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

Ginta KRAUKLE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Aivars, SMELCERS, Turku pagasta pārvaldes vadītājs,
Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Arnita BRIŠKA, sociālā dienesta vadītāja,
Baiba VUCENLAZDĀNE, plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
Vidusdaugavas TV pārstāvji
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Par precizējumu Līvānu novada domes 2016. gada 27. oktobra saistošos
noteikumos Nr.10 “Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību
Līvānu novadā”. Ziņo A. Usāne
3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne
4. Par saistošajiem noteikumiem "Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta
pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu". Ziņo
A. Usāne
5. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu
novadā” jaunā redakcijā. Ziņo A. Usāne
6. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem. Ziņo A. Usāne
7. Par Gada balvu sportā. Ziņo A. Usāne
8. Par Līvānu novada domes apbalvojumu noteikumiem. Ziņo A. Usāne
9. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018.gadam aktualizētā Rīcību plāna 2012.-2018.gadam un Investīciju plāna
2014.-2018.gadam apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
10. Par adrešu informācijas precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
11. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
13. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Liepas”. Ziņo
J. Magdaļenoks
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Miredo” Celtniecības ielā 13, Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Braslas” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks
17. Par darba grupas izveidi rekreācijas zonas izveidei Līvānos pussalā starp
Daugavu un Dubnu. Ziņo A. Vaivods
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18. Par Līvānu 1. vidusskolas peldbaseina būvniecību. Ziņo A. Vaivods
19. Par dāvinājuma pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods
20. Par ziedojumu pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods
21. Par pašvaldības pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanā. Ziņo A. Vaivods
22. Par projektu „Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes
īpašumā „Skujiņas””. Ziņo A. Vaivods
23. Par zemes vienību nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods
24. Par precizējumiem Līvānu novada domes pieņemtajos lēmumos. Ziņo
A. Vaivods
25. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
26. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods
27. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo
A. Vaivods
28. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2016.gada budžetā. Ziņo A. Vaivods
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods un U. Skreivers
25.novembrī Līvānu novada domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, domes
deputāts Jānis Magdaļenoks un domes izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar LR
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentāro sekretāru Jāni
Eglīti, Pašvaldību departamenta direktora vietnieku Arni Šultu un pārrunāja jautājumu
par pašvaldību sadarbības teritoriju izveidi.
25.novembrī novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmijas forumā “Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un
dabas vērtību saglabāšana” Rēzeknē.
26.novembrī novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Slāvu
kultūras biedrības “5. tautasdziesmu festivālā” Līvānu novada Kultūras centrā
27.novembrī novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods iededza novada galveno
Ziemassvētku egli laukumā pie Līvānu novada Kultūras centra.
27.novembrī novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne pārstāvēja pašvaldību
Latvijas sporta veterānu ikgadējā pasākumā Mazajā ģildē, Rīgā.
29.novembrī novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās 21 reģionālās
nozīmes attīstības centru apvienības valdes sēdē Rīgā.
2.decembrī novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales tūrisma
konferencē Ludzā, kur uzstājās ar uzrunu un pasniedza Līvānu stikla suvenīrus.
3.decembrī novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods
starptautiskās sacensības – Atklāto Latgales kausu kikboksā.
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Līvānos

atklāja

7.decembrī novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un izpilddirektors Uldis
Skreivers sveica 20 iedzīvotāju iniciatīvu grupu un biedrību pārstāvjus, kuri
2016.gadā veiksmīgi ieviesuši Līvānu novada domes līdzfinansētos Mazo grantu
projektus.
9.decembrī Sutru pagasta pārvaldes vadītāja Valija Ruisa pārstāvēja Līvānu novada
pašvaldību un sveica Valsts policijas darbiniekus viņu profesionālajos svētkos, kā arī
pasniedza Līvānu novada domes Pagodināšanas rakstus.
11.decembrī novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods atklāja Ziemassvētku
strūklaku pie Līvānu kultūras centra un ikgadējo Ziemassvētku tirdziņu.
14. decembrī Līvānos norisinājās LR Kultūras ministrijas Valsts simtgades biroja
seminārs.
15.decembrī novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas
Pašvaldības savienības 25 gadu jubilejas pasākumā Ziemeļblāzmas pilī Rīgā.
16.decembrī novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar valsts SIA
“Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi” Latgales reģiona Meliorācijas nodaļas
vadītāju Staņislavu Šķesteru un pārrunāja jautājumus par Melnupītes padziļināšanas
un Ošas poldera inženiertehnisko būvju pārbūves jautājumiem.
16.decembrī novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar SIA “Ceram
Optec” pārstāvjiem un pārrunāja jautājumu par uzņēmuma īpašumā esošās vecās
restorāna ēkas plānotajiem atjaunošanas darbiem.
16. decembrī novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales
Plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē Rugāju novadā, kurā lēma par Latgales
Speciālās ekonomiskās zonas padomes sastāvu. Tajā ievēlēts arī Līvānu novada
domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.
17.decembrī novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne atklāja izstādi “Stikls
bez robežām” Latgales mākslas un amatniecības centrā un izstādi “Putekļi un zelts”
Līvānu Mūsdienu mākslas galerijā, kā arī atklāja starptautiskās sacensības
sēdvolejbolā, kas notika Līvānu 1.vidusskolā.
21.decembrī novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods vadīja Līvānu novada
Attīstības plānošanas komisijas sēdi.
21.decembrī novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Eiroreģiona
“Ezeru zeme” biedru kopsapulcē Krāslavā, kur tikās ar Baltkrievijas konsulu Uģi
Skuju.
22.decembrī notika Līvānu novada domes pastāvīgo komiteju sēdes, kā arī labdarības
akcija, kuras laikā Līvānu novada domes deputāti apmeklēja Līvānu slimnīcas
iemītniekus un dāvināja viņiem Ziemassvētku dāvanas.
28.decembrī novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales
specializētās ekonomiskās zonas padomes sēdē Rīgā.
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2. Par precizējumu Līvānu novada domes 2016. gada 27. oktobra saistošos
noteikumos Nr.10 “Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību
Līvānu novadā”.
Ziņo A. Usāne
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016. gada 1.
decembra elektroniski saņemto atzinumu Nr. 18-1e/8935 par Līvānu novada domes
2016. gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 10 “Par interešu izglītības
programmu licencēšanas kārtību Līvānu novadā” un ņemot vērā atzinumā izteiktos
iebildumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un 45.
panta ceturto daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A.
Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2016.gada 27. oktobra saistošajos noteikumos
Nr.10 “Par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Līvānu novadā”
(turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus precizējumus:
1.1. svītrot Noteikumu 11.3. punktu,
1.2. apstiprināt Noteikumu 1., 2. un 3. pielikumu jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 6 lpp.
3. Dzīvokļa jautājumi.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot L. S., dzīvo (adrese), 2016. gada 29. novembra iesniegumu (reģ.
2016. gada 29. novembrī ar nr. 2-11.1/16/1661-S) par 2014. gada 12. novembrī
noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 55 termiņa pagarināšanu un pamatojoties
uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres
līgumu var noslēgt pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku, vai arī nenorādot termiņu, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A.
Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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1.1. Pagarināt L. S. īres tiesības uz 2 – istabu dzīvokli ar daļējām ērtībām
(adrese), uz nenoteiktu laiku.
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 S. V., dzīvo (adrese), 2016. gada 2. decembra iesniegumu (reģ.
2016. gada 2. decembrī ar nr. 2-11.1/16/1674-V) par 2015. gada 8. maijā noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 23 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz likuma
“Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var
noslēgt pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku, vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt S. V. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
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 E. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 16. decembra
iesniegumu (reģ. 2016. gada 19. decembrī ar nr. 2-11.1/16/1804-V) 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, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
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Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt E. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 4 cilv., 2 – istabu
dzīvokļa bez ērtībām (adrese) ar kopējo platību 39,40 m2 īres tiesības, noslēdzot īres
līgumu uz laiku līdz 2017. gada 30. jūnijam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3.2. E. V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 – istabu dzīvokļa bez ērtībām
(adrese), īri.
3.3. Izslēgt E. V. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 12.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
4. Par saistošajiem noteikumiem "Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta
pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu"
Ziņo A. Usāne
Izskatot saistošo noteikumu "Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta
pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu" projektu un
saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu, un ņemot vērā sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā" 21.1 panta otro daļu un 21.2 panta otro daļu un likuma
“Par pašvaldībām” 21. pantu un 43. panta trešo daļu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr. 15 "Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek
sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu".
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
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Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 3 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
5. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Līvānu novadā” jaunā redakcijā.
Ziņo A. Usāne
Izskatot saistošo noteikumu "Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu
novadā” jaunā redakcijā projektu un saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu, un
saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un
ceturto daļu, Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija
noteikumiem Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par
līdzdarbību” 13. un 15. punktu, un ņemot vērā sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu un 43. panta trešo daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr. 16 "Par sociālās palīdzības pabalstiem
Līvānu novadā” jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi Līvānu novada Sociālā dienesta
vadītāja Arnita Briška.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 8 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
6. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem.
Ziņo A. Usāne
Saskaņā ar Līvānu novada 2012. gada 26. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.
5 „Noteikumi par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem” (turpmāk
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tekstā – Noteikumi) un ņemot vērā Līvānu novada domes kultūras un sporta
komisijas, sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas
ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas”
- nav un saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību
amatpersonu darbā” 11. panta pirmo daļu deputātei M. Vilcānei balsošanā
nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Par piedalīšanos Latvijas pieaugušo izlases sastāvā Olimpiskajās spēlēs,
pasaules un Eiropas čempionātos atbilstoši Noteikumu 3.1. punktam apbalvot ar
naudas balvu:
1.1. GUNDEGU JURĀNI- par izcīnīto 1. vietu Eiropas čempionātā 24 stundu
rogainingā - 130,00 EUR,
1.2. VARI PEISENIEKU- par izcīnīto 1. vietu Eiropas čempionātā 24 stundu
rogainingā - 130,00 EUR,
1.3. JURI LEBEDOKU - par izcīnīto 2. vietu XI Eiropas čempionātā
senioriem telpās Itālijā, Ankonā tāllēkšanā –110,00 EUR,
1.4. ALĪDU ĀBOLU - par izcīnīto 3. vietu Eiropas čempionātā rogainingā 24
stundu - 100,00 EUR.
2. Par izcīnītām godalgotām vietām starptautiskās sacensībās (ar vismaz 6
valstu līdzdalību), t.sk. arī Eiropas kausi atbilstoši Noteikumu 3.2.2. punktam
apbalvot ar naudas balvu:
2.1. ZIGMUNDU RUDZĪTI – par izcīnīto 3. vietu “Kikboksa Pasaules kausā
2016” Ungārijā- 140,00 EUR,
2.2. NORMUNDU PETROVU- par izcīnīto 1. vietu Starptautiskajā Latvija
Open 2016 čempionātā kikboksā – 90,00 EUR,
2.3. MAKSIMU HLIZOVU - par izcīnīto 3. vietu Starptautiskajā Latvija Open
2016 čempionātā kikboksā – 50,00 EUR,
2.4. ARMĪNU UŠACKI - par izcīnīto 3. vietu Starptautiskajā Latvija Open
2016 čempionātā kikboksā – 50,00 EUR,
2.5. KONSTANTĪNU BOBROVU- par izcīnīto 3. vietu Starptautiskajā
Latvija Open 2016 čempionātā kikboksā – 50,00 EUR,
2.6. JĀNI KLAUŽU - par izcīnīto 2. vietu 7. Starptautiskajās deputātu spēlēs
galda tenisā- 70,00 EUR,
2.7. DŽERALDU KALNIŅU - par izcīnīto 3. vietu 1. Starptautiskajā veterānu
volejbola turnīrā Varnā grupā 40+ - 50,00 EUR,
3. Par izcīnītajām 1.- 6. vietām Latvijas Olimpiādēs un Latvijas Jaunatnes
olimpiādēs atbilstoši noteikumu 3.3.2. punktam apbalvot ar naudas balvu:
3.1. SOLVEIGU OZOLU-OZOLIŅU- par izcīnīto 2. vietu 3000 m soļošanā
IV Latvijas Olimpiādē - 180,00 EUR,
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3.2. ALISI SIMONU SALMIŅU - par izcīnīto 4. vietu 3000 m kavēkļu
skrējienā Latvijas IV Latvijas Olimpiādē - 120,00 EUR,
3.3. KITIJU VALTERI - par izcīnīto 5. vietu 3000 m skrējienā Latvijas IV
Latvijas Olimpiādē- 99,00 EUR.
4. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas čempionātos pieaugušajiem
atbilstoši Noteikumu 3.4.1. punktam apbalvot ar naudas balvu GINTU VALTERI -par
izcīnīto 3. vietu 10 000 m skrējienā Latvijas čempionātā vieglatlētikā – 110,00 EUR.
5. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas čempionātos pieaugušajiem
atbilstoši Noteikumu 3.4.2. punktam apbalvot ar naudas balvu:
5.1. INTARU SAUSKĀJU – par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spēka
trīscīņā ( bez ekipējuma) svara kategorijā 110 kg - 80,00 EUR,
5.2. GEORGIJU STOĻEROVU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā
spēka trīscīņā ( bez ekipējuma) svara kategorijā 75 kg - 80,00 EUR,
5.3. GUNTI VUCINU - par izcīnīto 1. vietu Baltijas čempionātā amatieru līgā
RVD klasē –80,00 EUR,
5.4. GUNĀRU BUCENIEKU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas Enduro
čempionātā krosā Kvadri ATV>750 klasē – 80,00 EUR,
5.5. LAIMONI ZĀLĪTI - par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā 100 lauciņu
dambretē - 80,00 EUR.
6. Par piedalīšanos Latvijas jaunatnes un junioru izlases sastāvā pasaules un
Eiropas junioru un jaunatnes čempionātos VADIMU MARTINOVU - piedalīšanās
Latvijas junioru izlases sastāvā Pasaules skolēnu čempionātā krosā- 140,00 EUR.
7. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas jaunatnes (16 gadi) un junioru
čempionātos atbilstoši Noteikumu 3.6.1. punktam apbalvot ar naudas balvu:
7.1. DANIELU BUKO - par izcīnīto 1. vietu maratonā Latvijas čempionātā
vieglatlētikā – 110,00 EUR,
7.2. RENĀTI KĀRKLI - par izcīnīto 1. vietu 3000 m skrējienā Latvijas
čempionātā vieglatlētikā U-18 –110,00 EUR,
7.3. RIČARDU NEICENIEKU- par izcīnīto 3. vietu Latvijas čempionātā lodes
grūšanā U-20 grupā –70,00 EUR,
7.4. JUSTĪNI OZOLIŅU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā taekwondo ITF svara kategorijā 65+- 90,00 EUR,
7.5. MĀRI PASTARU- par izcīnīto 3. vietu Latvijas čempionātā klasiskajā
spiešanā guļus svara kategorijā līdz 74 kg.- 55,00 EUR.
8. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas veterānu sporta spēlēs un
čempionātos atbilstoši Noteikumu 3.7. punktam apbalvot ar naudas balvu:
8.1. LEONTĪNI VĪTOLU - par izcīnīto 1. vietu 100 m 53. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.2. ANNA IVBULI - par izcīnīto 1. vietu šķēpa mešanā
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
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53. Latvijas

8.3. MĀRĪTI VILCĀNI - par izcīnīto 1. vietu lodes grūšanā 53. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.4. SVETLANU EDELBERGU- par izcīnīto 1. vietu
5 km krosā 53.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.5. JĀNI MĀSĀNU- par izcīnīto 1. vietu lodes grūšanā 53. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.6. VLADIMIRU POĻAKOVU- par izcīnīto 1. vietu augstlēkšanā 53.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.7. JĀNI VAŽŅEVIČU - par izcīnīto 1. vietu 5000 m soļošanā 53. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.8. ROBERTU MĀLNIEKU - par izcīnīto 1. vietu 1500m skrējienā 53.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.9. ARVILU BUŠMANI- par izcīnīto 1. vietu 5000 m skrējienā 53. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.10. MĀRĪTI VASIĻJEVU - par izcīnīto 2. vietu trīssoļlēkšanā 53. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 60,00 EUR,
8.11. VILMU LOJĀNI - par izcīnīto 2. vietu peldēšanā 53. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 60,00 EUR,
8.12. JURI JANSONU- par izcīnīto 2. vietu 5000 m skrējienā 53. Latvijas
Sporta pašvaldību veterānu -senioru sporta spēlēs - 60,00 EUR,
8.13. VALĒRIJU ŠAKELI - par izcīnīto 2. vietu 1500m skrējienā 53. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 60,00 EUR,
8.14. GUNĀRU JĀNI MĪKULI- par izcīnīto 3. vietu 53. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs 2 km krosā- 40,00 EUR,
8.15. RIHARDU ČIŽEVSKI - par izcīnīto 3. vietu 60 m skrējienā 53. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 40,00 EUR,
8.16. ANDRI KOSMOČOVU - par izcīnīto 3. vietu 53. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs orientēšanās sportā - 40,00 EUR,
8.17. EDVĪNU BERNERU - par izcīnīto 3. vietu 53. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs orientēšanās sportā - 40,00 EUR,
8.18. vīriešu minifutbola komandu grupā 50+ par izcīnīto 1. vietu 53. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs futbolā un apbalvot komandas
locekļus Ilmāru Visocki, Valdi Činguli, Imantu Ručevski, Vjačeslavu Korotkinu,
Vadimu Kononovu, Ivaru Paegli, Vadimu Kibitu, Juriju Vasiļjevu, Anatoliju
Taratutinu, Mihailu Šabanovu- 300,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli
vienādās daļās katram komandas loceklim,
8.19. vīriešu minifutbola komandu grupā 45+ par izcīnīto 1. vietu 53. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs futbolā un apbalvot komandas
locekļus Artūru Satkumu, Vladimiru Kuzminu, Andreju Levošovu, Jevgēniju,
Sergejevu, Valēriju Vasiļjevu, Sergeju Sotčenko, Igoru Solovjovu, Vladimiru
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Celousu, Aleksandru Cinajevu, Vjačeslavu Certoganovu - 300,00 EUR kopsummā, to
sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas loceklim,
8.20. sieviešu basketbola komandu grupā 35+ par izcīnīto 1. vietu 25. Latvijas
maksibasketbola čempionātā un apbalvot komandas locekļus Inetu Smilškalni, Sintu
Golubevu, Ivetu Aišpuri, Līgu Zalāni, Mārīti Vasiļjevu, Baibu Grasu, Olitu Bidzāni,
Zani Lauvu, Evitu Liepnieci, Aivitu Ķiploku, Mārīti Vilcāni– 330,00 EUR
kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas loceklim.
9. Par sportistu sagatavošanu un izcīnītajām godalgotajām vietām sporta
sacensībās atbilstoši Noteikumu 3.9. punktam apbalvot ar naudas balvu sekojošus
trenerus:
9.1. EDGARU CIMARU – basketbola treneri 140,00 EUR,
9.2.VJAČESLAVU GRIGORJEVU- vieglatlētikas treneri 50,00 EUR,
9.3. JOSIFU KOVČI – kikboksa treneri - 70,00 EUR,
9.4. ANDREJU BONDAREVU- vieglatlētikas treneri – 90,00 EUR.
10. Līdzekļus naudas balvas izmaksām kopsummā 4854,00 EUR paredzēt
Līvānu novada 2017. gada pamatbudžetā, tai skaitā Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra “Kvartāls” budžetā 3999,00 EUR, Rožupes pagasta sporta pasākumu
budžetā 350,00 EUR, Turku pagasta sporta pasākumu budžetā 310,00 EUR, Jersikas
pagasta sporta pasākumu budžetā 140,00 EUR, Rudzātu pagasta sporta pasākumu
budžetā 55,00 EUR.
11. Noteikt, ka sportistu apbalvošana tiek veikta 2017. gada 21. janvārī Līvānu
novada Kultūras centrā ikgadējā sportistu pasākumā.
12. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers.
7. Par Gada balvu sportā.

Ziņo A. Usāne
Vārds tiek dots N. Liepniekam, M. Vilcānei
Izskatot Līvānu novada domes kultūras un sporta komisijas iesniegtos
priekšlikumus par apbalvošanu ar Līvānu novada domes apbalvojumu nominācijā
Gada balva sportā apakšnominācijās GADA CILVĒKS SPORTĀ un LABĀKĀ
SPORTA KOMANDA LĪVĀNU NOVADĀ, un saskaņā ar Līvānu novada domes
2014. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 1 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem
un to piešķiršanas kārtība” 2.4.1., 2.4.2., 16., 35.1 un 35.2 punktu, un ņemot vērā
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas
ierosinājumus, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Piešķirt nomināciju GADA CILVĒKS SPORTĀ – Andrejam
BONDAREVAM – par sportistu sagatavošanu un nozīmīgu ieguldījumu
vieglatlētikas attīstībā Līvānu novadā un Līvānu novada tēla spodrināšanu, un
apbalvot ar Līvānu novada domes Pateicību un naudas balvu 100,00 EUR (viens simts
euro, 00 centi) apmērā (pēc nodokļu nomaksas).
2. Piešķirt nomināciju LABĀKĀ SPORTA KOMANDA – rogaininga jauktai
komandai Gundegai JURĀNEI un Varim PEISENIEKAM, par sportiskajiem
sasniegumiem un izcīnīto pirmo vietu Eiropas čempionātā 24 stundu rogainingā, ar
Līvānu novada domes Pateicību un naudas balvu kopsummā 300,00 EUR (trīs simti
euro, 00 centi) apmērā (pēc nodokļu nomaksas), to proporcionāli sadalot vienādās
daļās katram komandas loceklim.
3. Noteikt, ka sportistu apbalvošana tiek veikta 2017. gada 21. janvārī Līvānu
novada kultūras centrā ikgadējā sportistu pasākumā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
8. Par Līvānu novada domes apbalvojumu noteikumiem.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas
vadītājas Gintas Kraukles iesniegto noteikumu „Par Līvānu novada domes
apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” projektu un pamatojoties uz Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 6. punktu un likuma „ Par
pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr. 3 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un
to piešķiršanas kārtību” (jaunā redakcijā).
2. Atzīt par spēku zaudējušus Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa
noteikumus Nr. 1 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas
kārtību”, apstiprinātu ar Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmumu
Nr. 5-44.
3. Publicēt Noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā
„Līvānu Novada Vēstis” un Līvānu novada domes interneta mājas lapā
www.livani.lv.
4. Noteikt, ka atbildīgā persona par šī lēmuma izpildi ir sabiedrisko attiecību
un ārējo sakaru daļas vadītāja Ginta Kraukle.
Pielikumā: noteikumi uz 7 lpp.
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9. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018.gadam aktualizētā Rīcību plāna 2012.-2018.gadam un Investīciju plāna
2014.-2018.gadam apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.2018.gadam aktualizētā Rīcību plāna 2012-2018 un Investīciju plāna 2014.2018.gadam projektu, kas izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 73. punktu, kurā noteikts, ka “Rīcības plānu un investīciju
plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam.
Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto
sistēmā”, un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. pantu un 22.
pantu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5. panta otrās daļas 11. punktu, 10.pantu
un Pārejas noteikumu 4. punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2014.gada 3.decembra Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei
reģionālā un vietējā līmenī un 2014. gada 7. oktobra Nozaru politiku vadlīnijām
pašvaldībām – Nozaru politiku vadlīnijas, kas būtu jāņem vērā izstrādājot pašvaldību
attīstības programmas 2014.-2020.gadam, un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
otrās daļas 1. punktu un 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.–2018.gadam” aktualizēto Rīcību plānu 2012.-2018.gadam (skat. pielikumā).
2. Apstiprināt „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2014.–2018.gadam” aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam kopsavilkumu
(skat. pielikumā).
3. Apstiprināt investīciju plāna Pielikumu Nr.1. „ITI projektu idejas”.
4. Apstiprināt investīciju plāna Pielikumu Nr.2. „Projekti Latgalē un
Alūksnes novadā”.
5. Apstiprināt investīciju plāna Pielikumu Nr.3. „Citas projektu idejas”.
6. Lēmumu un pielikumus nosūtīt Latgales plānošanas reģionam un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
7. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu publicēt Līvānu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
8. Lēmumu un aktualizēto Rīcību plānu un Investīciju plānu publicēt interneta
vietnē www.livani.lv.
9. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne
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Pielikumā:

1) Aktualizētais Rīcību plāns 2012.-2018.gadam,
2) Aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam kopsavilkums,
3) Investīciju plāna Pielikums Nr.1. „ITI projektu idejas;
4) Investīciju plāna Pielikums Nr.2. „Projekti Latgalē un Alūksnes

novadā”,
5) Investīciju plāna Pielikums Nr. 3. „Citas projektu idejas”.
10. Par adrešu informācijas precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots I. Jaunušānei
Paskaidro R. Šmukste
1. Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju par Valsts adrešu
reģistra informācijas sistēmā (VARIS) reģistrētām adresēm Līvānu novadā, kuras
atbilstoši teritorijas plānojumā apstiprinātajām ciemu robežām atrodas ārpus
noteiktajām ciemu robežām, un kuras jāaktualizē atbilstoši spēkā esošajam teritorijas
plānojumam, un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698
,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu un 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei
vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto
situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un
mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām, un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A.
Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Mainīt noteiktās adreses Līvānu novada Rožupes pagastā šādām zemes
vienībām un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm, kas pēc teritorijas
plānojumā apstiprinātajām ciema robežām neatrodas Rožupes ciemā:
Zemes
vienības
Adreses
Esošās adreses atbilstoši
Jaunā adrese
kadastra
kods
VARIS teksta datiem
apzīmējums
76660100114

104814980

76660100191

104814997

76660100113

105460383

76660100256

105460447

"Meža mājas", Rožupe, Rožupes
pag., Līvānu nov., LV-5327
"Ozolkalns", Rožupe, Rožupes
pag., Līvānu nov., LV-5327
"Kaķpēdiņas", Rožupe, Rožupes
pag., Līvānu nov., LV-5327
"Jaunlīvas", Rožupe, Rožupes
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"Meža mājas", Rusinova, Rožupes pag.,
Līvānu nov., LV-5327
"Ozolkalns", Rubeņi, Rožupes pag.,
Līvānu nov., LV-5327
"Kaķpēdiņas", Rusinova, Rožupes pag.,
Līvānu nov.,
LV-5327
"Jaunlīvas", Kazuļi, Rožupes pag.,

pag., Līvānu nov., LV-5327
76660100189

105618880

"Darbnīcas", Rožupe, Rožupes
pag., Līvānu nov., LV-5327

76660100580

105982982

"Motors Trīs", Rožupe, Rožupes
pag., Līvānu nov., LV-5327

76660090575

105983533

76660100025

105983670

76660100194

105984012

76660100257

105984061

76660100526

105984117

76660100581

105984133

76660100096

105995507

76660100196

105995572

76660100320

105995628

76660100053

106023424

76660100258

106178278

76660100594

106209516

76660100257

106565932

76660100255

106618843

"LMT tornis", Rožupe, Rožupes
pag., Līvānu nov., LV-5327
"Pavasaris", Rožupe, Rožupes
pag., Līvānu nov., LV-5327
"Pimberi", Rožupe, Rožupes
pag., Līvānu nov., LV-5327
"Kristceļi", Rožupe, Rožupes
pag., Līvānu nov., LV-5327
"Leiči", Rožupe, Rožupes pag.,
Līvānu nov., LV-5327
"Krogalīdums", Rožupe,
Rožupes pag., Līvānu nov., LV5327
"Mazirbes", Rožupe, Rožupes
pag., Līvānu nov., LV-5327
"Rožupes veikals", Rožupe,
Rožupes pag., Līvānu nov., LV5327
"Celmiņi", Rožupe, Rožupes
pag., Līvānu nov., LV-5327
"Karbons", Rožupe, Rožupes
pag., Līvānu nov., LV-5327
"Bites Kristceļi", Rožupe,
Rožupes pag., Līvānu nov., LV5327
"Rotētāji", Rožupe, Rožupes
pag., Līvānu nov., LV-5327
"Vecie Kristceļi", Rožupe,
Rožupes pag., Līvānu nov., LV5327
"Rožmalas", Rožupe, Rožupes
pag., Līvānu nov., LV-5327

Līvānu nov., LV-5327
"Darbnīcas", Gaigalova, Rožupes pag.,
Līvānu nov.,
LV-5327
"Motors Trīs", Gaigalova, Rožupes pag.,
Līvānu nov.,
LV-5327
"LMT tornis", Laivacumi, Rožupes pag.,
Līvānu nov.,
LV-5327
"Pavasaris", Rožupes pag., Līvānu nov.,
LV-5327
"Pimberi", Rubeņi, Rožupes pag.,
Līvānu nov., LV-5327
"Kristceļi", Kazuļi, Rožupes pag.,
Līvānu nov., LV-5327
"Leiči", Gaigalova, Rožupes pag.,
Līvānu nov., LV-5327
"Krogalīdums", Babri, Rožupes pag.,
Līvānu nov., LV-5327
"Mazirbes", Gaigalova, Rožupes pag.,
Līvānu nov., LV-5327
"Rožupes veikals", Rožupes pag.,
Līvānu nov., LV-5327
"Celmiņi", Rusinova, Rožupes pag.,
Līvānu nov., LV-5327
"Karbons", Gaigalova, Rožupes pag.,
Līvānu nov., LV-5327
"Bites Kristceļi", Rubeņi, Rožupes pag.,
Līvānu nov.,
LV-5327
"Rotētāji", Gaigalova, Rožupes pag.,
Līvānu nov., LV-5327
"Vecie Kristceļi", Kazuļi, Rožupes pag.,
Līvānu nov.,
LV-5327
"Rožmalas", Kazuļi, Rožupes pag.,
Līvānu nov., LV-5327

1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju par Valsts adrešu
reģistra informācijas sistēmā (VARIS) reģistrētām adresēm Līvānu novadā, kuras
atbilstoši teritorijas plānojumā apstiprinātajām ciemu robežām atrodas ārpus
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noteiktajām ciemu robežām, un kuras jāaktualizē atbilstoši spēkā esošajam teritorijas
plānojumam, un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698
,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu un 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei
vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto
situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un
mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām, un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A.
Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Mainīt noteiktās adreses Līvānu novada Turku pagastā šādām zemes
vienībām un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm, kas pēc teritorijas
plānojumā apstiprinātajām ciema robežām neatrodas Jaunsilavas ciemā un Turku
ciemā:
Zemes
Esošās adreses
vienības
Adreses
atbilstoši VARIS teksta
Jaunā adrese
kadastra
kods
datiem
apzīmējums
76860070426

104815515

76860030017

104815652

76860030013

105893303

76860030037

105893344

"Bērziņi", Jaunsilavas,
Turku pag., Līvānu nov.,
LV-5316
"Bugini", Turki, Turku
pag., Līvānu nov., LV5312
"Oši", Turki, Turku pag.,
Līvānu nov., LV-5312
"Purstarpe", Turki, Turku
pag., Līvānu nov., LV5312

"Bērziņi", Daukstes, Turku pag.,
Līvānu nov., LV-5316
"Bugini", Turku pag., Līvānu
nov., LV-5312
"Oši", Turku pag., Līvānu nov.,
LV-5312
"Purstarpe", Vanagsils, Turku
pag., Līvānu nov., LV-5312

2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju par Valsts adrešu
reģistra informācijas sistēmā (VARIS) reģistrētām adresēm Līvānu novadā, kuras
atbilstoši teritorijas plānojumā apstiprinātajām ciemu robežām atrodas ārpus
noteiktajām ciemu robežām, un kuras jāaktualizē atbilstoši spēkā esošajam teritorijas
plānojumam, un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698
,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu un 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei
vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto
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situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un
mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām, un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A.
Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Mainīt noteiktās adreses Līvānu novada Rudzātu pagastā šādām zemes
vienībām un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm, kas pēc teritorijas
plānojumā apstiprinātajām ciema robežām neatrodas Rudzātu ciemā:
Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums

Adreses
kods

Esošās adreses atbilstoši
VARIS teksta datiem

76680070032

103914084

"Ošmala", Rudzāti,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,
LV-5328

76680070064

103914156

76680070070

103914172

76680070102

103914252

76680070273

103914486

76680070204

104935497

76680070045

104937845

76680070103

104937861

76680070088

104937878

76680070281

104937894

76680040012

105463901

76680070085

105468863

76680070051

106164805

"Purviņi", Rudzāti, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
"Papeles", Rudzāti,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,
LV-5328
"Oši", Rudzāti, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
"Upmalas", Rudzāti,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,
LV-5328
"Liepulejas", Rudzāti,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,
LV-5328
"Brieži", Rudzāti, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
"Kaņepāji", Rudzāti,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,
LV-5328
"Līči", Rudzāti, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
"Zemnieki", Rudzāti,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,
LV-5328
"Bites", Rudzāti, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
"Olksnu mājas", Rudzāti,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,
LV-5328
"Vēveri", Rudzāti, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
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Jaunā adrese
"Ošmala", Staņislavova,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,
LV-5328
"Purviņi", Vilkmugure,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,
LV-5328
"Papeles", Vilkmugure,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,
LV-5328
"Oši", Vilkmugure, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
"Upmalas", Staņislavova,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,
LV-5328
"Liepulejas", Zalāni, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
"Brieži", Vilkmugure, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
"Kaņepāji", Nīcgaļi, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
"Līči", Būmaņi, Rudzātu pag.,
Līvānu nov., LV-5328
"Zemnieki", Būmaņi, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
"Bites", Pelši, Rudzātu pag.,
Līvānu nov., LV-5328
"Olksnu mājas", Staņislavova,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,
LV-5328
"Vēveri", Vilkmugure,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,

76680070223

106165011

76680070226

106165028

76680070308

106165093

76680070399

106165212

76680070128

106227405

76680070108

106227413

76680070032

106397087

76680070190

106406910

76680070183

106406927

"Kociņi", Rudzāti, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
"Ciemiņi", Rudzāti,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,
LV-5328
"Rudzi", Rudzāti, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
"LMT tornis", Rudzāti,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,
LV-5328
"Jurģīši", Rudzāti, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
"Lejiņi", Rudzāti, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
"Ošmala viens", Rudzāti,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,
LV-5328
"Bogdanovu mājas",
Rudzāti, Rudzātu pag.,
Līvānu nov., LV-5328
"Skrūzmaņu mājas",
Rudzāti, Rudzātu pag.,
Līvānu nov., LV-5328

LV-5328
"Kociņi", Būmaņi, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
"Ciemiņi", Būmaņi, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
"Rudzi", Piļupsola, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
"LMT tornis", Būmaņi,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,
LV-5328
"Jurģīši", Būmaņi, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
"Lejiņi", Būmaņi, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328
"Ošmala viens", Staņislavova,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,
LV-5328
"Bogdanovu mājas", Zalāni,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,
LV-5328
"Skrūzmaņu mājas", Nīcgaļi,
Rudzātu pag., Līvānu nov.,
LV-5328

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.
4. Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju par Valsts adrešu
reģistra informācijas sistēmā (VARIS) reģistrētām adresēm Līvānu novadā, kuras
atbilstoši teritorijas plānojumā apstiprinātajām ciemu robežām atrodas ārpus
noteiktajām ciemu robežām, un kuras jāaktualizē atbilstoši spēkā esošajam teritorijas
plānojumam, un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698
,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu un 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei
vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto
situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un
mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām, un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A.
Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
19

4.1. Mainīt noteiktās adreses Līvānu novada Sutru pagastā šādām zemes
vienībām un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm, kas pēc teritorijas
plānojumā apstiprinātajām ciema robežām neatrodas Sutru ciemā:
Zemes
vienības
Adreses
Esošās adreses atbilstoši
Jaunā adrese
kadastra
kods
VARIS teksta datiem
apzīmējums
76820020018

103727824

76820020037

103727881

76820020041

103727898

76820020068

103728047

76820020111

103728063

76820020370

105397846

76820020600

105571258

76820020006

105682413

76820020009

105866108

76820020440

105866261

76820020456

105866278

76820020194

105866897

76820020018

106514974

76820030006

103728280

76820020366

105671796

"Strautiņi", Sutri, Sutru
pag., Līvānu nov., LV-5334
"Apkalni", Sutri, Sutru
pag., Līvānu nov., LV-5334
"Egļu mājas", Sutri, Sutru
pag., Līvānu nov., LV-5334
"Elksnīši", Sutri, Sutru
pag., Līvānu nov., LV-5334
"Niedrāji", Sutri, Sutru
pag., Līvānu nov., LV-5334
"Kalnadruvas", Sutri, Sutru
pag., Līvānu nov., LV-5334
"Sutru Klēts", Sutri, Sutru
pag., Līvānu nov., LV-5334
"Varavīksne", Sutri, Sutru
pag., Līvānu nov., LV-5334
"Lazdas", Sutri, Sutru pag.,
Līvānu nov., LV-5334
"Liepziedi", Sutri, Sutru
pag., Līvānu nov., LV-5334
"Ozolaine", Sutri, Sutru
pag., Līvānu nov., LV-5334
"Driva", Sutri, Sutru pag.,
Līvānu nov., LV-5334
"Pirmie Strautiņi", Sutri,
Sutru pag., Līvānu nov.,
LV-5334
"Linga", Sutri, Sutru pag.,
Līvānu nov., LV-5334
"Mežmalas", Sutri, Sutru
pag., Līvānu nov., LV-5334

"Strautiņi", Sutru pag., Līvānu
nov., LV-5334
"Apkalni", Sutru pag., Līvānu
nov., LV-5334
"Egļu mājas", Sutru pag.,
Līvānu nov., LV-5334
"Elksnīši", Sutru pag., Līvānu
nov., LV-5334
"Niedrāji", Sutru pag., Līvānu
nov., LV-5334
"Kalnadruvas", Sutru pag.,
Līvānu nov., LV-5334
"Sutru Klēts", Sutru pag.,
Līvānu nov., LV-5334
"Varavīksne", Sutru pag.,
Līvānu nov., LV-5334
"Lazdas", Sutru pag., Līvānu
nov., LV-5334
"Liepziedi", Sutru pag., Līvānu
nov., LV-5334
"Ozolaine", Sutru pag., Līvānu
nov., LV-5334
"Driva", Sutru pag., Līvānu
nov., LV-5334
"Pirmie Strautiņi", Sutru pag.,
Līvānu nov., LV-5334
"Linga", Raunieši, Sutru pag.,
Līvānu nov., LV-5334
"Mežmalas", Meža Onckuļi,
Sutru pag., Līvānu nov.,
LV-5334

4.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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 Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju par Valsts adrešu
reģistra informācijas sistēmā reģistrētām adresēm Līvānu novadā, kuras atbilstoši
teritorijas plānojumā apstiprinātajām ciemu robežām atrodas ārpus noteiktajām ciemu
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robežām, un kuras jāaktualizē atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. pantu un
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem nr. 698 ,,Adresācijas
noteikumi’’ 2.9. punktu un 9. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai
pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto
situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un
mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst
šajos noteikumos minētajām prasībām, un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A.
Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Mainīt noteiktās adreses Līvānu novada Jersikas pagastā šādām zemes
vienībām un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm, kas pēc teritorijas
plānojumā apstiprinātajām ciema robežām neatrodas Jersikas ciemā un Upenieku
ciemā:
Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums

Adreses
kods

Esošās adreses atbilstoši
VARIS teksta datiem

76520050021

106370671

"Čamaņi", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315

76520050040

105847940

76520050042

105847957

76520050043

103867762

76520050044

106513562

76520050052

106513587

76520050055

105837087

76520050135

105468437

76520050177

106370688

76520050224

106514105

76520050225

106514025

"Atgārņi", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Skariņas", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Lauskas", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Dīķi", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Marija", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Oši", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Bērziņu mājas", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Krasovski", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Valentīna", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Riteņi", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
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Jaunā adrese

"Čamaņi", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Atgārņi", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Skariņas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Lauskas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Dīķi", Āriņi, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Marija", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Oši", Āriņi, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Bērziņu mājas", Āriņi,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Krasovski", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Valentīna", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Riteņi", Āriņi, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315

76520050231

106514468

76520050232

106514724

76520050238

106514187

76520050239

106513618

76520050241

106370341

76520050248

106514716

76520050255

106513915

76520050259

106514267

76520050261

106514693

76520050262

106370710

76520050263

106514396

76520050265

106370727

76520050266

106513626

76520050268

106513634

76520050273

106514660

76520050274

106370735

76520050276

106514041

76520050277

106537784

76520050278

106513868

76520050280

106513923

76520050282

106514476

76520050283

106513810

76520050284

106514195

"Vizbules", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Papeles", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Efejas", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Upītes", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Zīlītes", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Lapiņas", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Maijpuķes", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Vimbas", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Palazdas", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Gulbīši", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Prīmulas", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Jančevski", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Saulainais Dārzs", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Fazenda", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Vīnogas", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Andreji", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Eglītes", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Vējlukturi", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Lapsas", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Bangas", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Ripas", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Sīpoli", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Flokši", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
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"Vizbules", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Papeles", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Efejas", Āriņi, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Upītes", Āriņi, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Zīlītes", Āriņi, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Lapiņas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Maijpuķes", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Vimbas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Palazdas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Gulbīši", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Prīmulas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Jančevski", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Saulainais Dārzs", Āriņi,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Fazenda", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Vīnogas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Andreji", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Eglītes", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Vējlukturi", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Lapsas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Bangas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Ripas", Āriņi, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Sīpoli", Āriņi, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Flokši", Āriņi, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315

76520050285

106370743

76520050287

106370358

76520050289

106514388

76520050291

106513642

76520050292

106513835

76520050293

106513796

76520050294

106514484

76520050298

106514146

76520050299

106514275

76520050307

106514492

76520050313

106514556

76520050354

106513997

76520050450

106513931

76520050464

106370952

76520050466

106370960

76520050467

106370977

76520050472

106514410

76520050474

106370985

76520050478

106370993

76520050479

106371005

76520050480

106371013

76520050481

106371021

76520050485

106371038

"Irbene", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Krupis", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Lāstekas", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Cukuriņi", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Smildziņas", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Saulpurenes", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Pirtnieki", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Oļi", Jersika, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Tīnas", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Dolli", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Bungas", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Vērdiņi", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Rublīši", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Spārni", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Vilkvāles", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Lenari", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Andrīši", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Vilkābeles", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Brāzmas", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Tūjas", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Ozollapas", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Kalmaņu Edgari", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Čiekuri", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
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"Irbene", Āriņi, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Krupis", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Lāstekas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Cukuriņi", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Smildziņas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Saulpurenes", Āriņi ,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Pirtnieki", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Oļi", Āriņi, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Tīnas", Āriņi, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Dolli", Āriņi, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Bungas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Vērdiņi", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Rublīši", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Spārni", Āriņi, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Vilkvāles", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Lenari", Āriņi, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Andrīši", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Vilkābeles", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Brāzmas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Tūjas", Āriņi, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Ozollapas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Kalmaņu Edgari", Āriņi,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Čiekuri", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315

76520050487

106514113

76520050490

106371046

76520050491

106514033

76520050493

106514074

76520050494

106371054

76520050495

106371062

76520050496

106513907

76520050497

106371070

76520050501

106514402

76520050502

106371087

76520050505

106514427

76520050508

106514435

76520050509

106371095

76520050512

106371101

76520050525

106192826

76520050540

106371118

76520050618

105848075

76520020049

103865010

76520030009

103866053

76520030011

103865902

76520030052

106453445

"Rasenes", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Čiekuriņi", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Pīpenes", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Stariņi", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Spurdzes", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Spilvas", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Podziņas", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Krūzes", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Kastaņas", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Sābri", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Lauciņi", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Kalnlejas", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Slokas", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Saliņa", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
Stacijas iela 1, Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Kaktiņi", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Skujenieki", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Liepziedi", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Saulgoži", Upenieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Muižnieki", Upenieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Avotiņš", Upenieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
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"Rasenes", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Čiekuriņi", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Pīpenes", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Stariņi", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Spurdzes", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Spilvas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Podziņas", Āriņi Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Krūzes", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Kastaņas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Sābri", Āriņi, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Lauciņi", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Kalnlejas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Slokas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Saliņa", Āriņi, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
Stacijas iela 1, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Kaktiņi", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Skujenieki", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Liepziedi", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Saulgoži", Gumertgrāveri,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Muižnieki", Gumertgrāveri,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Avotiņš", Cirsenieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315

"Dārznieki", Upenieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Ošu Bikaunieki",
Upenieki, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315

76520030057

103866350

76520030075

105848436

76520030192

103867151

76520030193

106370614

76520030199

106370622

76520030200

106370630

76520030202

105847756

76520030203

106370647

"Lāči", Upenieki, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315

76520030204

103868723

"Mežmalītes", Upenieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315

76520030206

106370655

"Kļavi", Upenieki, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315

76520030216

106436863

"Daiva", Upenieki, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315

76520030238

106448740

"Tisa", Upenieki, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315

76520030238

106624156

76520030304

105847811

76520040045

106254223

"Apogi", Upenieki, Jersikas
pag., Līvānu nov., LV-5315
"Madariņas", Upenieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Muižnieki 1", Upenieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Kreimenes", Upenieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Šložberģi", Upenieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315

"Tisa viens", Upenieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Kalna Pīlādži", Upenieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Pienenes", Upenieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315

"Dārznieki", Gumertgrāveri,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Ošu Bikaunieki",
Gumertgrāveri, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Apogi", Gumertgrāveri,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Madariņas", Gumertgrāveri
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Muižnieki 1",
Gumertgrāveri, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Kreimenes", Gumertgrāveri,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Šložberģi", Gumertgrāveri,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Lāči", Gumertgrāveri,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Mežmalītes",
Gumertgrāveri, Jersikas pag.,
Līvānu nov.,
LV-5315
"Kļavi", Gumertgrāveri,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Daiva", Gumertgrāveri,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Tisa", Gumertgrāveri,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Tisa viens", Gumertgrāveri
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Kalna Pīlādži",
Gumertgrāveri, Jersikas pag.,
Līvānu nov., LV-5315
"Pienenes", Gumertgrāveri,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315

5.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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.
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11. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Ķirsīši” ar kopējo kadastra numuru 7666-0100021, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieka A. R., dzīvo (adrese),
2016.gada 1.decembra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Ķirsīši”, kas sastāv no
četrām zemes vienībām 12,2 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā trešo zemes
vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0165, piešķirt tai jaunu
nosaukumu un atstāt esošo zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam,
M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ķirsīši”, kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā ar kopējo kadastra Nr.7666-010-0021, zemes vienību 2,2 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0165 saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666009-0165 piešķirt jaunu nosaukumu „Zaķi” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Ilzes” ar kopējo kadastra numuru 7652-0020029, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieka A. V., dzīvo (adrese),
2016.gada 21.novembra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Ilzes”, kas sastāv no
trīs zemes vienībām 32,62 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā pirmo zemes
vienību 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0029, nosakot zemes
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izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), un atstāt
noteikto adresi: Daugavas iela 33, Līvāni, Līvānu novads, konstatēts, ka saskaņā ar
Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVKIS) datiem zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0197 un 7652007-0196 lietošanas mērķis ir “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101)”.
Saskaņā ar iesniegumam pievienoto 26.06.1998 zemes robežu plānu zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7652-007-0197 un 7652-007-0196, minēto
zemes vienību platības lielāko daļu aizņem meži.
Saskaņā ar skaidrojumu Ministru Kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.pielikumā par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu piemērošanas gadījumiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķī
“Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (kods 0201) var
tikt iekļauta lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ja lauksaimniecībā izmantojamās
zemes platība neaizņem lielāko zemes vienības daļu un galvenā saimnieciskā darbība
attiecīgajā zemes vienībā nav klasificējama kā lauksaimniecība.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ilzes”, kas atrodas Līvānu novada Jersikas
pagastā ar kopējo kadastra Nr.7652-002-0029, zemes vienību 0,12 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-002-0029, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
2.2. Atdalāmajai zemes vienībai 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652002-0029 atstāt noteikto adresi: Daugavas iela 33, Līvāni, Līvānu novads, un noteikt
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2.3. Palikušajām zemes vienībām ar nosaukumu „Ilzes” ar kadastra
apzīmējumiem 7652-007-0197 platībā 21,5 ha un 7652-007-0196 platībā 11,0 ha
noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
2.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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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: zemes robežu plāna kopijas uz 2 lpp.
12. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot J. P., dzīvo (adrese), 2016.gada 15.decembra iesniegumu par
2014.gada 16.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/61
laušanu zemes vienībai 4,0 ha platībā ar kadastra Nr.7652-007-0107, kas atrodas
Strodos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un zemnieku saimniecības
,,Austrumzvaigzne” reģ. Nr.47701002990, juridiskā adrese: ,,Drikaines”, Augšmukti,
Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, 22.decembra iesniegumu par minētās zemes
vienības iznomāšanu, un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka “Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz
brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 1.janvāri lauzt ar J. P., dzīvo (adrese), 2014.gada 16.oktobra
lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/61 par zemes vienību 4,0 ha
platībā (zemes vienības precizētā platība atbilstoši VZD nekustamo īpašumu valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem - 4,0589 ha) ar
kadastra apzīmējumu 7652-007-0107 (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes)
un atstāt to Līvānu novada pašvaldības valdījumā.
2. Nodot iznomāšanai šī lēmuma 1.punktā minēto zemes vienību 4,0589 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0107 un informāciju par iznomājamo zemes
vienību izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu
mēnesi.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp
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13. Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Z. Z., dzīvo (adrese), 2016.gada 2.decembra iesniegumu par
nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0355, kas
atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, likuma
,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, un likuma “ Par
pašvaldībām“ 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0355, kas
atrodas Līvānu novada Turku pagastā, platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem - 4,6382 ha.
2. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 4,6382 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-006-0355, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu ,,Ziedoņi” ( sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Liepas”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „ Liepas” ar kopējo kadastra numuru 7652-0070008 platībā 9,1 ha, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagasta Gosporos, īpašnieka
A. G., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas E. Š., dzīvo (adrese), 2016.gada
30.novembra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Liepas” pirmās zemes vienības 5,5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0008 sadalīšanu divos zemes gabalos,
atdalot zemes nogabalu 3,0 ha platībā un atdalāmajam zemes nogabalam piešķirt
jaunu nosaukumu „Otrās Liepas” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), bet nekustamā īpašuma
,,Liepas” pirmās zemes vienības palikušajai zemes daļai ar kadastra apzīmējumu
7652-007-0008 atstāt esošo nosaukumu ,,Liepas” un zemes lietošanas mērķi- zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un noteikto
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adresi: ,,Liepas”, Gospori, Jersikas pagasts, Līvānu novads, 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 5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.2. un 11.5.apakšpunktiem un 13.punktu,
Aizsargjoslu likumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Liepas” pirmajai
zemes vienībai, kas atrodas Gosporos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, 5,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0008, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot
nogabalu 3,0 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Atdalāmajam zemes nogabalam 3,0 ha platībā piešķirt nosaukumu „Otrās
Liepas”.
3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
5. Noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa jāiesniedz saskaņošanai
Līvānu būvvaldē.
6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
7. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
7.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 ar mēroga noteiktību 1: 5000 ar
iekļautu nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju;
7.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
7.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
7.4. Pieprasīt projekta izstrādes nosacījumus no Valsts akciju sabiedrības
,,Latvijas valsts ceļi”.
8. Sakarā ar sadalāmo zemes vienību platību maiņu, izstrādājot zemes ierīcības
projektu, atcelt Līvānu novada domes 2016.gada 24.novembra lēmumu Nr. 18-7 ,,Par
zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Liepas””.
9. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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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 plāna kopija ar dalījuma skici uz 1 lpp.
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Miredo” Celtniecības ielā 13, Līvānos, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA ,,ASOND” reģ.Nr.41503056702, juridiskā adrese: Celtniecības
iela 13, Līvāni, Līvānu novads, 2016.gada 7.decembra vēstuli Nr. 07.12.2016/1 “Par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” un sertificētas zemes ierīkotājas Marinas
Sisojevas (sertifikāta Nr. BA-528) 2016.gada 5.decembrī izstrādāto Zemes ierīcības
projektu Celtniecības ielā 13 Līvānos, Līvānu novadā, nekustamā īpašuma ,,Miredo”
ar kadastra Nr.7652-001-0116 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-0010116, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29.septembra lēmumam Nr.15-13 „Par
zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Miredo”” un pamatojoties uz
Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 5.augusta
noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.3.punktu un
26.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698
,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Marinas Sisojevas izstrādāto
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Miredo" zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0116 /sk. pielikumā/ Celtniecības ielā 13, Līvānos, Līvānu
novadā, sadalot to divās zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. atdalāmajam zemes nogabalam NR.1 ar kadastra apzīmējumu 7652-0010190 ar nosaukumu ,,Miredo A”– 0,5250 ha;
1.2. paliekošajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7652-0010191 ar nosaukumu ,,Miredo” Celtniecības ielā 13, Līvānos, Līvānu novadā – 5,0150
ha.
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2. Noteikt apbūvei paredzētam zemes nogabalam NR.1 ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0190 ar nosaukumu ,,Miredo A” 0,5250 ha platībā adresi –
Celtniecības ielā 13A, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7652-001-0190 ar nosaukumu ,,Miredo A” 0,5250 ha platībā –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001).
4. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 7652-001-0191 ar nosaukumu ,,Miredo” Celtniecības ielā 13,
Līvānos, Līvānu novadā 5,0150 ha platībā – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve (NĪLM kods 1001).
5. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus un servitūtus
saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

zemes ierīcības projekts Celtniecības ielā 13, Līvānos,
Līvānu novadā uz 23 lpp.

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Braslas” Sutru pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Preime” reģ. Nr.41503026248, juridiskā adrese: Liepu iela 919, Preiļi, 2016.gada 21.decembra iesniegumu Nr.64 par sertificētas zemes ierīkotājas
Anitas Šķēpas (sertifikāta Nr. BA-86) 2016.gada 2.decembrī izstrādātā zemes
ierīcības projekta ,,Braslas” apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7682-004-0038 Līvānu novada Sutru pagastā, un saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada
29.septembra lēmumam Nr.15-7 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes
īpašumam ,,Braslas”” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu,
Ministru kabineta 2016. gada 5. augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi" 11.3.punktu un 26.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
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Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Braslas" zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7682-004-0038 Sutru pagastā, Līvānu novadā, sadalot to divās zemes
vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. paliekošajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7682-0040072 ar nosaukumu ,,Braslas”– 2,0 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam NR.2 ar kadastra apzīmējumu 7682-0040086 ar nosaukumu ,,Brasliņas”– 8,3 ha.
2. Atstāt zemes nogabalam NR.1 ar kadastra apzīmējumu 7682-004-0072 ar
nosaukumu ,,Braslas” 2,0 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
adresi – ,,Braslas”, Tiltova, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334 (klasifikatora
kods 103729241).
3. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7682-004-0072 ar nosaukumu ,,Braslas” 2,0 ha platībā – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 7682-004-0086 ar nosaukumu ,,Brasliņas” 8,3 ha platībā –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus un servitūtus
saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

nekustamā īpašuma „Braslas" zemes ierīcības projekta
paskaidrojuma raksts un sadalījuma shēma uz 2 lpp.

17. Par darba grupas izveidi rekreācijas zonas izveidei Līvānos pussalā starp
Daugavu un Dubnu.
Ziņo A. Vaivods
Lai nodrošinātu pussalas Līvānos starp Daugavu un Dubnu teritorijas
labiekārtošanu, izveidojot rekreācijas zonu atbilstoši pašvaldības iecerei saskaņā ar
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam, radot iedzīvotājiem un
viesiem interesentiem brīvā laika aktivitāšu piedāvājuma dažādību, izstrādājot
pussalas attīstības programmu, kas realizējama pa kārtām desmit gadu laika posmā
līdz Līvānu pilsētas statusa iegūšanas 100-gadei 2026. gadam, kā arī ņemot vērā
33

ieceres atbilstību Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. –
2018. gadam 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) rīcības
virziena 2.2. (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga sociālā vide) rīcības 2.2.5. (Iedzīvotāju un
viesu brīvā laika aktivitāšu pieejamības un kvalitātes uzlabošana) pasākumam
2.2.5.18. (Rekreācijas zonas izveide Līvānu pussalā starp Daugavu un Dubnu) un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmo daļu, kurā ir noteiktas
pašvaldības autonomās funkcijas: parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana (2. punkts), rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu (5. punkts) un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu (6.
punkts) un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A.
Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Rekreācijas zonas izveidei Līvānos pussalā starp Daugavu un Dubnu
izveidot darba grupu šādā sastāvā:
1.1.
Andris Vaivods – Līvānu novada domes priekšsēdētājs,
1.2.
Aija Usāne – Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece,
1.3.
Uldis Skreivers – Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors,
1.4.
Jānis Magdaļenoks – Līvānu novada domes deputāts,
1.5.
Normunds Liepnieks - Līvānu novada domes deputāts,
1.6.
Gaļina Krjukova - Līvānu novada domes deputāte,
1.7.
Normunds Brukmanis - Līvānu novada domes deputāts,
1.8.
Mārīte Vilcāne - Līvānu novada domes deputāte,
1.9.
Valdis Anspaks - Līvānu novada domes deputāts,
1.10. Intis Svirskis – Līvānu novada domes būvniecības un infrastruktūras
daļas vadītājs,
1.11. Anna Zvejniece – Līvānu novada būvvaldes arhitekte,
1.12. Baiba Vucenlazdāne, Līvānu novada domes plānošanas un attīstības
daļas vadītāja,
1.13. Ginta Kraukle, Līvānu novada domes sabiedrisko attiecību un ārējo
sakaru daļas vadītāja
1.14. Ilze Griezāne, Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja,
1.15. Aija Smirnova, Līvānu novada Kultūras centra direktore.
2. Darba grupai apzināt un izvērtēt dabas un kultūrvēsturiskos rekreācijas un
tūrisma resursus, apkopot informāciju par rekreācijas zonā Līvānos pussalā starp
Daugavu un Dubnu attīstāmajām nozarēm un izstrādāt priekšlikumus darba
uzdevumam tehniskā projekta izstrādei līdz 2017. gada 1. aprīlim.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir priekšsēdētājs Andris Vaivods.
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18. Par Līvānu 1. vidusskolas peldbaseina būvniecību.
Ziņo A. Vaivods
Realizējot ieceri nodrošināt iedzīvotājiem iespēju apmeklēt peldbaseinu
veselības stiprināšanai un bērnu peldēšanas iemaņu apgūšanai, ar tā atrašanās vietu
Līvānu 1. vidusskolas teritorijā, kā arī ņemot vērā ieceres atbilstību Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 2. prioritātes
(Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) rīcības virziena 2.2. (Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga sociālā vide) rīcības 2.2.5. (Iedzīvotāju un viesu brīvā laika
aktivitāšu pieejamības un kvalitātes uzlabošana) pasākumam 2.2.5.15. (Peldbaseina
būvniecība Līvānu novadā) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 6. punktu, kurā kā viena no pašvaldības autonomajām funkcijām noteikta
– veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti b alsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Uzsākt darbu pie Līvānu 1. vidusskolas peldbaseina būvniecības
dokumentācijas sagatavošanas un iepirkuma veikšanas.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Intis
Svirskis.
19. Par dāvinājuma pieņemšanu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Līvānu svētā Miķeļa Ercenģeļa Romas katoļu draudzes, reģ. Nr.
90000504985, Baznīcas ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, 2016. gada 7.
decembra vēstuli “Par zemes dāvinājumu pašvaldībai”, saskaņā ar kuru draudze vēlas
dāvināt Līvānu novada pašvaldībai no draudzes īpašuma, reģ. Daugavpils tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000555863,
ar kadastra Nr. 7611 006 0057, Baznīcas ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, atdalītu
zemesgabalu 5,6508 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 006 0027, atbilstoši tā
kadastrālai vērtībai 3164,00 EUR, uz zemes gabala esošo pašvaldības dzīvojamo māju
un Līvānu pilsētas ezera daļas apsaimniekošanai, kā arī Baznīcas ielai piegulošā
stāvlaukuma rekonstrukcijai, un ņemot vērā, ka Līvānu novada pašvaldība, saskaņā ar
Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam
Rīcību plāna 2. prioritātes “Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta” 2.1. rīcības
virziena “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
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investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide” 2.1.1.11. pasākumu
“Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmēj-darbības attīstības veicināšanai Līvānu
industriālajā zonā Nr. 2.” un Investīciju plāna 2. prioritātes “Uzņēmējdarbība, darbs
un ģimenes labsajūta” 2.1. rīcības virziena “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā
vide” 2.1.31. projekta idejai “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr 2.” ir uzsākusi tehniskā projekta projektam
“Līvānu pilsētas ielas rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” izstrādi,
kura ietvaros tiek plānots sakārtot transporta infrastruktūru, tai skaitā Līvānu pilsētas
Baznīcas ielu, un pamatojoties uz Līvānu novada pašvaldības 2015. gada 30. aprīļa
noteikumu Nr. 4 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā” 8. un 16. punktu un likuma
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt no Līvānu svētā Miķeļa Ercenģeļa Romas katoļu draudzes, reģ.
Nr. 90000504985, Baznīcas ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā, kā dāvinājumu
nekustamo īpašumu - no draudzes īpašuma atdalītu zemesgabalu 5,6508 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7611 006 0027, kas atrodas Baznīcas ielā 6, Līvānos, Līvānu
novadā, atbilstoši tā kadastrālai vērtībai 3164,00 EUR, noslēdzot dāvinājuma līgumu.
2. Pieņemto dāvinājumu zemesgabalu 5,6508 ha platībā izmantot uz zemes
gabala esošo pašvaldības dzīvojamo māju un Līvānu pilsētas ezera uzturēšanai, kā arī
blakus Baznīcas ielai esošā stāvlaukuma labiekārtošanai.
3. Noteikt, ka atbildīgā par dāvinājuma līguma slēgšanu ir Līvānu novada
domes juriskonsulte Sanita Grabāne un par dāvinājuma – nekustamā īpašuma zemes
gabala īpašuma tiesību nostiprināšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.
Pielikumā:

1) zemes robežu plāns,
2) zemesgrāmatas nodalījuma noraksts

20. Par ziedojumu pieņemšanu.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar līdzekļu piesaistīšanu ar nolūku uzlabot Līvānu vakara (maiņas)
vidusskolas datortehnikas bāzi, kas tiek izmantota Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
Līvānu filiāles mācību procesa nodrošināšanai, un saskaņā ar Līvānu novada domes
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2015. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 4 .„Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu
(ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā” 8. punktu un
pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 12. pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt ziedojumu 6389,34 EUR (seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit deviņi
euro un 34 centi) apmērā no SIA „Light Guide Optics International”, reģ. Nr.
41503034724, adrese: Līvānu novads, Līvāni, Celtniecības iela 8, LV-5316.
2. Šī lēmuma 1. punktā pieņemtos finanšu līdzekļus izmantot piecu
datorkomplektu iegādei Līvānu vakara (maiņas) vidusskolas datorklases, kas tiek
izmantota Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāles mācību procesa
nodrošināšanai, aprīkošanai.
3. Slēgt līgumu ar SIA „Light Guide Optics International”, reģ. Nr.
41503034724, par piešķirto līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim.
4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika un Informātikas daļas vadītājs Juris Sniķers.

21. Par pašvaldības pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanā.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar ūdens patēriņa uzskaites skaitītāju uzstādīšanu Līvānu novada
pašvaldības dzīvojamā fonda daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īrētajos un
apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos Līvānu pilsētā un, ņemot vērā, ka saskaņā ar
starp Līvānu novada domi un SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
(turpmāk - SIA) 2004.gada 16.martā noslēgto Pašvaldības nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu Nr. 39 pašvaldības dzīvojamais fonds ir
nodots apsaimniekošanā SIA, tai skaitā dzīvojamās mājās esošās komunikācijas, un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 12.decembra noteikumu Nr.999
„Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu
sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 11. punktu,
kurā noteikts, ka ūdens patēriņu dzīvoklī uzskaita ar skaitītājiem, kas atbilst
normatīvo aktu prasībām mērījumu vienotības jomā, un par ūdens patēriņa skaitītāju
uzstādīšanu ir atbildīgs izīrētājs, Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra
noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, lai
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nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3 punktā un 15.panta
pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijās - organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu , Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot papildus apsaimniekošanā SIA „Līvānu dzīvokļu komunālā
saimniecība” Līvānu novada pašvaldības dzīvojamā fonda daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju īrētajos un apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos Līvānu pilsētā uzstādītos ūdens
patēriņa uzskaites skaitītājus saskaņā ar Pielikumu Nr.1: ūdensskaitītāji – 278 gab.
2. Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram veikt šī
lēmuma 1.punktā norādītā inventāra un pamatlīdzekļu nodošanu SIA „Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība” ar nodošanas pieņemšanas aktu.
3. Juriskonsultei Sanitai Grabānei slēgt ar SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” papildus vienošanos pie 2004.gada 16.martā noslēgtā Pašvaldības
nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pilnvarojuma līguma Nr. 39 par ūdens patēriņa
uzskaites skaitītāju un iekārtu ūdens skaitītāju darbības nodrošināšanai, pārņemšanu
apsaimniekošanā.
Pielikumā: nododamā inventāra saraksts /01.12.2016 inventarizācijas akts Nr.300/
22. Par projektu „Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes
īpašumā „Skujiņas””.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes īpašumā
„Skujiņas”” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam pasākumu “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā
un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”, kura mērķis ir uzlabot meža ekoloģisko vērtību,
nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, un pamatojoties uz projekta atbilstību
„Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012 . – 2018. gadam”
2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.3. rīcības virziena
(Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem
tiek nodrošināta pievilcīga dabas vide) 2.3.1. rīcībai (Dabas vides aizsardzības un
sakārtošanas pasākumu nodrošināšana), 2.3.2. rīcībai (Dabas vides ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšana), 2.3.2.11. pasākumam (Vides kvalitātes un dabas resursu
uzlabošanas, kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu novadā) un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 4. augusts noteikumiem Nr.455
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„Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu
pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā"
īstenošanai” un likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gada
pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”
ar projektu „Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes īpašumā
„Skujiņas””.
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 3 528,80 EUR (trīs tūkstoši pieci simti
divdesmit astoņi euro un 80 centi), no kurām 2 456,08 EUR (divi tūkstoši četri simti
piecdesmit seši euro un 08 centi) ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansējums.
3. Pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināt kā veiktos darbus ar pašu spēkiem
un materiāliem.
4. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir Plānošanas un
attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
23. Par zemes vienību nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot K. S., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par Līvānu
novada pašvaldībai piekrītošā zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 7686 007
0673, kas atrodas Pienotavas ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, par kuru ir noslēgts
nomas līgums, atsavināšanu, un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, kurš nosaka, ka
atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas ( būves ) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja
viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka ( būve ), un zemes starpgabalu,
kas piegul šai zemei, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot atsavināšanai atsevišķu neapbūvētu zemes starpgabalu Pienotavas
ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā 0,5641 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007
0673.
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1.2.Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt atsavināmā zemes gabala novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas
procesu.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja
88, Rēzekne, LV – 4601).
2. Izskatot K. Š., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par Līvānu
novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0262,
kas atrodas “Brīnums”, Kūkas, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, par kuru ir noslēgts
nomas līgums, atsavināšanu, un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3. punktu, kurā noteikts, ka
atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi
vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas
piegul šai zemei, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai atsevišķu apbūvētu zemesgabalu “Brīnums”,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā 0,4769 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009
0262.
2.2. Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt atsavināmā zemes gabala novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas
procesu.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā ( Atbrīvošanas
aleja 88, Rēzekne, LV – 4601 ).
3. Izskatot L. P., dzīvesvieta deklarēta (adrese), 2016. gada 5. septembra
iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0167, kas atrodas “Zaļās lapas”, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, par kuru ir noslēgts 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
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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 par ko ir
noslēgts zemes nomas līgums, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Nodot atsavināšanai atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu “Zaļās lapas”,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā 0,1656 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652 001 0167.
3.2. Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt atsavināmā zemes gabala novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas
procesu.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā ( Atbrīvošanas
aleja 88, Rēzekne, LV – 4601 ).

24. Par precizējumiem Līvānu novada domes pieņemtajos lēmumos
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
1. Līvānu novada dome 2016.gada 31.martā pieņēma lēmumu Nr. 5-24 “Par
atsevišķa neapbūvēta zemesgabala “Lāčuki”, Turku pagastā, Līvānu novadā, nosacītās
cenas apstiprināšanu”. Pārbaudot lietas materiālus, Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas konstatēja, ka minētā
lēmuma lemjošās daļas 1.punktā ir pieļauta pārrakstīšanās kļūda, norādot zemesgabala
“Lāčuki”, Beirupurvā, Turku pagastā, kadastra numuru 7686 003 0758. No lietas
materiāliem pievienotās Zemesgrāmatu apliecības nekustamajam īpašumam “Lāčuki”
Turku pag., Līvānu nov., redzams, ka zemes vienības kadastra numurs ir 7686 003
0428.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmo daļu, kura
nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas
pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas
nemaina lēmuma būtību un privatizācijas, un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas priekšlikumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
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Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Labot pārrakstīšanās kļūdu Līvānu novada domes 2016.gada 31.marta
lēmumā Nr. 5-24 “Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala “Lāčuki”, Turku pagastā,
Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu” un izteikt lemjošās daļas 1.punktu
šādā redakcijā: “1. Apstiprināt atsevišķa neapbūvēta zemesgabala “Lāčuki”
Beirupurvā, Turku pagastā, Līvānu novadā, 2,81 ha platībā, ar kadastra nr. 7686 003
0428, nosacīto cenu 3400,00 EUR ( trīs tūkstoši četri simti euro ) apmērā”.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: 2016.gada 31.marta lēmuma Nr. 5-24 izraksts.
2. Līvānu novada dome 2015.gada 30.aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 5-24 “Par
atsevišķa neapbūvēta zemesgabala “Kraujiņas”, Turku pagastā, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu”. Pārbaudot lietas materiālus, Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas konstatēja, ka minētā
lēmuma 1.punktā ir pieļauta pārrakstīšanās kļūda, norādot zemesgabala “Kraujiņas”,
Turku pagastā, ar kadastra numuru 7666 509 0021. No lietas materiāliem pievienotās
Zemesgrāmatu apliecības nekustamajam īpašumam “Kraujiņas” Turku pag., Līvānu
nov., redzams, ka zemes vienības kadastra numurs ir 7686 007 0298.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kura
nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas
pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas
nemaina lēmuma būtību un privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas priekšlikumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Labot pārrakstīšanās kļūdu Līvānu novada domes 2015.gada 30.aprīļa
lēmumā Nr. 5-24 “Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala “Kraujiņas”, Turku pagastā,
Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu” un izteikt lemjošās daļas 1.punktu šādā
redakcijā: “1.Noteikt samaksu par pašvaldības īpašuma objektu – atsevišķu
neapbūvētu zemesgabalu 0,411 ha platībā ar kadastra Nr. 7686 007 0298, kas atrodas
„Kraujiņas”, Turku pagastā, Līvānu novadā, 900 EUR ( deviņi simti euro ) apmērā”.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.”
Pielikumā: 2015.gada 30.aprīļa lēmuma Nr. 5-24 izraksts.
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25. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro H. Jablonska
1. Izskatot Līvānu novada Rožupes pagasta pārvaldes 2016.gada 20.decembra
iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu 2110 EUR apmērā Rožupes pagasta
komunālajai saimniecībai kurināmā iegādes un 85 EUR apmērā Rožupes pagasta
pārvaldei kases aparāta iegādes izdevumu segšanai, sakarā ar to, ka Rožupes pagasta
pārvaldes 2016.gada budžetā finansējums šim mērķim nebija paredzēts, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 2110 EUR apmērā Rožupes pagasta komunālajai
saimniecībai kurināmā iegādes izdevumu segšanai no līdzekļu ekonomijas Līvānu
pilsētas teritorijas apsaimniekošanas 2016.gada budžeta iedaļā 2244. “Ēku un telpu
uzturēšana”, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada
pamatbudžetā.
1.2. Piešķirt līdzekļus 85 EUR apmērā Rožupes pagasta pārvaldei kases
aparāta iegādes izdevumu segšanai no Līvānu novada domes pārvaldes 2016.gada
budžeta iedaļā 2241. “Ēku, būvju un telpu remonts” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Sakarā ar to, ka Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolas, Līvānu novada
pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” un Līvānu 2.vidusskolas apkures izdevumi ir
lielāki nekā šo iestāžu budžetā paredzētais finansējums kopsummā par 3714 EUR, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā par 3714 EUR apkures izdevumu
apmaksai, tai skaitā Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolai 872 EUR, Līvānu
novada pirmsskolas izglītības iestādei „Rūķīši” 2000 EUR un Līvānu 2.vidusskolai
842 EUR apmērā
no Līvānu novada domes pārvaldes 2016.gada budžeta iedaļā
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2241. “Ēku, būvju un telpu remonts” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
26. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas 2016.gada
20.decembra vēstuli Nr.1-18/59 par izmaiņām amata vienību sarakstā un saskaņā ar
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 3.pielikumu, kas nosaka pedagogu darba slodzi, kas atbilst vienai mēneša
darba algas likmei un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta
otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas amatu
vienību sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2017.gada 1.janvāra (skatīt
pielikumā).
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
Pielikumā:

Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
amatu vienību saraksts uz 1 lp.

2. Izskatot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2016.gada 20.decembra
vēstuli Nr.1-20/138 par izmaiņām amata vienību sarakstā un saskaņā ar Ministru
kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”
3.pielikumu, kas nosaka pedagogu darba slodzi, kas atbilst vienai mēneša darba algas
likmei un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam,
M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas amatu vienību
sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2017.gada 1.janvāra (skatīt pielikumā).
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu bērnu un jaunatnes
sporta skolas direktore Indra Iesalniece.
Pielikumā: Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
44

27. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm.
Ziņo A. Vaivods
1. Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 6.pielikumu un
9.pielikumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.447
„Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”
12.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi”, Līvānu novada domes 2016.gada 15.septembra
noteikumu „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada
vispārējās izglītības iestādēm” 19. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A.
Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu Līvānu novada pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada
31.augustam (pielikums Nr.1)
1.2. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu Līvānu novada bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2017.gada
1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam (pielikums Nr.2)
1.3. Izglītības iestāžu vadītājiem paredzēt piemaksu par papildu pienākumu
veikšanu EUR 45,00 mēnesī Līvānu novada izglītības darba metodisko apvienību
vadītājiem, to saskaņojot ar Līvānu novada Izglītības pārvaldi.
1.4. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.
Pielikumā: mērķdotācijas sadalījums
2. Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 8. pielikumu un
saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.477 „Speciālās
izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības
klašu (grupu) finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
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NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu Rudzātu speciālajai
internātpamatskolai no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.augustam (pielikums
Nr.3)
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Rudzātu speciālās
internātpamatskolas direktors Edgars Vaivods.
Pielikumā: mērķdotācijas sadalījums
3. Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2017.gadam” 7.pielikumu un
saskaņā ar Ministru Kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr.382 ,,Interešu
izglītības programmu finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, interešu izglītības
programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtību Līvānu novadā, Izglītības likuma
17.panta 3.punkta 16.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas līdzekļu sadalījumu Līvānu novadā
realizēto interešu izglītības programmu finansēšanai no 2017.gada 1.janvāra līdz
2017.gada 31.augustam (pielikums Nr.4).
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.
Pielikumā: mērķdotācijas sadalījums
28. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2016.gada budžetā.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un
finanšu vadību” un likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 17 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Līvānu
novada domes pamatbudžetu 2016. gadam”” (skat. pielikumā Nr. 1).
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2. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 18 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par Līvānu
novada domes speciālo budžetu 2016. gadam”” (skat. pielikumā Nr. 2).
3. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 19 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Līvānu
novada domes dāvinājumiem un ziedojumiem 2016. gadam”” (skat. pielikumā Nr. 3).
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un atbildīgie par programmām
(pasākumiem).
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi Nr. 17 uz 1 lpp. ar pielikumiem
2) saistošie noteikumi Nr. 18 uz 1 lpp. ar pielikumu
3) saistošie noteikumi Nr. 19 uz 1 lpp. ar pielikumu

Sēde beidzas plkst.1100
Protokols parakstīts 2017. gada 4. janvārī
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

/paraksts

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
Personāla vadības un administratīvās
daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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