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Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību speciāliste,
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Aivars SMELCERS, Turku pagasta pārvaldes vadītājs,
Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut domes sēdes darba
kārtībā 20. jautājumu “Par Latgales mākslas un amatniecības centra maksas
pakalpojumiem”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav, tiek šāda domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo M. Grigalis.
3. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu. Ziņo M. Grigalis.
4. Par zemes ierīcības projekta “Vēsmiņas” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
5. Par zemes ierīcības projekta “Celmiņi” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo. Ja. Magdaļenoks
7. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Upenieki 1”. Ziņo
J. Magdaļenoks.
9. Par dzīvokļa Sporta ielā 5 – 44, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par dzīvokļa Zaļā ielā 6 – 56, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par saistošajiem noteikumiem “Par likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanu Līvānu novadā”. Ziņo A. Vaivods.
12. Par projektu “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu
industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”.
Ziņo A. Vaivods.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
14. Par ieguldījumu Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Līvānu slimnīca” pamatkapitālā. Ziņo A. Vaivods.
15. Par Līvānu novada domes finansējumu Līvānu novada kopstendam pasākumā
“Uzņēmēju dienas Latgalē 2016”. Ziņo A. Vaivods.
16. Par asenizācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
17. Par pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algu. Ziņo A. Vaivods.
18. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos. Ziņo A. Vaivods.
19. Par Līvānu novada domes konkursa skolēniem “Mana biznesa ideja 2016”
nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
20. Par Latgales mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumiem. Ziņo
A. Vaivods.
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1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
29. jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales
plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē, kur tikās ar Valsts Heraldikas komisijas
pārstāvjiem.
2.augustā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde.
3. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās projekta
„Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada
iedzīvotājiem” darba grupas sanāksmē. Projekta pieteikumu plānots iesniegt Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4. pasākuma
9.2.4.2. projektu konkursā. Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Līvānu novada iedzīvotājiem,
īstenojot vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības riskam
pakļautajām iedzīvotāju grupām.
4. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods apmeklēja Reģionālo
attīstības centru apvienības pārstāvju tikšanos ar satiksmes ministru Uldi Auguli.
Tikšanās laikā tika diskutēts par ceļu stāvokli reģionos un iespējamo rīcību ceļu
stāvokļa uzlabošanai.
5. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Līvānu
novada 8.-12.klašu izglītojošās nometnes “Es varu vairāk” noslēguma pasākumā.
Nometne jau ceturto gadu notiek Rudzātu vidusskolā, nometnes ietvaros Līvānu
novada jaunieši papildina savas zināšanas fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā.
6. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods pārstāvēja pašvaldību
biedrības “Līvānu vieglatlētikas klubs” 15 gadu jubilejas pasākumā, kas norisinājās
jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” teritorijā.
6.augustā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers, pārstāvot pašvaldību,
sveica Jersikas pagasta iedzīvotājus pagasta svētkos.
9. augustā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas izbraukuma sēdē Tukumā,
kur tika diskutēts par paveikto un plānoto valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru izveides un darbības nodrošināšanā.
11. augustā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Preiļu novada Litavniekos
piedalījās Zemessardzes 35.Nodrošinājuma bataljona komandiera maiņas ceremonijā,
kurā komandiera pienākumu izpildītājs majors Aivars Jirgensons nodeva amata
pienākumus un bataljona karogu jaunajam komandierim majoram Kasparam
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Lindbergam. Ceremonijā piedalījās Zemessardzes komandieris, ģenerālis Leonīds
Kalniņš, Zemessardzes vienību komandieri, pašvaldību vadītāji u.c.
15. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods apmeklēja
Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus Aglonā, kur, pārstāvot
Līvānu novadu, piedalījās Svētajā Misē un procesijā.
16. augustā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Valsts Ieņēmumu dienesta
(VID) ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju un ģenerāldirektora vietnieci nodokļu
jomā Daci Pelēko. Tikšanās notika VID Preiļu klientu apkalpošanas centrā un tās
laikā tika pārrunāti jautājumi par VID pakalpojumu pieejamību Līvānu novadā.
16.augustā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās Jelgavas
3.kājnieku pulka karoga iesvētīšanas ceremonijā. Jelgavas kājnieku pulks 1919. gadā
piedalījies arī Līvānu atbrīvošanā un brīvības cīņās Līvānos krituši arī šī pulka
karavīri.
18. augustā Turku pagastā notika pagasta iedzīvotāju tikšanās ar Līvānu novada
domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu un deputātiem, kā arī Līvānu novada domes
komiteju sēde. Pēcpusdienā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar jauno
Zemessardzes 35.Nodrošinājuma bataljona komandieri Kasparu Lindbergu, lai
pārrunātu sadarbības iespējas.
22.augustā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās
starptautiskā stikla mākslas simpozijā “Glass & Jazz”, kas notika Lietuvas pilsētā
Paņevežā stikla studijā “Glasremis”, kas ir sadarbības partneris Latgales mākslas un
amatniecības centram stikla izstrādes jomā.
23.augustā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales plānošanas
reģiona organizētajā sanāksmē LR Finanšu ministrijā, kur Latgales pašvaldību vadītāji
saņēma informāciju un diskutēja par valsts 2017.gada budžeta prioritātēm, tai skaitā
par pašvaldību budžetu turpmāko gadu prognozēm.

2. Dzīvokļa jautājumi.
Ziņo M. Grigalis
1. Izskatot M. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 11. jūlija
iesniegumu (reģ. 2016. gada 11. jūlijā ar nr. 2 – 11.1./16/1032-P) un Līvānu novada
sociālā dienesta 2016. gada 14. jūlija Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus M. P. 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
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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, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut M. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 5 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā
palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 11.
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. I., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 1. augusta
iesniegumu (reģ. 2016. gada 2. augustā ar nr. 2-11.1/16/1073-I) 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, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav,
“atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut A. I., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 3 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites
rindā, ar kārtas nr. 5
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 B. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 9. augusta
iesniegumu (reģ. 2016. gada 9. augustā ar nr. 2-11.1/16/1088-A) par pašvaldības
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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, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav,
“atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut B. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 4 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites
rindā, ar kārtas nr. 6
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 A. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 3. augsta
iesniegumu (reģ. 2016. gada 3. augustā ar nr. 2-11.1/16/1076-L) par palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt A. L., dzīvo (adrese), ģim. sast. 2 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa Lāčplēša ielā 25 – 2, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību 36,27 kv.m.,
īres tiesības, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2017. gada 28. februārim, ar tiesībām
līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
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4.2. A. L. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
Lāčplēša ielā 25 – 2 Līvānos, Līvānu novadā īri.
4.3. Izslēgt A. L. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 4.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
5. Izskatot V. Š., dzīvo (adrese), 2016. gada 11. augsta iesniegumu (reģ. 2016.
gada 11. augustā ar nr. 2-11.1/16/1094-Š) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc
sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt V. Š., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota 1 – istabu
dzīvokļa Rīgas ielā 34a – 9, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību 35,90 kv.m.,
noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2017. gada 28. februārim, ar tiesībām līgumu
pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
5.2. V. Š. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
Rīgas ielā 34a – 9 Līvānos, Līvānu novadā, īri.
5.3. Izslēgt V. Š. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 3.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
5.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
6. Izskatot D. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 12. augusta
iesniegumu (reģ. 2016. gada 12. augustā ar nr. 2-11.1/16/1100-D) par palīdzību
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uzlabot dzīves apstākļus pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez
dzīvojamās platības, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var
noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo
telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām,
un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
6.1. Piešķirt D. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1 cilv.,
labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa Rīgas ielā 42a – 44, Līvānos, Līvānu novadā ar
kopējo platību 43,25 kv.m., īres tiesības, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2017.
gada 28. februārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
6.2. D. D. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
Rīgas ielā 42a – 44 Līvānos, Līvānu novadā, īri.
6.3. Izslēgt D. D. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 5.
6.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
6.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

3. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu.
Ziņo M. Grigalis
Paskaidro I. Peiseniece
1. Izskatot Līvānu novada Jaunsilavas pamatskolas 2016. gada 15. augusta
vēstuli Nr. 1-16/34 par atļauju 2016./2017.mācību gadā Jaunsilavas pamatskolā, lai
nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu
1.klasē ar 6 skolēniem un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2013. gada
26.septembra noteikumu Nr. 6 ,,Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales
kārtība Līvānu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 3.7.punktu un likuma
,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības
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autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu
izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu programmas, un likuma
,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav,
“atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Atļaut Jaunsilavas pamatskolai 2016./2017.mācību gadā organizēt mācību
procesu 1.klasē ar 6 skolēniem.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Jaunsilavas pamatskolas
direktore Janīna Usāre.
2. Izskatot Līvānu novada Jersikas pamatskolas 2016.gada 15.augusta vēstuli
Nr. 1-12/16 par atļauju 2016./2017.mācību gadā Jersikas pamatskolā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 1.klasē ar 7
skolēniem, 4.klasē ar 7 skolēniem, 9.klasē ar 7 skolēniem, un pamatojoties uz Līvānu
novada domes 2013.gada 26.septembra noteikumu Nr. 6 ,,Valsts budžeta
mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu darba samaksai un
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai” 3.7.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto
punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību,
lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu
programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Atļaut Jersikas pamatskolai 2016./2017.mācību gadā organizēt mācību
procesu:
2.1.1. 4.klasē ar 7 skolēniem,
2.1.2. 9.klasē ar 7 skolēniem.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Jersikas pamatskolas direktore
Inese Jaunušāne.
3. Izskatot Līvānu novada Rožupes pamatskolas 2016.gada 12.augusta vēstuli
Nr. 1-12/41 par atļauju 2016./2017.mācību gadā Rožupes pamatskolā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 1.klasē ar 7
skolēniem, 2.klasē ar 6 skolēniem, 4.klasē ar 7 skolēniem un 8.klasē ar 6 skolēniem,
un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2013.gada 26.septembra noteikumu Nr. 6
,,Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu
darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai” 3.7. punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par
iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu
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mācību priekšmetu programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Atļaut Rožupes pamatskolai 2016./2017.mācību gadā organizēt mācību
procesu:
3.1.1. 1.klasē ar 7 skolēniem,
3.1.2. 2.klasē ar 6 skolēniem,
3.1.3. 4.klasē ar 7 skolēniem
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rožupes pamatskolas
direktors Gundars Kucenčeirs.
4. Izskatot Līvānu novada Sutru pamatskolas direktora Māra Grigaļa
15.08.2016. iesniegumu Nr. 1-11/5 par atļauju 2016./2017.mācību gadā Sutru
pamatskolā organizēt mācību procesu, veidojot apvienotās klases, apvienojot 2. un 4.
klasi, kopā 5 skolēni, apvienojot 3. un 5. klasi, kopā 7 skolēni, apvienojot 6. un 9.
klasi, kopā 7 skolēni, un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2013.gada
26.septembra noteikumu Nr. 6 ,,Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales
kārtība Līvānu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 3.5.1. un 3.7. punktu
un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta
pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu programmas, un
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”,
“pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
4.1. Atļaut Sutru pamatskolai 2016./2017.mācību gadā organizēt mācību
procesu:
4.1.1. apvienojot 2. un 4. klasi, kopā 5 skolēni,
4.1.2. apvienojot 3.un 5.klasi, kopā 7 skolēni,
4.1.3. apvienojot 6.un 9.klasi, kopā 7 skolēni.
4.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Sutru pamatskolas direktors
Māris Grigalis.

4. Par zemes ierīcības projekta „Vēsmiņas” apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „A2 grupa” izstrādāto Zemes ierīcības projektu ,,Vēsmiņas”,
Līvānu novada Rudzātu pagastā nekustamā īpašuma ,,Vēsmiņas” ar kadastra Nr. 7668003-0011 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0012, un saskaņā ar Līvānu
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novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu
novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Valsts reģionālā
autoceļa P62 Krāslava – Preiļi – Madona posma km 88,00 – 99,53 pārbūves
būvprojektam un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav,
“atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ,,Vēsmiņas”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0012 /sk. pielikumā/ Līvānu novada
Rudzātu pagastā, sadalot to trīs zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. zemes nogabalam ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0012 ar nosaukumu
,,Vēsmiņas” – 8,79 ha,
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam ar nosaukumu ,,Vēsmiņas A” – 0,08 ha,
1.3. atdalāmajam zemes nogabalam ar nosaukumu ,,Vēsmiņas A” – 0,03 ha.
2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
2.1. pirmajai zemes vienībai 8,79 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668003-0012 ar nosaukumu ,,Vēsmiņas”:
2.1.1. 7312030302 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts
reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos,
2.1.2. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija,
2.1.3. 7311040900 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija meža zemēs;
2.2. otrajai zemes vienībai 0,08 ha platībā ar nosaukumu ,,Vēsmiņas A” 7312030302 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļu
lauku apvidos;
2.3. trešajai zemes vienībai 0,03 ha platībā ar nosaukumu ,,Vēsmiņas A” 7312030302 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem
autoceļiem lauku apvidos.
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
3.1. palikušajam zemes nogabalam 8,79 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7668-003-0012 ar nosaukumu ,,Vēsmiņas” – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101),
3.2. atdalītajam zemes nogabalam ar nosaukumu „Vēsmiņas A” 0,08 ha
platībā – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101),
3.3. atdalītajam zemes nogabalam ar nosaukumu „Vēsmiņas A” 0,03 ha
platībā – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: zemes ierīcības projekts „Vēsmiņas” uz 14 lpp.
5. Par zemes ierīcības projekta „Celmiņi” apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „A2 grupa” izstrādāto Zemes ierīcības projektu ,,Celmiņi”, Līvānu
novada Rudzātu pagastā nekustamā īpašuma ,,Celmiņi” ar kadastra Nr. 7668-003-0052
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0052, un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Valsts reģionālā autoceļa P62
Krāslava – Preiļi – Madona posma km 88,00 – 99,53 pārbūves būvprojektam un
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav,
“atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ,,Celmiņi” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0052 /sk. pielikumā/ Līvānu novada
Rudzātu pagastā, sadalot to trīs zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. zemes nogabalam ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0052 ar nosaukumu
,,Celmiņi” – 5,02 ha;
1.2. paliekošajam zemes nogabalam ar nosaukumu ,,Celmiņi” – 0,75 ha;
1.3. atdalāmajam zemes nogabalam ar nosaukumu ,,Celmiņi A” – 0,23 ha.
2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
2.1. pirmajai zemes vienībai 5,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668003-0052 ar nosaukumu ,,Celmiņi”:
2.1.1. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija,
2.1.2. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;
2.2. otrajai zemes vienībai 0,75 ha platībā ar nosaukumu ,,Celmiņi” 7312030302 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem
autoceļiem lauku apvidos;
2.3. trešajai zemes vienībai 0,23 ha platībā ar nosaukumu ,,Celmiņi A” 7312030302 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem
autoceļiem lauku apvidos.
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
3.1. palikušajam zemes nogabalam 5,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7668-003-0052 ar nosaukumu ,,Celmiņi” – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101),
3.2. palikušajam zemes nogabalam ar nosaukumu „Celmiņi” 0,75 ha platībā
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201),
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3.3. atdalītajam zemes nogabalam ar nosaukumu „Celmiņi A” 0,23 ha platībā
– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā (kods 1101).
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekts „Celmiņi” uz 15 lpp.
6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem lēmums
netiek publicēts.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
2. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem lēmums
netiek publicēts.
Pielikumā: zemes robežu un mežu plāna kopija uz 1 lpp.
3. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem lēmums
netiek publicēts.
7. Par zemes nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot T. P., dzīvo (adrese), 2016.gada 8.jūnija iesniegumu par zemes
vienību 0,0610 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0583 un 0,1091 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0244, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nomu, tika konstatēts, ka zemes vienības (atbilstoši platībai pēc VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem
datiem) – 0,0610 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0583 un 0,1091 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0244, ar Līvānu novada domes 2016.gada
30.jūnija sēdes lēmumu Nr. 10-12(1) „Par zemes gabalu nodošanu nomai” nodotas
iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes
ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktam, un lai
realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes
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funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt T. P., dzīvo (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību
0,0610 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0583 un zemes vienību 0,1091 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0244, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem)
gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
1.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
1.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
1.5. 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 uz 2 lpp.
2. Izskatot G. K., dzīvo (adrese), 2016.gada 23.maija iesniegumu par zemes
vienības 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0502, kas atrodas Turku
pagastā, Līvānu novadā, nomu, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai
pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem) – 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0502, ar
Līvānu novada domes 2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu Nr. 10-12(2) „Par zemes
gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā
vietā Turku pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav
pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktam, un lai
realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes
funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt G. K., dzīvo (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību 1,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0502, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu
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novadā, atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem)
gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
2.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
2.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir 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 uz 1 lpp.
3. Izskatot A. G., dzīvo (adrese), 2016.gada 24.maija iesniegumu par zemes
vienības 0,44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0585, kas atrodas Turku
pagastā, Līvānu novadā, nomu, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai
pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem) – 0,44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0585, ar
Līvānu novada domes 2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu Nr. 10-12(3) „Par zemes
gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā
vietā Turku pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav
pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktam, un lai
realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes
funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt A. G., dzīvo (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību
0,44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0585, kas atrodas Turku pagastā,
Līvānu novadā, atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5
(pieciem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
3.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
3.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
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3.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Izskatot M. T., dzīvo (adrese), 2016.gada 23.maija iesniegumu par zemes
vienības 0,0630 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0408, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomu, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši
platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK
IS) grafiskajiem datiem) – 0,0630 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0408,
ar Līvānu novada domes 2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu Nr. 10-12(4) „Par zemes
gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā
vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav
pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktam, un lai
realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes
funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
4.1. Iznomāt M. T., dzīvo (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību
0,0630 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0408, kas atrodas Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz
5 (pieciem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
4.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
4.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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5. Izskatot S. A., dzīvo (adrese), 2016.gada 19.aprīļa iesniegumu par zemes
vienības 0,5932 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0283, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomu, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši
platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK
IS) grafiskajiem datiem) – 0,5932 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0283,
ar Līvānu novada domes 2016.gada 30.jūnija sēdes lēmumu Nr. 10-12(5) „Par zemes
gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā
vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav
pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktam, un lai
realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes
funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
5.1. Iznomāt S. A., dzīvo (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību
0,5932 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0283, kas atrodas Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz
5 (pieciem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
5.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
5.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
5.5. 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 uz 1 lpp.
6. Izskatot V.V., dzīvo (adrese), 2016.gada 9.augusta iesniegumu par zemes
nomas līguma slēgšanu par Līvānu novada pašvaldībai piederošo zemes vienību 5362
m2 platībā ar kadastra Nr. 7611-005-1822, kas atrodas Daugavpils ielā 44, Līvānos,
Līvānu novadā, sakarā ar būvju nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 44, Līvānos,
Līvānu novadā iegūšanu īpašumā, tika konstatēts:
Zemes vienība 5362 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611-005-1822, kas atrodas
Daugavpils ielā 44, Līvānos, Līvānu novadā, 2001.gada 29.maijā reģistrēta
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda.
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2007. gada 3. decembrī noslēgts zemes nomas līgums Nr. 159.ZN ar SIA
“Paozoli” par zemes gabala Daugavpils ielā 44, Līvānos 5362 m2 platībā nomu.
Saskaņā ar minētā līguma 7.1. punkta 7.1.1. apakšpunktu nomas līgums izbeidzas, ja
nomnieks ir zaudējis īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm) vai augļu dārziem, kas
atrodas uz zemes gabala.
V.V. būvju nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 44, Līvānos, Līvānu novadā,
ieguvis izsolē un īpašums ierakstīts zemesgrāmatā uz V. V. vārda 2016.gada 20.jūlijā.
Līdz ar to nomas tiesiskās attiecības ar SIA “Paozoli” ir izbeigušās, sakarā ar būvju
īpašuma īpašnieka maiņu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2.,
72. un 34.1 punktam, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
6.1. Ar 2016. gada 20. jūliju izbeigt ar SIA “Paozoli” 2007. gada 3. decembrī
noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 159.ZN, sakarā ar uz zemes atrodošos būvju
īpašnieka maiņu.
6.2. Ar 2016.gada 1.septembri iznomāt V. V., dzīvo (adrese), īpašumā iegūtā
būvju nekustamā īpašuma Daugavpils ielā 44, Līvānos, Līvānu novadā, uzturēšanai
nepieciešamo zemes vienību 5362 m2 platībā, kas atrodas Daugavpils ielā 44,
Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611-005-1822 uz 10 (desmit)
gadiem (skat. pielikumā zemes robežu plānu).
6.3. Noteikt V. V. zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro gadā).
6.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
6.5. 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: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Upenieki 1”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Upenieki 1” ar kopējo kadastra Nr.7652-0030286, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, kopīpašnieku: SIA ,,Ķepas LV”,
reģ. Nr. 41503060835, valdes locekļa V. V., dzīvo (adrese), Z. V., dzīvo (adrese), K.
V., dzīvo (adrese), un S. Š., dzīvo (adrese), 2016.gada 15.augusta iesniegumu par
nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Upenieki 1” ar kopējo kadastra Nr.7652-0030286, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību 3,43 ha, otrās zemes
vienības 2,17 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0286, kas atrodas Liepu
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ielā 3, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, sadalīšanu trīs zemes gabalos,
atdalot no tās zemes nogabalu 0,85 ha platībā, noteikt jaunu adresi: Liepu iela 3A,
Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, atdalot no tās zemes nogabalu 0,75 ha
platībā, noteikt jaunu adresi: Liepu iela 3B, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu
novads, paliekošajam zemes nogabalam atstāt esošo adresi: Liepu iela 3, Upenieki,
Jersikas pagasts, Līvānu novads, un visiem zemes nogabaliem atstāt esošo zemes
lietošanas mērķi – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003), un
atcelt iepriekšējo lēmumu par minētās zemes vienības sadali divās daļās, un saskaņā
ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz
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, Ministru kabineta 2016. gada 2. augustā noteikumiem Nr. 505
“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav,
“atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Upenieki 1”, kas
atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, otrajai zemes vienībai 2,17 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-003-0286, to sadalot trīs zemes nogabalos, atdalot zemes
nogabalus 0,85 ha platībā un 0,75 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat.
pielikumā).
2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam 0,85 ha platībā jaunu nosaukumu
„Upenieki 1A”.
3. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam 0,75 ha platībā jaunu nosaukumu
„Upenieki 1B”.
4. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
5. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
6. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu būvvaldē.
7. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
8. Atcelt Līvānu novada domes 2016.gada 31.marta lēmumu Nr. 5-12(2) ,, Par
zemes ierīcības projekta izstrādāšanu” zemes īpašumam ,,Upenieki 1”.
9. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
10. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna kopija
ar sadales shēmu uz 1 lpp.
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9. Par dzīvokļa Sporta ielā 5-44, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot K. G., pers. kods (kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2016.gada
3.augusta iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas
nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 11.7.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, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”,
“pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa īpašumam Sporta ielā 5-44, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Sporta ielā 5-44, Līvānos, Līvānu novadā un
dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala domājamās daļas, to pārdodot par
brīvu cenu ( nosacīto cenu ) dzīvokļa īrniecei K.G.
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.

10. Par dzīvokļa Zaļā ielā 6-56, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot A. L., personas kods (kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2016.
gada 13. jūlija iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas
nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un
Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 11.7.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, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
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Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”,
“pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa īpašumam Zaļā ielā 6-56, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Zaļā iela 6-56, Līvānos, Līvānu novadā un
dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala domājamās daļas, to pārdodot par
brīvu cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa īrniecei A. L.
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.

11. Par saistošajiem noteikumiem „Par likuma ”Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanu Līvānu novadā”.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot saistošo noteikumu „Par likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanu Līvānu novadā” projektu un paskaidrojuma rakstu, un
pamatojoties
uz
likuma
„Par
nekustamā
īpašuma
nodokli”
1
1
4
6
1.panta otrās daļas 9. punktu, 2.panta 8. daļu, 3.panta 1. daļu un 1. daļu, 9.panta
otro daļu un Pārejas noteikumu 58. un 59.punktu, un likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.9 „Par likuma ”Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanu Līvānu novadā ” /sk. pielikumā/.
2. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
3. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi uz 2 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
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12. Par projektu „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu
industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai”.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots P. Romanovskim
Paskaidro I. Dobele
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavotā
projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas
sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” koncepciju, kas izstrādāta
pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumiem Nr.645
„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa
„Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”, kā arī pamatojoties uz
projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.
– 2018. gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.1.
rīcības virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide) 2.1.1. rīcības (Līvānu
biznesa parka attīstība industriālajā zonā) projektam Nr. 2.1.1.9. (Publiskās
infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai) un likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav,
“atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena „Vides aizsardzības un
resursu izmantošanas efektivitāte” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” projektu atlasē ar projektu „Publiskās infrastruktūras
kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai”, iesniedzot projekta iesniegumu Centrālajā finanšu un līgumu
aģentūrā (CFLA).
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 1 508 582,85 EUR apmērā, t.sk. 1 461
468,12 EUR ir attiecināmās izmaksas, no kurām 85% ir Eiropas reģionālās attīstības
fonda finansējums 1 242 247,90 EUR apmērā, 4,5% Valsts budžeta dotācija
pašvaldībai 65 766,07 EUR apmērā un 10,5% ir Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējums 153 454,15 EUR apmērā un neattiecināmās izmaksas ir 47 114,73
EUR apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
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13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Jersikas pagasta valdes 2016. gada 29. jūlija sēdē pieņemto
lēmumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I. V.”, tika konstatēts,
ka I. V., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), LV-5315, nav savlaicīgi samaksājusi
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Vilki”, Lauros,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7652 007 0121, kas uz 2016.gada
25.augustu nav samaksāts pašvaldībai 731,56 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds
455,01 EUR un nokavējuma nauda 276,55 EUR par laika periodu no 15.05.2007. –
25.08.2016.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas
2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav,
“atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr.13-13(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no I. V.”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 4 lpp.
2. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Līvānu
novadā, tika konstatēts, ka I. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), LV-5316, nav
savlaicīgi samaksājis aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamajiem
īpašumiem „Dīķu Sala”, Turku pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7686 004 0044
un “Sauleskalns”, Turku pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7686 005 0218, kas
uz 2016.gada 25.augustu nav samaksāts pašvaldībai 814,35 EUR apmērā, tai skaitā
pamatparāds 498,49 EUR un nokavējuma nauda 315,86 EUR par laika periodu no
15.04.2008. – 25.08.2016.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas
2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav,
“atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Pieņemt lēmumu Nr.13-13(2) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no I. S.”.
2.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
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2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 4 lpp.
3. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Līvānu
novadā, tika konstatēts, ka SIA „SAPROBALT”, reģ.Nr.41503050057, juridiskā
adrese: Dzelzceļa iela 1, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, nav savlaicīgi samaksājis
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamajiem īpašumiem Lāčplēša ielā
2A, Līvānos ar kadastra Nr.7611 003 1902, Zaļā ielā 23, Līvānos ar kadastra Nr.7611
004 0805 un Zaļā ielā 31, Līvānos ar kadastra Nr.7611 004 0804, kas uz 2016.gada
25.augustu nav samaksāts pašvaldībai 35 364,03 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds
29 884,68 EUR un nokavējuma nauda 5 479,35 EUR par laika periodu no
15.05.2014. - 25.08.2016.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas
2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav,
“atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Pieņemt lēmumu Nr.13-13(3) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
un nokavējuma naudas piedziņu no SIA „SAPROBALT””.
3.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
4. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Līvānu
novadā, tika konstatēts, ka SIA „STIG”, reģ.Nr.47703001434, juridiskā adrese: Rīgas
iela 75A, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, nav savlaicīgi samaksājusi aprēķināto
nekustamā īpašuma nodokli par nekustamajiem īpašumiem Dzelzceļa ielā 1, Līvānos
ar kadastra Nr.7611 504 0408, Rīgas ielā 75A, Līvānos ar kadastra Nr.7611 504 0602,
Rīgas ielā 75a, Līvānos ar kadastra Nr.7611 004 0611, Rīgas ielā 12B-16, Līvānos ar
kadastra Nr.7611 900 1565, “Asarukrasti”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar
kadastra Nr.7652 002 0297 un “Galakrasti”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar
kadastra Nr.7652 002 0279, kas uz 2016.gada 25.augustu nav samaksāts pašvaldībai
2 152,64 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 1 791,16 EUR un nokavējuma nauda
361,48 EUR par laika periodu no 15.05.2013. - 25.08.2016.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu un Latvijas Civilprocesa likuma
539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav,
“atturas” – nav,
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NOLEMJ:
4.1. Pieņemt lēmumu Nr.13-13(4) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
un nokavējuma naudas piedziņu no SIA „STIG””.
4.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.

14. Par ieguldījumu Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Līvānu slimnīca” pamatkapitālā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA “Līvānu slimnīca”, reģ. Nr. 40003231451, juridiskā adrese Zaļā
ielā 44, Līvānos, 2016.gada 11.augusta iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu 3509,00
EUR medicīnas iekārtas – audiometra iegādei, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 63.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav,
“atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Ieguldīt Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Līvānu slimnīca”, reģ. Nr. 40003231451, juridiskā adrese Zaļā ielā 44,
Līvānos, pamatkapitālā naudas līdzekļus 3509,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti deviņi
euro).
2. Lēmuma 1. punktā noteikto ieguldījumu veikt ar mērķi nodrošināt
finansējumu medicīnas iekārtas – audiometra iegādei.
3. Līdzekļus 3509,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti deviņi euro) pārskaitīt no
Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
domes 2016.gada pamatbudžetā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma 3. punkta izpildi ir finanšu nodaļas
vadītāja Helēna Jablonska.
5. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim Andrim Vaivodam un
atbildīgajai darbiniecei Helēnai Jablonskai veikt turpmākās darbības pamatkapitāla
palielināšanai.

15. Par Līvānu novada domes finansējumu Līvānu novada kopstendam
pasākumā “Uzņēmēju dienas Latgalē 2016”.
Ziņo A. Vaivods
Izvērtējot Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latgales
plānošanas reģiona aicinājumu Līvānu novada pašvaldībai atbalstīt un piedalīties
pasākumā “Uzņēmēju dienas Latgalē 2016” (izdevumi dalībai izstādē un stenda
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nomai sastāda 1200 EUR + PVN) un, pamatojoties uz pasākuma atbilstību “Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018. gadam” 2.
prioritātes (“Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”) rīcības virziena 2.1.
(“Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem
tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide”) 2.1.3. rīcības (“Mājražotāju,
individuālo komersantu, MVU un biedrību saimnieciskās darbības atbalsta
pasākumi”) pasākumam 2.1.6.2. (Vietējo preču un pakalpojumu noieta veicināšana
(t.sk. vietējo tirdziņu regulāra organizēšana)), likuma “Par pašvaldībām” 15. pantu un
21. pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Līvānu novada pašvaldības pārstāvēšanu pasākumā “Uzņēmēju
dienas Latgalē 2016” un 6 Līvānu novada uzņēmumu dalību izstādē kopējā Līvānu
novada stendā.
2. Piešķirt līdzekļus 1452 EUR (1200 EUR + PVN) apmērā dalības maksas
segšanai no Līvānu novada domes 2016. gada pamatbudžetā “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2016. gada pamatbudžetā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir plānošanas un attīstības daļas
projektu vadātāja Kitija Grīnberga.

16. Par asenizācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, adrese: Rīgas iela 2b, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2016.gada
27.jūlija vēstuli Nr. 10-44 “Par asenizācijas pakalpojumu maksas apmēru” par
asenizācijas mašīnas pakalpojuma maksas apstiprināšanu, nosakot:
- Līvānu pilsētas robežās - no 2016.gada 1.septembra maksu par automašīnas
vienas stundas pakalpojumu 23,46 euro (bez PVN), maksu par notekūdeņu un
kanalizācijas 1 kubikmetra iesūknēšanu – izsūknēšanu 0,27 euro (bez PVN);
- ārpus pilsētas robežām papildus klients maksā par degvielas patēriņu
braukšanai no pilsētas robežas līdz objektam un atpakaļ, atbilstoši nobrauktajiem
kilometriem.
Asenizācijas pakalpojuma maksā ietilpstošais tarifs par asenizēto notekūdeņu
novadīšanu un attīrīšanu (kanalizācijas tarifs) 0,95 euro (bez PVN) apstiprināts ar
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) 16.10.2014. lēmumu Nr.263,
kas paliek nemainīgs.
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
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Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. No 2016.gada 1.septembra apstiprināt šādu SIA „Līvānu dzīvokļu un
komunālās saimniecības” asenizācijas pakalpojumu maksu:
Nr.
Pakalpojuma veids
Mērvie- Pakalpojuma PVN
Kopā ar
p.k.
nība
maksa, EUR
21%,
PVN,
EUR
EUR
1.
Asenizācijas notekūdeņu
novadīšana un attīrīšana
m3
0,95
0,20
1,15
2.
3.

4.

Asenizācijas mašīnas
pakalpojumi
Asenizācijas mašīnas
degvielas
patēriņš darba režīmā
(notekūdeņu iesūknēšana +
izsūknēšana)
Asenizācijas mašīnas
degvielas
patēriņš braukšanai, ja
pakalpojums sniegts ārpus
pilsētas

st.

23,46

4,93

28,39

1/m3

0,27

0,06

0,33

0,19

0.04

0,23

1/km

2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs
Artūrs Vilcāns.

17. Par pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots P. Romanovskim
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 43.punktu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav,
“atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt no pašvaldības budžeta finansēto pirmsskolas izglītības pedagogu
mēneša darba algas likmi 620,00 euro par vienu darba slodzi (40 stundām nedēļā) no
2016.gada 1.septembra.
2. Izglītības iestāžu vadītājiem, saskaņojot ar Līvānu novada Izglītības
pārvaldi, noteikt pirmsskolas pedagogu darba laiku, proporcionāli tam aprēķinot
pedagogu darba algu, nepārsniedzot 1 darba slodzei noteikto stundu skaitu.
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3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada izglītības iestāžu
vadītāji.

18. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Sutru pamatskolas 2016.gada 16.augusta vēstuli Nr.1-11/6 par
darba slodzes samazināšanu amata vienībai „pagarinātās dienas grupas skolotājs”,
profesijas kods 2359 03, par 0,05 likmēm un par amata vienības “direktora vietnieks”
- 0,2 likmju izsēgšanu no amata vienību saraksta sakarā ar mazo skolēnu skaitu Sutru
pamatskolā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. No 2016.gada 1.septembra samazināt slodzi Sutru pamatskolas amata
vienībai „pagarinātās dienas grupas skolotājs”, profesijas kods 2359 03, par 0,05
likmēm (skatīt pielikumā).
1.2. No 2016.gada 1.septembra izslēgt no Sutru pamatskolas amata vienību
saraksta amata vienību “direktora vietnieks” - 0,2 likmes (skatīt pielikumā).
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Sutru pamatskolas direktors
Māris Grigalis.
Pielikumā:

Sutru pamatskolas amata vienību saraksts un
noteiktās mēneša darba algas no 2016.gada 1.septembra. uz 1 lpp.

2. Izskatot Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2016.gada 15.augusta vēstuli
Nr.1-6/69 par izmaiņām amatu vienību sarakstā no 2016.gada 1.novembra, palielinot
darba slodzi amata vienībai „lietvedis”, profesijas kods 3341 04, par 0,4 likmēm,
izslēdzot amata vienību “izglītības metodiķis”- 0,5 likmes un iekļaujot amata vienību
“direktora vietnieks izglītības jomā”, profesijas kods 1345 04, - 0,5 likmes, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Ar 2016.gada 1.novembri palielināt slodzi Līvānu Bērnu un jauniešu
centra amata vienībai “lietvedis”, profesijas kods 3341 04, par 0,4 likmēm, nosakot
atalgojumu 400,00 euro par vienu likmi (skatīt pielikumā).
2.2. No 2016.gada 1.novembra izslēgt no Līvānu Bērnu un jauniešu centra
amata vienību saraksta amata vienību “izglītības metodiķis”- 0,5 likmes un iekļaut
amata vienību “direktora vietnieks izglītības jomā”, profesijas kods 1345 04, - 0,5
likmes ar darba algu 500,00 euro mēnesī par vienu likmi (skatīt pielikumā).
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2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jauniešu
centra direktore Zane Praņevska.
Pielikumā:

Līvānu bērnu un jauniešu centra amata vienību saraksts un
noteiktās mēneša darba algas no 2016.gada 1.septembra uz 1 lpp.

19. Par Līvānu novada domes konkursa skolēniem
“Mana biznesa ideja 2016” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centra vadītājas Zanes
Gaidukas iesniegto Līvānu novada domes konkursa skolēniem “MANA BIZNESA
IDEJA 2016” nolikuma projektu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu un Finanšu komitejas ierosinājumu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes konkursa skolēniem “MANA BIZNESA
IDEJA 2016” nolikumu (skatīt Nolikumu pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir plānošanas un attīstības daļas
projektu vadātāja Kitija Grīnberga.
Pielikumā:

Līvānu novada domes konkursa skolēniem
“MANA BIZNESA IDEJA 2016” nolikums uz 8 lpp.

20. Par Latgales mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Latgales mākslas un amatniecības centra 2016.gada 19. augusta
iesniegumu (reģ. Nr. 1-5/4) par pakalpojumu cenas un ieejas maksas noteikšanu
Latgales mākslas un amatniecības centrā sakarā ar jauna pakalpojuma - stikla pūšanas
amata prasmju demonstrēšana atklāšanu un ieejas maksas noteikšanu, un pamatojoties
uz Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 9 „Maksas
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārtība”, un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta
„b” un „g” apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav,
“atturas” – nav,
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt ar 2016. gada 1. septembri Latgales mākslas un amatniecības
centra maksas pakalpojuma izcenojumus un ieejas maksu saskaņā ar lēmuma
pielikumu.
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1. punktā apstiprināto maksas pakalpojumu un
ieejas maksas noteikšanu, spēku zaudē Maksas pakalpojumu cenrādis Latgales
mākslas un amatniecības centrā, kas apstiprināts ar Līvānu novada domes 2016. gada
25. februāra lēmumu Nr. 3 – 18 “Par Latgales mākslas un amatniecības centra maksas
pakalpojumiem”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Latgales mākslas un
amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā:

Latgales mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumu
un ieejas biļešu cenrādis uz 2 lpp.

Sēde beidzas plkst.1100
Protokols parakstīts 2016. gada 29. augustā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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