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Gaļina KRJUKOVA
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Ainis VEIGURS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Valdis ANSPAKS, slimības dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Ginta KRAUKLE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,

Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Līga Ancāne, galvenā ekonomiste,
Aivars Smelcers, Turku pagasta pārvaldes vadītājs,
Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītājs,
Valija Ruisa, Sutru pagasta pārvaldes vadītājs,
Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Valdis Labinskis, Līvānu novada iedzīvotājs
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut darba kārtībā
26. jautājumu „Par morālo kaitējumu un administratīvā akta izdošanu” un
27. jautājumu „Par izmaiņām amatu vienību sarakstā”. Ņemot vērā domes
priekšsēdētāja Andra Vaivods priekšlikumu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –nav, apstiprina
šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
3. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo I. Kalvāne.
4. Par Rudzātu vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
5. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
6. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Līvānu ķieģelis”.
Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Ozolsalas”. Ziņo
J. Magdaļenoks.
9. Par zemes vienības platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par dzīvokļa Rīgas ielā 43-18, Līvānos nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.
Vaivods.
11. Par dzīvokļa Raiņa ielā 1 – 29, Līvānos pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A.
Vaivods.
12. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem uz 2014. gada 1. janvāri. Ziņo A. Vaivods.
13. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa neapbūvēta zemesgabala
Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.
Vaivods.
14. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Osis”
Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.
Vaivods.
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15. Par pašvaldības īpašuma objektu –atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu „Lāčīši”
Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.
Vaivods.
16. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
17. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa izsoli. Ziņo A. Vaivods.
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
19. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
20. Par lēmuma atcelšanu. Ziņo A. Vaivods.
21. Par mājās aprūpes pakalpojuma apmaksas palielināšanu. Ziņo A. Vaivods.
22. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
23. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
24. Par nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai. Ziņo A. Vaivods.
25. Par saistošajiem noteikumiem. Ziņo A. Vaivods.
26. Par morālo kaitējumu un administratīvā akta izdošanu. Ziņo A. Vaivods.
27. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
31.janvārī:
1) Līvānos, Lāčplēša ielā 28, tika atklāts Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu
centrs „Kvartāls”. Pasākumā piedalījās Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods, LR 11.Saeimas deputāts Jānis Klaužs, Šveices Konfederācijas vēstniecības
Latvijas Republikā Šveices Finansu instrumenta Latvijai, Igaunijai un Lietuvai biroja
programmas vadītāja Olita Bērziņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas parlamentārais sekretārs Romāns Naudiņš, Latgales reģiona attīstības
aģentūras direktors Māris Bozovičs, Līvānu novada domes pārstāvji, jaunatnes centra
sadarbības partneri,
2) Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods sniedza interviju Latvijas Radio 1, kurā
izteica savu viedokli par Latgales attīstības programmu un tās ietekmi uz Līvānu
novada attīstību.
3.februārī:
Līvānu novada pašvaldības pārstāvji sveica Līvānu novada iedzīvotājus Ēvaldu un
Ilgu Miltus zelta kāzu jubilejā. Jubilārus apmeklēja domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Marija Pastare un Sabiedrisko attiecību un
ārējo sakaru daļas vadītāja Ginta Kraukle.
4.februārī:
Līvānu novada Kultūras centrā sanāca kopā vērtēšanas komisija, kas tikās ar
pretendentiem uz Turku saieta nama vadītāja un Rudzātu saieta nama kultūras
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pasākumu organizatora vakantajām amata vietām. Komisiju vadīja Līvānu novada
domes izpilddirektors Uldis Skreivers. Saskaņā ar komisijas lēmumu no šī gada
februāra Turku saieta namu vada Zaiga Ližbovska, savukārt Rudzātu Saieta namu Juris Ostrovskis.
5.februārī:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās SIA „Preiļu slimnīca”
(kuras daļu turētājs ir arī Līvānu novada pašvaldība) dalībnieku sanāksmē, kur tika
skatīts uzņēmuma gada pārskats un diskutēts par SIA „Preiļu slimnīca” attīstības
jautājumiem.
5.februārī:
Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās Latvijas
Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksmē Rīgā, Rīgas Austrumu
izpilddirekcijā.
6.februārī:
1) Līvānu 1.vidusskolā notika Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksmē,
2) Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods
rīkoja iedzīvotāju
pieņemšanu Līvānu novada Rožupes pagasta pārvaldē un tikās ar pagasta pārvaldes
darbinieku kolektīvu.
8. februārī:
Līvānu novada Kultūras centrā notika novada pašdarbnieku un kultūras darbinieku
gada pasākums, kura laikā tika pasniegts apbalvojums „Līvānu novada gada balva
kultūrā”. Līvānu novada pašvaldību pasākumā pārstāvēja priekšsēdētāja vietniece
Aija Usāne. Balvu nominācijā „Labākais vadītājs” saņēma Līvānu novada kultūras
centra sieviešu senioru kora „Sendienas” vadītājs Edgars Znutiņš. Par labāko kultūras
pasākumu Līvānu novadā aizvadītajā gadā atzīts XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un
XV Deju svētku ielīgošanas pasākums „Jōņa dīnu gaideidama”, kura galvenā
organizētāja ir Dienvidlatgales folkloras kopu koordinatore Anna Kārkle. Par labāko
vizuāli estētiskā tēla veidotāju kultūras iestādēs 2013.gadā atzīts Līvānu novada
kultūras centra speciālists Artis Ojārs Skrūzmanis.
11.februārī:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales Plānošanas
reģiona padomes sēdē Ilūkstes novada Bebrenes pagastā. Sēdes laikā tika skatīti
jautājumi par aktualitātēm pašvaldību darbībā saistībā ar ES fondu 2014.-2020.gada
plānošanas periodu, par profesionālās izglītības iestāžu tālāku attīstību, par Latgales
reģiona valsts un pašvaldību autoceļu attīstību, Latgales kartes ieviešanu u.c. Sēdē
piedalījās LPS priekšsēdis A. Jaunsleinis, satiksmes ministrs A.Matīss, VAS „Latvijas
Valsts ceļi” valdes loceklis E.Strods.
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12.februārī:
Līvānu novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru „Kvartāls” apmeklēja
Latvijas Sporta veterānu - senioru savienības valdes pārstāvji. Savienības valdes
priekšsēdētājs Daumants Znatnajs atzinīgi novērtēja centra rekonstrukcijas un
teritorijas labiekārtošanas projektu rezultātā paveikto darbu un uzsvēra centra nozīmi
Līvānu novada sporta jomas attīstībā.
14.februārī:
Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers, pārstāvot pašvaldību, piedalījās
Slāvu kultūras biedrības „Uzori” rīkotajā jubilejas pasākumā „Mēs sākām pirms
14…”.
17.februārī:
1) Līvānu novada domē notika Administratīvās komisijas sēde,
2) Līvānu novadu apmeklēja valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie
īpašumi” pārstāvji. Viņi tikās ar Līvānu novada pašvaldības vadību un speciālistiem,
lai pārrunātu Ošas upes padziļināšanas tehniskā plāna izstrādes gaitu. Balstoties uz
iedzīvotāju lūgumu un vajadzībām, projektā plānots saglabāt 3 brasla vietas, kā arī
atjaunot 3 gājēju tiltus pāri Ošas upei.
18.februārī:
Līvānu novada domē sanāca kopā vērtēšanas komisija, lai tiktos ar pretendentiem uz
Līvānu novada Izglītības pārvaldes izglītības speciālista vakanto amata vietu.
Komisiju vadīja domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne. Saskaņā ar komisijas
lēmumu ar šī gada marta mēnesi kā izglītības speciāliste darbu Izglītības pārvaldē
uzsāks Edīte Utnāne, līdzšinējā Sutru pamatskolas direktora vietniece un skolotāja.
20.februārī:
1) Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rēzeknē, Austrumlatvijas
radošo pakalpojumu centrā "Zeimuļs" piedalījās diskusijā ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministru Eināru Cilinski un citiem pašvaldību vadītājiem par
finansējuma piesaisti nākošajā plānošanas periodā (2014-2020), kā arī par Latgales
programmas un Latgales rīcības plāna 2012-2013 ieviešanu,
2) Līvānu novada domē notika Līvānu novada domes komiteju sēdes: Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde, Tautsaimniecības komitejas sēde un
Finanšu komitejas sēde, kā arī Līvānu novada domes ārkārtas sēde,
3) Latgales Mākslas un amatniecības centrā notika starpteritoriālās un starpvalstu
sadarbības projekta „Vietējo identitātes produktu attīstība izmantojot inovatīvo
mārketingu lauku tūrismā" ietvaros rīkotā mobilā konference "Vietējās identitātes
produkts (VIP) Latgales tūrismā",
4) Līvānu novada kultūras centrā notika labdarības pasākums „Dāvā mīlestību” , kurā
piedalījās aptuveni simts Līvānu novada bērnu no daudzbērnu ģimenēm kopā ar
saviem vecākiem. Pasākumu organizēja Līvānu novada Sociālais dienests un
starptautiskās palīdzības tīkls GAiN Latvija (Global Aid Network). Līvānu novada
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domi pasākumā pārstāvēja priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne. Sadarbība ar
organizāciju GAiN Latvija Līvānu novada sociālajam dienestam ilgst jau divus gadus.
Šajā laikā ģimenes ir saņēmušas palīdzību gan bērnu pārtikas, gan humānās palīdzības
veidā, ir tikuši sagādāti mazgāšanas līdzekļi, divus gadus novada ģimenes piedalās arī
akcijā „Skolas soma”, kurā bērni no visas Latvijas var piepildīt savas skolas somas ar
mācībām nepieciešamo.
24.februārī:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās sanāksmē LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kur kopā ar citiem Latvijas plānošanas
reģionu un ministrijas pārstāvjiem diskutēja par Latgales attīstības programmas, kā arī
pilsētvides un policentriskas attīstības investīciju ieviešanas principiem.
25.februārī:
Līvānu novada domē notika Administratīvās komisijas sēde.
2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Usānei, Ē. Salcevičam
1. Izskatot S. K., dzīvo (adrese), 2014. gada 10. februāra iesniegumu (reģ.
2014. gada 11. februārī ar nr. 2-11.1/14/105-K) par pašvaldības palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus kā bārenim, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas trešo punktu, kurā noteikts, ka pirmām
kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez
vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai
pie aizbildņa, - pēc tam kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un
audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši
mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā
iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31.
augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. punktam un 3.1. punktam, un saskaņā
ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:

6

1.1. Piešķirt S. K., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 2 cilv., labiekārtota 1 – istabas
dzīvokļa (adrese) ar kop.pl. 25,48 m2 īres tiesības uz laiku līdz 2014. gada 31. maijam
ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
1.2. S. K. mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabas dzīvokļa
(adrese) īri.
1.3. Izslēgt S. K. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, pirmās kārtas palīdzības nodrošināšanas grupas, kārtas
nr. 4.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi kancelejas pārzine Anna Elksne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pārsūdzību Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot E. U., dzīvo (adrese), 2014. gada 13. februāra iesniegumu (reģ.
2014. gada 13. februārī ar nr. 2-11.1/14/128-U) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
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 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 likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt E. U., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 38,38 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2014. gada 31.
maijam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie pakalpojumi.
2.2. E. U. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
2.3. Izslēgt E. U. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr.
13.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pārsūdzību Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
3. Izskatot A. J., dzīvo (adrese), 2014. gada 23. janvāra iesniegumu (reģ. 2014.
gada 30. janvārī ar nr. 2-11.1/14/61-J) par nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā var
sniegt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu,
un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
„Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 9.1 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo
platību un piešķirt A. J., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., 3 – istabu dzīvokļa bez
ērtībām (adrese) ar kop. pl. 60,06 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2014. gada 31.
maijam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja tiek maksāti īres un komunālie pakalpojumi.
3.2. A. J. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par 3 – istabu dzīvokļa bez ērtībām
(adrese) īri.
3.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par
labiekārtota 3 – istabu dzīvokļa (adrese) īri ar Artūru Jaunzemu un mēneša laikā veikt
dzīvokļa pieņemšanu.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pārsūdzību Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot I. V., dzīvo (adrese), 2014. gada 10. februāra iesniegumu (reģ.
2014. gada 12. februārī ar nr. 2-11.1/14/113-V) 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
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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, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Iekļaut I. V., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr. 22.
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 V. Š., dzīvo (adrese), 2014. gada 12. februāra iesniegumu (reģ.
2014. gada 12. februārī ar nr. 2-11.1/14/115-Š) par pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.
pantu, kurā 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, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Iekļaut V. Š., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr. 23.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot J. I., dzīvo (adrese), 2014. gada 17. februāra iesniegumu (reģ. 2014.
gada 17. februārī ar nr. 2-11.1/14/139-I) par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un
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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, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Iekļaut J. I., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 4 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr. 24.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot S. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 29. janvāra
iesniegumu (reģ. 2014. gada 29. janvārī ar nr. 2 – 11.1/14/95-V) un 2012. gada 31.
maija Darba līgumu Nr. 4-8/12/19 par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā Līvānu novada domes speciālistam un pamatojoties uz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama
palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās
telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem
vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.1. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Iekļaut S. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada
pašvaldības teritorijā esošo valsts un pašvaldības iestāžu speciālistu, ar kārtas nr. 9.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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7.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pārsūdzību Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Izskatot S. O., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 3. februāra
iesniegumu (reģ. 2014. gada 3. februārī ar nr. 2 – 11.1/14/76-O) un 2014. gada 14.
februāra sociālā dienesta Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā personai 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 Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
8.1. Iekļaut S. O., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 5 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā
palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 21.
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
8.3. 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.
9. Izskatot S. J., dzīvo (adrese), 2014. gada 13. februāra iesniegumu (reģ.
2014. gada 13. februārī ar nr. 2 – 11.1/14/129-J) un 2014. gada 17. februāra Līvānu
novada sociālā dienesta Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvesvietas, 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, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
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Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
9.1. Iekļaut S. J., dzīvo (adrese), ģim. sast. 4 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 23.
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
9.3. 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.
10. Izskatot A. Z., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 7. februāra
iesniegumu (reģ. 2014. gada 7. februārī ar nr. 2-11.1/14/96-Z), un Ieslodzījuma vietu
pārvaldes Daugavgrīvas cietuma 2014. gada 4. februāra izziņu Nr. 2359-0512 par
pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus A. Z., kā personai, kura pēc soda
izciešanas atbrīvojusies no ieslodzījuma vietas, un pamatojoties uz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas piekto punktu, kurā
noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas personas, kuras pēc
soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja
attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā
noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1. punktam un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
10.1. Iekļaut A. Z., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības
saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 10.
10.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
10.3. 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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11. Izskatot E. Š., dzīvo (adrese), 2014. gada 3. februāra iesniegumu (reģ.
2014. gada 5. februārī ar nr. 2-11.1/14/78-Š) par 2013. gada 8. februārī noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 5 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās
telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku, vai arī nenorādot
terminu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
11.1. Pagarināt E. Š. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese)
uz nenoteiktu laiku.
11.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
11.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pārsūdzību Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
3. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot R. M., dzīvo (adrese), 2013.gada 13.decembra iesniegumu (reģistrēts
2013.gada 13.decembrī ar Nr. 3-9.2/13/1374-M ) par dzīvesvietas Rīgas ielā 6a-65,
Līvāni, Līvānu novads deklarācijas anulēšanu M. P. un saskaņā ar Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 4., 11. un 12. pantu un Ministru kabineta 2003. gada 11.
februāra noteikumiem nr.72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto
dzīvesvietu“, un pamatojoties uz sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 3-3 „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu M. P.”.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir personāla speciāliste Elita
Matisone.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
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4. Par Rudzātu vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā.
Ziņo I. Kalvāne
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Rudzātu vidusskolas 2014. gada 13. janvāra vēstuli Nr. 1-11/4 „Par
grozījumiem skolas nolikumā” un iesniegto skolas nolikuma projektu jaunā redakcijā
un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu un
Izglītības likuma 23. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rudzātu vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā (skatīt
pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā, zaudē spēku Rudzātu
vidusskolas nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2009. gada 24. septembra
sēdes lēmumu Nr. 24-29.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: nolikums uz 6 lpp.
5. Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošajam
neapbūvētam zemes gabalam ar kadastra Nr.7686-007-0621, 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 M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt pašvaldībai piekrītošajam neapbūvētam zemes gabalam 0,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0621, kas atrodas Jaunsilavās, Turku
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pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu ,,Kraujiņas” (sk. pielikumā izkopējumu no
kadastra kartes).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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.
6. Par zemes gabala nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot L. D., dzīvo (adrese), 2014.gada 3.februāra iesniegumu par zemes
gabala 16,4 ha platībā ar kadastra Nr.7668- 009- 0054 nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes gabals 16,4 ha platībā ar kadastra Nr.7668-006-0118, kas atrodas
Lūzeniekos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, ar VZD Latgales reģionālās nodaļas
2010.gada 23.novembra aktu Nr.15-22-L2/961 ieskaitīts rezerves zemes fondā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas ceturtajā punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos
zemes gabalus, un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktam, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes gabalu 16,4 ha platībā
ar kadastra Nr.7668-006-0118, kas atrodas Lūzeniekos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā
Rudzātu pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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2. Izskatot S. K., dzīvo (adrese), 2014.gada 17.februāra iesniegumu par zemes
gabala 81,9 ha platībā ar kadastra Nr.7682- 005- 0131 nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes gabals 81,9 ha platībā ar kadastra Nr.7682- 005- 0131, kas
atrodas Lipuškās, Sutru pagastā, Līvānu novadā ar Līvānu novada domes 2010.gada
29.novembra sēdes lēmumu Nr.22-23(1) ,,Par zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves
zemes fondā” ieskaitīts rezerves zemes fondā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas ceturtajā punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos
zemes gabalus, un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktam, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes gabalu 81,9 ha platībā
ar kadastra Nr. 7682- 005- 0131, kas atrodas Lipuškās, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Sutru pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
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 I. T., dzīvo (adrese), 2014.gada 12.februāra iesniegumu par zemes
gabala 0,7 ha platībā ar kadastra Nr.7686- 003- 0211 nodošanu nomā, tika konstatēts,
ka zemes gabals 0,7 ha platībā ar kadastra Nr.7686- 003- 0211, kas atrodas Turkos,
Turku pagastā, Līvānu novadā ar Līvānu novada domes 2012.gada 28.jūnija sēdes
lēmumu Nr.9-16 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” ieskaitīts rezerves
zemes fondā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas ceturtajā punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos
zemes gabalus, un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktam, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
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Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes gabalu 0,7 ha platībā
ar kadastra Nr. 7686- 003- 0211, kas atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Turku pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
zemes īpašumam „Līvānu ķieģelis”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Ozolsalas”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots Ļ. Troškovam
Paskaidro R. Šmukste
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.

9. Par zemes vienības platības un robežu precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
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10. Par dzīvokļa Rīgas ielā 43-18, Līvānos nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.

11. Par dzīvokļa Raiņa ielā 1-29, Līvānos pirkuma līguma slēgšanu
Ziņo A. Vaivods
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.

12. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem uz 2014. gada 1. janvāri.
Ziņo A. Vaivods
Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
„g” apakšpunktam, Izglītības likuma 17.panta 2.punktam, 1999.gada 13.jūlija
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” un pamatojoties uz 2013.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītajiem
iestāžu uzturēšanas izdevumiem, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt ar 2014.gada 1.janvāri pašvaldību savstarpējos norēķinos
pielietojamos izcenojumus vienam audzēknim mēnesī saskaņā ar šī lēmuma
pielikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un galvenā ekonomiste Līga Ancāne.
Pielikumā: izmaksu tabula uz 1 lpp.
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13. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa neapbūvēta zemesgabala
Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot E. Z., dzīvo (adrese), iesniegumu par zemes gabala ar kadastra Nr.
7686 007 0621, kas atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, par kuru ir
noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, atsavināšanu, un Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās
daļas 8.punktu, kurā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā
kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes
nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašuma objektu – atsevišķu neapbūvētu
zemesgabalu Jaunsilavās, Turku pagastā., Līvānu novadā, 0,4 ha platībā ar kadastra
Nr. 7686 007 0621.
2. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā zemes gabala novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja
88, Rēzekne, LV-4601 ).

14. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Osis”
Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot J. Z., dzīvo (adrese), iesniegumu par zemes gabala ar kadastra numuru
7652 001 0052, par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums, atsavināšanu un Līvānu
novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
ceturtā panta ceturtās daļas 8.punktu, kurā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un
19

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru
pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas
bijusi tās lietošanā, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašuma objektu – atsevišķu apbūvētu
zemesgabalu „Osis”, Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, 0,4167 ha platībā
ar kadastra Nr. 7652 001 0052.
2. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā zemes gabala novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
3. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja
88, Rēzekne, LV – 4601).

15. Par pašvaldības īpašuma objektu – atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu
„Lācīši”, Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot P. B., dzīvo (adrese), iesniegumu par zemes gabalu ar kadastra Nr.
7686 003 0248 un Nr. 7686 003 0250, kas atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu
novadā, par kuriem ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, atsavināšanu, un
saskaņā ar Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kurā noteikts, ka atsevišķos gadījumos
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru
pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas
bijusi tās lietošanā, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
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1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašuma objektus – atsevišķus neapbūvētus
zemesgabalus 0,5 ha platībā ar kadastra numuru 7686 003 0248 un 0,4 ha platībā ar
kadastra Nr. 7686 003 0250, ar nosaukumu „Lācīši”, kas atrodas Turkos, Turku
pagastā, Līvānu novadā.
2. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmo zemes gabalu novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja
88, Rēzekne, LV-4601).
16. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods

Izskatot I. V., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas A. O., dzīvo (adrese),
2014.gada 31.janvāra iesniegumu par zemes nomas līguma slēgšanu uz mirušajai
mātes māsai K. S. lietošanā bijušo zemes gabalu 2,2 ha platībā ar kadastra Nr.7652003-0106, kas atrodas Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, tika
konstatēts:
K. S. mirusi (datums).
Par zemes gabalu 2,2 ha platībā ar kadastra Nr. 7652-003-0106, uz kura atrodas
ēku un būvju īpašums ar kadastra apzīmējumiem 7652-003-0106-001, 7652-0030106-002, 7652-003-0106-003, 7652-003-0106-004, 7652-003-0106-005 un 7652003-0106-006, zemes lietošanas tiesības K. S. izbeigušās pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmo daļu.
I. V. ar 2014.gada 30.janvāra mantojuma apliecību apstiprināta mantojuma
tiesībās uz mirušās mātes māsas K. S. atstāto ēku un būvju īpašumu, kas atrodas
Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā.
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 M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.martu iznomāt I. V., dzīvo (adrese), mātes māsai K. S.
lietošanā bijušo zemes gabalu 2,2 ha platībā ar kadastra Nr. 7652-003-0106, kas
atrodas Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā (skat. pielikumā
izkopējumu no kadastra kartes).
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2.Noteikt I. V. zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk par 28 euro gadā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV - 4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
17. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa izsoli.
Ziņo A. Vaivods

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma
un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2013.gada19.decembra lēmumam Nr. 21-23 „Par
pašvaldības kustamās mantas – autobusa atsavināšanu” un 2014.gada 28.janvāra
eksperta vērtējumā noteiktajai transportlīdzekļa vērtībai, un pamatojoties uz Līvānu
novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
priekšlikumu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10. pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 14. pantu un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Rīkot 2014. gada 18. martā pašvaldības kustamās mantas – autobusa
Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI, valsts numura zīme EP – 4860, 2002. izlaiduma
gads (turpmāk tekstā – pašvaldības kustamā manta), izsoli.
2. Noteikt pašvaldības kustamās mantas sākotnējo izsoles vērtību EUR 9600
(bez PVN ).
3. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas izsoles noteikumus (sk.
1.pielikumā).
4. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: izsoles noteikumi uz 4 lpp.

22

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
19. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Latvijas skolu sporta federācijas, reģ. Nr. 40008023478, jurid. adrese
Kr. Valdemāra iela 18-5/1, Rīgā, LV-1010, 2013.gada 2.decembra vēstuli par
finansīālu atbalstu Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas trenerim Vjačeslavam
Grigorjevam dalībai Pasaules skolu čempionātā vieglatlētikas krosā Izraēlā, kas notiks
no 2014.gada 30.marta līdz 4.aprīlim, kuru Latvijas skolu sporta federācija ir
apstiprinājusi par Latvijas skolēnu izlases meiteņu komandas treneri, ņemot vērā, ka
Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas 2014.gada budžetā finansējums šim mērķim
nav plānots, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro
daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolai līdzekļus EUR 356,00
apmērā ceļa izdevumu apmaksai sporta trenerim Vjačeslavam Grigorjevam sakarā ar
dalību Pasaules skolu čempionātā vieglatlētikas krosā Izraēlā, kas notiks no 2014.gada
30.marta līdz 4.aprīlim, no Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā „Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
20. Par lēmuma atcelšanu.
Ziņo A. Vaivods
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
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21. Par mājās aprūpes pakalpojuma apmaksas palielināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi Līvānu novada domes 2009. gada 26.
februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par sociālās aprūpes mājās pakalpojuma
piešķiršanas un apmaksas kārtību Līvānu novadā” projektu, paskaidrojuma rakstu un
atbilstoši biedrības „Baltā māja”, reģ. Nr. 50008021661, Stacijas ielā 2, Līvānos,
2014. gada 12. februāra vēstulē Nr. 4 izteiktajam ierosinājumam- palielināt Biedrības
„Baltā māja” sniegtā mājās aprūpes pakalpojuma apmaksu, nosakot aprūpētājas
stundas likmi EUR 3,50, jo saskaņā ar Līvānu novada domes 2009. gada 26. februāra
saistošo noteikumu Nr. 5 „Par sociālās aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas un
apmaksas kārtību Līvānu novadā” samaksa par pakalpojumu tika noteikta EUR 3,13
stundā, kas nesedz biedrības faktiskos izdevumus veicot mājas aprūpes pakalpojumu,
kā arī ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumiem
Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa
likmi” valstī ar 2014.gada 1.janvāri ir paaugstināta minimālā darba alga, un saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzība likuma 23.panta trešo daļu, Ministru
kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta”, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
7. punktu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt mājās aprūpes pakalpojuma aprūpētāja stundas tarifa likmi EUR
3,50.
2. Izdot saistošos noteikumus Nr. 7 „Grozījumi Līvānu novada domes 2009.
gada 26. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par sociālās aprūpes mājās
pakalpojuma piešķiršanas un apmaksas kārtību Līvānu novadā” (skatīt pielikumā).
3. Noteikt, ka apmaksa par pakalpojumu tiek veikta no Līvānu novada domes
2014.gada budžeta sociālai aizsardzībai paredzētajiem līdzekļiem.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada sociālā dienesta
vadītāja Arnita Briška.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
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22. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot V. S., dzīvo: (adrese), 2013. gada 7.augusta iesniegumu par 2009.
gada 4. marta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 23 darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabaliem: 2,3 ha platībā ar
kadastra nr.7666 001 0093 un 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 001 0170,
kas atrodas „Lāčkāji”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā) un atbilstoši Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļu, kas nosaka, ka personai kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos,
iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un pamatojoties uz
likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu un uz
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18. un 18.3 punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Precizēt atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem šādu zemes vienību, kas atrodas „Lāčkāji”,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, platības:
1.1. zemes vienībai ar kadastra nr.7666 001 0093 - 1,93 ha;
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666 001 0170 - 2,3 ha.
2. Pagarināt ar Viktoru Stikānu, dzīvo: „Lāčkāji”, Rožupes pagasts, Līvānu
novads, 2009.gada 4.martā noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.23 par
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 76660010093 platībā 1,93 ha un ar kadastra
apzīmējumu 76660010170 platībā 2,3 ha, kas atrodas „Lāčkāji”, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem ar tiesībām līgumu pagarināt, atbilstoši
noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. Noteikt zemes nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
un PVN gadā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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: izkopējumi no kadastra kartes uz 2 lpp.
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23. Par maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera
ierosinājumu par grozījumiem 2013. gada 28. novembra sēdes lēmuma Nr. 20-26 „Par
Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem” 1.
pielikumā, sakarā ar pasažieru automašīnas VW CARAVELLE iegādi, un saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „b” un „g” apakšpunktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2013. gada 28. novembra sēdes lēmuma Nr. 20-26 „Par Līvānu
novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem” 1. pielikuma
„Maksas pakalpojumi Līvānu novada domē un pagastu pārvaldēs” 1. daļu „Maksas
pakalpojumi Līvānu novada domē” jaunā redakcijā /skatīt pielikumā/.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā:

2013. gada 28. novembra sēdes lēmuma Nr. 20-26
„Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
maksas pakalpojumiem” 1. pielikums uz 2 lpp.

24. Par nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot nolikuma projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai, saskaņā ar Finanšu komitejas ierosinājumu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2.
punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai jaunā redakcijā (skatīt Nolikumu pielikumā).
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2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā zaudē spēku Nolikums projektu
konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, apstiprināts ar
Līvānu novada domes 2012. gada 29. marta sēdes lēmumu Nr. 3-4.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes plānošanas
un attīstības daļas vadītāja pienākumu izpildītāja Aiga Balule.
Pielikumā: nolikums ar pielikumiem uz 12 lpp.

25. Par saistošajiem noteikumiem
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada
19. februāra vēstulē Nr.18-6/1538 „Par saistošajiem noteikumiem” sniegto atzinumu
par Līvānu novada domes 2014. gada 30. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 4
„Par 2010. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 14 „Par profesionālās ievirzes
izglītības ieguves maksu Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolā” atzīšanu par spēku
zaudējušiem” un un ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2014. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 4 „Par 2010. gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 14 „Par profesionālās
ievirzes izglītības ieguves maksu Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolā” atzīšanu
par spēku zaudējušiem” (Turpmāk – Noteikumi) šādus precizējumus:
1.1. Izslēgt Noteikumu pirmajā punktā skaitli „1.”;
1.2. Izslēgt otro punktu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi uz 1 lpp.
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26. Par morālo kaitējumu un administratīvā akta izdošanu
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots J. Kirillovam
Paskaidro R. Šmukste, U. Skreivers
Izskatot J. S., dzīvo (adrese), 2014. gada 27. janvāra iesniegumu par morālo
kaitējumu un 2014. gada 14. februāra iesniegums par morālā kaitējuma EUR 7000
apmērā atlīdzināšanu un lēmuma pieņemšanu attiecībā uz I. G. piederošo šķūni,
atbilstoši Būvniecības likuma 30. panta piektās daļas 1. punktam, tika konstatēts:
Administratīvā rajona tiesa 2014. gada 10. janvāra sēdē izskatīja
administratīvo lietu Nr. A420366213 pēc J. S. pieteikuma par Līvānu novada domes
2013. gada 28. marta lēmuma Nr. 5 – 11 (Turpmāks –Domes lēmums) atcelšanu,
jauna administratīvā akta par I. G. piederošā šķūņa un siltumnīcas nojaukšanas
izdošanu, mantisko zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu.
Administratīvā rajona tiesa lietā Nr. A420366213 J. S. pieteikumu apmierināja
daļēji un nosprieda:
atcelt Līvānu novada domes 2013. gada 28. marta lēmumu Nr 5-11 ar tā
pieņemšanas dienu un uzlikt par pienākumu Līvānu novada domei atkārtoti pieņemt
lēmumu attiecībā uz I. G. piederošo šķūni, kadastra apzīmējums 7611 001 1525 005,
saskaņā ar Būvniecības likuma 30. panta piektās daļas 1. punktu,
atstāt bez izskatīšanas J. S. pieteikumu daļā par mantisko zaudējumu un
morālā kaitējuma atlīdzināšanu, to motivējot, ka pieteicējs nav ievērojis likumā
noteikto lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas kārtību.
Līvānu novada dome ir pārsūdzējusi Administratīvās rajona tiesas 2014. gada
10. janvāra spriedumu, iesniedzot 2014. gada 7. februārī Administratīvai apgabaltiesai
apelācijas sūdzību, līdz ar to tiesas spriedums nav stājies spēkā un lietas izskatīšana
pēc būtības nav pabeigta.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 93.panta pirmo daļu, atlīdzinājums
ir prasāms vienlaicīgi ar administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu.
Administratīvā tiesa spriedumā (Motīvu daļas [11] atkāpe) ir norādījusi, ka atbilstoši
Administratīvā procesa likuma 93.panta trešajai daļai, ja atlīdzinājums nav prasīts
vienlaicīgi ar administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu vai pārsūdzēšanu,
iesniegumu par atlīdzinājumu var iesniegt iestādei, kas nodarījusi zaudējumus vai
kaitējumu. Atlīdzinājumu iestādei var prasīt, ja ir pabeigta attiecīgās administratīvās
lietas izskatīšana pēc būtības (ir stājies spēkā augstākas iestādes lēmums, un tas nav
pārsūdzēts, ir stājies spēkā tiesas spriedums vai arī tiesvedība lietā ir izbeigta,
pamatojoties uz šā likuma 282.panta 7.punktu).
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma
19. panta piekto daļu – Lēmējiestāde mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē
zaudējuma atlīdzinājuma tiesisko pamatu un pieņem lēmumu par zaudējuma
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atlīdzinājuma piešķiršanu un atlīdzinājuma apmēru vai arī par iesnieguma
noraidīšanu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, un ņemot vērā, ka nav pabeigta
administratīvās lietas izskatīšana pēc būtības un nav stājies spēkā tiesas nolēmums,
līdz ar to nav konstatēta cēloņsakarība – objektīva saikne starp Domes pieņemtā
lēmuma radītajām sekām un pieteicēja morālo kaitējumu, un saskaņā ar
Administratīvā procesa likuma 93.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto
zaudējumu atlīdzināšanas likuma 19. panta piekto daļu un Administratīvo aktu strīdu
komisijas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav un deputātam J. Kirillovam „atturoties”
NOLEMJ:
1. Noraidīt J. S., dzīvo (adrese), 2014. gada 27. janvāra iesniegumu par
morālo kaitējuma atlīdzināšanu EUR 7000 apmērā un 2014. gada 14. februāra
iesniegumu par morālā kaitējuma EUR 7000 apmērā atlīdzināšanu un lēmuma
pieņemšanu attiecībā uz I. G. piederošo šķūni, atbilstoši Būvniecības likuma 30. panta
piektās daļas 1. punktam.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
27. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods

Izskatot Līvānu novada kultūras centra 2014.gada 25.februāra vēstuli Nr. 115/9 par izmaiņām amata vienību sarakstā un noteiktajās mēneša darba algās sakarā ar
izmaiņām Līvānu novada kultūras centra filiāļu vadītāju personāla sastāvā, un ņemot
vērā, ka filiāļu vadītāji papildus tiešajiem darba pienākumiem pilda arī pulciņu
vadītāju pienākumus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada kultūras centra un tā filiāļu amatu vienību
sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2014.gada 1.februāra (skatīt pielikumā).
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2. Novirzīt nepieciešamo finansējumu Rožupes kultūras namam no Turku
saieta nama kopsummā 2498,00 EUR, tai skaitā EUR 1710,00 no budžeta sadaļas
1100 „Atalgojums” un EUR 788,00 no sadaļas 1200 „Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas”, veicot atbilstošus
grozījumu Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
direktore Līga Rubīne.
Pielikumā: saraksts uz 3 lpp.
Sēde beidzas plkst.1100
Protokols parakstīts 2014. gada 3.martā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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