uz 3 lpp.
20. Par izmaiņām amata vienību sarakstā.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2015.gada 16.oktobra
vēstuli Nr.1-10/47 par izmaiņām amata vienību sarakstā, izslēdzot amata vienību
“skolas māsa” – 0,5 likmes, ņemot vērā, ka šī amata vienība ir vakanta, un iekļaujot
amata vienību “fizioterapeits”, profesijas kods 2264 02, – 0,5 likmes, sakarā ar
nepieciešamību nodrošināt pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu sacensībās,
audzēkņu fizioterapeitisko izmeklēšanu, novērtēšanu, konsultēšanu un profilakses
darbu savas kompetences ietvaros, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim,
K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Ar 2015.gada 1.novembri izslēgt no Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas amata vienību saraksta amata vienību “skolas māsa”- 0,5 likmes un iekļaut
amata vienību “fizioterapeits”, profesijas kods 2264 02, – 0,5 likmes ar darba algu
428,00 euro par vienu likmi (skatīt pielikumā).
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jaunatnes
sporta skolas direktora vietnieks Gatis Lāčkājs.
Pielikumā: amatu saraksts uz 1 lpp.
2. Izskatot Līvānu novada Centrālās bibliotēkas 2015.gada 20.oktobra
iesniegumu Nr.1-11/1 par izmaiņām amata vienību sarakstā, izslēdzot amata vienību
“kopēšanas iekārtu operators”, profesijas kods 4411 03, 0,8 likmes, sakarā ar būtisku
darba apjoma samazinājumu, un iekļaujot 0,9 likmes amata vienībai “apkopējs”,
profesijas kods 9112 01, ar amatalgu 360,00 euro par vienu likmi, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
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J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Ar 2015.gada 1.decembra izslēgt no Līvānu novada Centrālās bibliotēkas
amatu vienību saraksta amata vienību “kopēšanas iekārtu operators”, profesijas kods
4411 03, 0,8 likmes un iekļaut amata vienību “apkopējs”, 0,9 likmes ar darba algu
360,00 euro par vienu likmi (skatīt pielikumā).
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada centrālās
bibliotēkas direktore Inta Vērdiņa.
Pielikumā: amatu saraksts uz 2 lpp.

21. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot Jaunsilavas pamatskolas 2015.gada 20.oktobra vēstuli Nr. 1-16/65
par līdzekļu piešķiršanu 23 ēdamzāles galdu iegādei, kuru izmaksas saskaņā ar veikto
tirgus izpēti sastāda 1426 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, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 1426 EUR apmērā Jaunsilavas pamatskolai ēdnīcas
galdu iegādei no Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Jaunsilavas pamatskolas direktore Janīna Usāre un Finanšu nodaļas
vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu novada Būvniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu
par papildus līdzekļu piešķiršanu 22011,17 EUR strūklakas būvniecības un teritorijas
labiekārtošanas skvērā Rīgas ielā 103, Līvānos darbu apmaksai sakarā ar darbu apjomu
un veidu izmaiņām objekta būvniecības gaitā, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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2.1. Piešķirt līdzekļus 22011,17 EUR apmērā strūklakas būvniecības un
teritorijas labiekārtošanas skvērā Rīgas ielā 103, Līvānos darbu veikšanai, tai skaitā
16232 EUR apmērā no Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem un 5779,17 EUR apmērā no
līdzekļu ekonomijas daļas projektā „Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana
industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai”, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Līvānu novada Būvniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu
par papildus līdzekļu piešķiršanu 15262,49 EUR apmērā projekta „Jaunatnes un
Mehanizatoru ielas atjaunošana Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā”
īstenošanai sakarā ar papildus darbiem ielu būvniecības gaitā, kuru izmaksas noteiktas,
veicot tirgus izpēti, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta
otro daļu un 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 15262,49 EUR apmērā papildus darbu veikšanai projektā
„Jaunatnes un Mehanizatoru ielas atjaunošana Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā” no līdzekļu ekonomijas daļas projektā „Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla
uzlabošana industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai”, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
4. Izskatot Līvānu novada Būvniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu
par līdzekļu piešķiršanu 5201,61 EUR apmērā avansa maksājumam būvprojekta
izstrādei, lai piesaistītu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus ceļu
pārbūvei projektā “Līvānu novada pagasta ceļu pārbūvei”, un saskaņā ar veikto
iepirkumu “Līvānu novada pagasta šādu ceļu pārbūve””, kas sastāv no šādām daļām:
1. daļa „Pašvaldības autoceļa Sutri - Krivoki, Sutru pagastā, Līvānu novadā
pārbūve”
2. daļa „Pašvaldības autoceļa Veiguri – Silavas – Robežnieki - Gaiņi, Turku
pagastā, Līvānu novadā pārbūve no 3.70 km līdz 7.55 km”
3. daļa „Pašvaldības autoceļa Drēņi – Kalvāni - Lietaunieki, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā pārbūve”
4. daļa „Pašvaldības autoceļa Cirsenieki - Iztekas, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā pārbūve”
5. daļa „Pašvaldības autoceļa Vilkmugura - Pīļupsala, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā pārbūve”,
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kur būvprojektu izstrādes kopējās izmaksas sastāda 23077,12 EUR, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt līdzekļus 5201,61 EUR apmērā avansa maksājumam būvprojektu
izstrādei Līvānu novada pagasta ceļu pārbūvei no Līvānu novada domes pārvaldei
telpu remontiem paredzētajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu
novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
4.2. Paredzēt Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā līdzekļus
17875,51 EUR apmērā atlikušajam maksājumam par būvprojekta izstrādi Līvānu
novada pagasta ceļu pārbūvei.
4.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
5. Izskatot Līvānu novada domes Lauku atbalsta daļas vadītāja Dominika Jaujas
izstrādāto konkursa “Labākie lauksaimnieki Līvānu novadā 2015. gadā” nolikuma
projektu, saskaņā ar kuru konkursa naudas balvām nepieciešamais finansējums ir 1000
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, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 1000 EUR Līvānu novada domes konkursa
“Labākie lauksaimnieki Līvānu novadā 2015. gadā” uzvarētāju apbalvošanai 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, Lauku atbalsta daļas vadītājs Dominiks Jauja un Finanšu nodaļas
vadītāja Helēna Jablonska.
22. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot ZS (nosaukums) reģistrācijas Nr. (numurs), juridiskā adrese:
(adrese), īpašnieka I. A. 2015.gada 20.septembra iesniegumu par 2012.gada
11.septembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/49 darbības
termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes nogabalu 3,03 ha
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platībā, kas ir daļa no zemes gabala 7,78 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7686
007 0467, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā), un saskaņā ar Zemes
pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu
un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1.Pagarināt ar ZS (nosaukums) reģistrācijas Nr. (numurs), juridiskā adrese:
(adrese), 2012.gada 11.septembrī noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.
LND/9-7/12/49 par zemes nogabala 3,03 ha platībā, kas ir daļa no zemes gabala 7,78
ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0467, kas atrodas Turku pagastā,
Līvānu novadā, nomu, darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada
10.septembrim), ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes
lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības
gadā un PVN.
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.
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 K. V., dzīvo: (adrese), 2015.gada 15.oktobra iesniegumu par
2013.gada 23.oktobra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/13/27
darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 3,3
ha platībā ar kadastra apzīmējumu nr.7652 003 0240, kas atrodas Upeniekos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā), un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu un, lai realizētu likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā
un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
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Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
2.1.Pagarināt ar K. V., dzīvo: (adrese), 2013.gada 23.oktobrī noslēgtā Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/13/27 par zemes gabala 3,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 003 0240, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nomu, darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada 22.oktobrim),
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 L. M., dzīvo: (adrese), 2015.gada 5.oktobra iesniegumu par
2013.gada 6.februāra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/13/2 darbības
termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 0,071 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0295, kas atrodas Dimantos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā), un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu,
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu un, lai realizētu likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā
un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
3.1.Pagarināt ar L. M., dzīvo: (adrese), 2013.gada 6.februārī noslēgtā Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/13/2 par zemes gabala 0,071 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0295, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nomu, darbības termiņu uz
5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada
31.decembrim), ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes
lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības
gadā un PVN.
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3.2. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
3.3. 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 aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot B. K., dzīvo: (adrese), 2015.gada 15.septembra iesniegumu par
2010.gada 05.oktobra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.255 darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes nogabalu 0,05 ha platībā, kas
ir daļa no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra Nr.7652 001 0120, kas
atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā), un saskaņā ar Zemes pārvaldības
likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.
735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu un, lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju –
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai
skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1.Pagarināt ar B. K., dzīvo: (adrese), 2010.gada 05.oktobrī noslēgtā Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr. 255 par zemes nogabala 0,05 ha platībā, kas ir daļa
no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra Nr.7652 001 0120, kas atrodas
Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomu, darbības termiņu uz 5 (pieciem)
gadiem (līdz 2020.gada 04.oktobrim), 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.
4.2. 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.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
4.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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5. Izskatot J. A., dzīvo: (adrese), 2015.gada 25.septembra iesniegumu par
2010.gada 18.oktobra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.269 darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes nogabalu 0,075 ha platībā,
kas ir daļa no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra Nr.7652 001 0120, kas
atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā), un saskaņā ar Zemes pārvaldības
likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.
735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu un, lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju –
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai
skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1.Pagarināt ar J. A., dzīvo: (adrese), 2010.gada 18.oktobrī noslēgtā Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. 269 par zemes nogabala 0,075 ha platībā, kas ir daļa
no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra Nr.7652 001 0120, kas atrodas
Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomu, darbības termiņu uz 5 (pieciem)
gadiem (līdz 2020.gada 17.oktobrim), 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.
5.2. 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.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
5.4. 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.
23. Par dzīvokļa Vecticībnieku ielā 8-10, Līvānos nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Usāne
Izskatot J. V., personas kods (kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2015. gada
14. septembra 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
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publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai
vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties uz likuma
”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa īpašumam Vecticībnieku ielā 8-10, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Vecticībnieku iela 8-10, Līvānos, Līvānu
novadā un dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala domājamās daļas, to
pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa īrniekam J. V.
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.

24. Par telpu nomu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot ģimenes ārstes Anitas Baumanes, adrese: Lāčplēša iela 25-22, Līvāni,
LV-5316, 2015.gada 29.septembrī saņemto iesniegumu par papildus telpu iznomāšanu
ģimenes ārsta praksei, tas ir, medmāsas kabineta un procedūru kabineta izveidei,
konstatēts, ka:
Līvānu novada dome 2012.gada 1.oktobrī ir noslēgusi ar ģimenes ārsti Anitu
Baumani Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. LND/9-4/12/19 par ēkas Rīgas ielā 77,
Līvānos pirmā stāva telpas Nr. 6 ar kopējo platību 18,1 m2 un 1/3 domājamu daļu no
koplietošanas telpām ar Nr. 2, 3, 4 un 5 kopplatībā 38,3 m2 iznomāšanu Anitas
Baumanes ģimenes ārsta prakses ar medicīniskajiem pakalpojumiem saistīto darbību
veikšanai. Līguma darbības termiņš līdz 2017.gada 1.oktobrim.
Sakarā ar telpas Nr. 7 atbrīvošanos, ģimenes ārste Anita Baumane vēlas
papildus nomāt ģimenes ārstes prakses vajadzībām telpu Nr. 7 - 15,4 m2 platībā un
atstāt nomā visu telpu Nr. 5 – 15,7 m2 platībā un telpu Nr. 6 – 18,1 m2 platībā , bet no
pārējo telpu iznomāšanas, kuras iepriekš bija iznomātas kā koplietošanās telpas,
atteikties. Telpu nomas kopplatība 49,2 m2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. punktu un
4.7.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
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Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus starp Līvānu novada domi un ģimenes ārsti Anitu Baumani
2012.gada 1.oktobrī noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. LND/9-4/12/19
un izteikt šī Līguma 1. punktu un 2.punktu šādā redakcijā:
„1. IZNOMĀTĀJS nodod, bet NOMNIEKS pieņem nomā trīs telpas, kas
atrodas 1. stāvā ēkā Rīgas iela 77, Līvānos ar kopējo platību 49,20 m2 (telpa Nr. 5 –
15,7 m2, telpa Nr.6 – 18,1 m2 un telpa Nr. 7– 15,4 m2) ģimenes ārsta un ārsta palīga
prakses veikšanai (sask. ar pielikumā pievienoto telpu plānu).
2. Telpu raksturojums:
Telpas Nr.
Stāvs Telpas nosaukums
Platība m2
5.
1.
Kabinets
15,70
6.
1.
Kabinets
18,10
7.
1.
Kabinets
15,40
Kopā:
49,20
2. Noteikt, ka grozījumi 2012.gada 1.oktobrī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu
nomas līgumā Nr. LND/9-4/12/19 stājas spēkā ar 2015.gada 1.novembri.
3. Noteikt, ka atbildīgā par grozījumu izdarīšanu līgumā ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
Pielikumā: iznomāto telpu plāns uz 1.lp.
25. Par konkursu “Labākie lauksaimnieki Līvānu novadā 2015. gadā”.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes Lauku atbalsta daļas vadītāja Dominika Jaujas
izstrādāto konkursa “Labākie lauksaimnieki Līvānu novadā 2015. gadā” nolikuma
projektu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. pantu un 41.
panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa “Labākie lauksaimnieki Līvānu novadā 2015. gadā”
nolikumu (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Lauku
atbalsta daļas vadītājs Dominiks Jauja.
Pielikumā: nolikums uz 2 lpp.
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26. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2015.gada budžetā.
Ziņo A. Usāne
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un
finanšu vadību” un likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.21 „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 domes izpilddirektors Uldis
Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un atbildīgie par programmām
(pasākumiem).
Pielikumā:

saistošie noteikumi Nr.21 ar pielikumiem uz 9 lpp.

Sēde beidzas plkst.1015
Protokols parakstīts 2015. gada 2. novembrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

A. Usāne

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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