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Sēdes sākums plkst.910
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS
4) Inese JAUNUŠĀNE
5) Ināra KALVĀNE
6) Ginta KRAUKLE
7) Valdis LABINSKIS
8) Jānis MAGDAĻENOKS
9) Ivans MATROSOVS
10) Gatis PASTARS
11) Pēteris ROMANOVSKIS
12) Ļevs TROŠKOVS
13) Andris VAIVODS
14) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti:
1) Ainis VEIGURS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
2) Renāte ŠMUKSTE, Juridiskās daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos,
3) Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
4) Indra UPENIECE, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja,
5) Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja,
6) Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,

7) Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
8) Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
9) Iveta DOBELE, Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece,
10) Inga BOKĀNE, juriskonsulte,
11) Inese STAHOVSKA, LUAC vadītāja,
12) Ilga PEISENIECE, Izglītības pārvaldes vadītāja,
13) Antra VILCĀNE, Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja,
14) Ingūna LIEPIŅA, ekonomiste /darba kārtības 12. jautājuma izskatīšanas
laikā/,
15) Ainārs SKROMĀNS, būvinženieris /darba kārtības 22. jautājuma izskatīšanas
laikā/.
Apspriežot domes sēdes darba kārtību vārds tiek dots deputātam Valdim
Labinskim par darba kārtības 5. jautājumu „Par grozījumiem saistošajos noteikumos”.
Paskaidro Juridiskās daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte Šmukste.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut domes sēdes darba
kārtībā 22. jautājumu „Par projektu „Torņu ielas, Jersikas pagastā Līvānu novadā
pārbūve”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā domes
priekšsēdētāja A. Vaivoda priekšlikumu par 22. domes sēdes darba kārtības jautājuma
„Par projektu „Torņu ielas, Jersikas pagastā, Līvānu novadā pārbūve” iekļaušanu
domes sēdes darba kārtībā,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, apstiprina šādu domes
sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
3. Par Līvānu novada pasākuma “Ziemassvētku tirgus 2019” nolikumu. Ziņo I.
Kalvāne
4. Par grozījumiem Līvānu 2.vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne
5. Par grozījumiem saistošajos noteikumos. Ziņo I. Kalvāne
6. Par Līvānu novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumu. Ziņo I. Kalvāne
7. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
10. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Upītes”
Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks
12. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
13. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos. Ziņo A. Vaivods
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14. Par dzīvokļa Nr. 18 Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods
15. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora-ekskavatora JUMZ-6,
1979.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs T1068LT, izsoles rezultātu
apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
16. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora-piekabes 2PTS-4, 1988.izlaiduma
gads, reģistrācijas numurs P1749LZ, izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo A.
Vaivods
17. Par Līvānu novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmuma Nr. 13-17 „Par
atsevišķa apbūvēta zemesgabala „”Dālijas”, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai” atcelšanu. Ziņo A. Vaivods
18. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods
19. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta
līdzekļu atlikuma sadali. Ziņo A. Vaivods
20. Par apbūves tiesību nodibināšanu. Ziņo A. Vaivods
21. Par darba dienu pārcelšanu. Ziņo A. Vaivods
22. Par projektu „Torņu ielas, Jersikas pagastā Līvānu novadā pārbūve”. Ziņo A.
Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram
Paskaidro R. Šmukste
31.oktobrī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
1.novembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar
Dānijas “Y'sMen” kluba pārstāvjiem, kuri apmeklēja Līvānus.
4.novembrī Līvānu novada domes vadība, Līvānu novada Izglītības pārvaldes un
Līvānu novada Sociālā dienesta vadība tikās ar biedrības “Plecs” pārstāvjiem, lai
pārrunātu jautājumus par iespējamo sadarbību sociālajā jomā.
5.novembrī Līvānu novada domes vadība tikās ar Līvānu novada Izglītības pārvaldes,
Līvānu Bērnu un jauniešu centra un Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
"Kvartāls" vadību, lai pārrunātu darba jautājumus.
5.nevembrī notika Sutru pagasta valdes sēde.
6.novembrī notika Rudzātu pagasta valdes sēde.
6.novembrī notika Līvānu novada kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības, jaunatnes un
sociālo iestāžu vadītāju sanāksme.
6.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja
sapulci par gatavošanos XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas
notiks Rīgā 2020.gadā no 6.jūlija līdz 12.jūlijam. Sapulcē piedalījās novada
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pašdarbības kolektīvu vadītāji, Līvānu Bērnu un jauniešu centra un Līvānu novada
Izglītības pārvaldes vadība.
6.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas
Pašvaldību savienības (LPS) valdes sēdē, kura notika Rīgas pilī un tās ietvaros notika
tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu.
No 7. līdz 11.novembrim Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta
Kraukle piedalījās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un Vides
aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) organizētajā vizītē
Moldovā, kur notika V starptautiskais investīciju forums “Invest Gagauzia - 2019”.
7.novembrī notika Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme.
8.novembrī Krāslavā notika Latgales tūrisma konference un Latgales reģiona Tūrisma
Gada balvas 2019 pasniegšana. Konferencē piedalījās Līvānu novada domes
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece.
8.novembrī notika stipendiju programmas Līvānu novada jauniešu studijām
augstskolās 2019./2020.studiju gadā līgumu parakstīšana. Ar jauniešiem tikās Līvānu
novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, SIA „Light Guide Optics International”
valdes priekšsēdētājs, Līvānu Goda pilsonis Daumants Pfafrods, SIA „Līvānu kūdras
fabrika” valdes priekšsēdētājs, domes deputāts Pēteris Romanovskis, kā arī
Viduslatgales pārnovadu fonda valdes locekle Evija Caune.
9.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods 15 gadu jubilejā
sveica SIA „Light Guide Optics International”.
9.novembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne un Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece Jelgavā piedalījās Latvijas Mazpulku dibināšanas
gadadienas svētku konferencē “Mazpulkiem Latvijā – 90”.
11.novembrī Līvānu novada domes vadība piedalījās Lāčplēša dienas lāpu gājienā un
piemiņas brīdī pie Līvānu Atbrīvošanas pieminekļa.
12.novembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Rudzātu
speciālajā pamatskolā atklāja konkursu “Daiļas kā liepas un stipri kā ozoli – mēs
Latvijai”, kurā piedalījās astoņu Latvijas speciālo izglītības iestāžu komandas
(kopskaitā 50 skolēni).
12.novembrī notika Rožupes pagasta valdes sēde.
13. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Līvānu PII
“Rūķīši” piedalījās Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadienas svinīgajā
pasākumā “Sasildi, liesmiņa, manu zemīti!”.
13. un 21.novembrī tikās Līvānu novada domes vadība un atbildīgie speciālisti,
Līvānu novada Izglītības pārvaldes, Līvānu 1.vidusskolas un Līvānu vakara (maiņu)
vidusskolas vadība, lai pārrunātu darba jautājumus.
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13.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar
Līvānu Bērnu un jauniešu centra vadītāju Zani Praņevsku, lai pārrunātu darba
jautājumus.
13.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar
Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas un Līvānu novada Sociālā
dienesta vadību un speciālistiem, lai pārrunātu projektu idejas nākošajam plānošanas
periodam.
13.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Latgales
mākslas un amatniecības centrā piedalījās Borisa Borisova gleznu izstādes “Dabas
šarms” atklāšanā.
14.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar Valsts probācijas dienesta
Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības vadītāju Iveta Vilcāne, lai pārrunātu
sadarbības un telpu nomas jautājumus.
14.novembrī notika Līvānu novada domes vadības, daļu vadītāju un atbildīgo
speciālistu darba grupas sanāksmes par Valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra izveidi Līvānos 2020.gadā.
14.novembrī Jaunsilavas pamatskolā, 15. novembrī Rožupes pamatskolā un Jersikas
tautas namā, 17.novembrī Sutru kultūras namā un Rudzātu saieta namā un
18.novembrī Līvānu novada Kultūras centrā Līvānu novada domes vadība piedalījās
Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadienas svinīgajos pasākumos.
15.novembrī notika Līvānu novada Dzīvokļu jautājumu komisijas sēde.
15.novembrī 19 jaunieši no visas Latvijas līderu semināra "Demokrātijai nav demo
versijas" ietvaros apmeklēja Līvānu novada domi, kur ar viņiem tikās Līvānu novada
domes Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece, Plānošanas un attīstības
daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne, Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un
Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktore Zane Praņevska.
19.novembrī notika Turku pagasta valdes sēde.
19.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne piedalījās biedrības “Reģionālo attīstības centru
apvienība” (RACA) atklātajā valdes sēdē, kurā tika spriests par papildus finansējuma
piesaistes iespējām ES fondu apguvei, par LEADER projektiem kā arī citi jautājumi.
20.novembrī Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrā notika Līvānu novada domes
Attīstības plānošanas komisijas sēde.
20. un 27. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
vadīja Starpinstitucionālās sadarbības grupas sēdes.
21.novembrī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
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22.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rīgā
piedalījās LMT Tehnoloģiju dienas pasākumā.
23.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle sveica J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un
mākslas skolu jubilejā.
No 25.novembra līdz 3.decembrim Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece
Aija Usāne devusies atvaļinājumā.
25.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā piedalījās
Ceļu satiksmes drošības padomes sēdē.
25.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Līvānu
Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Inese Stahovska Rēzeknē piedalījās Latgales
plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra un Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras POLARIS procesa ietvaros organizētajās Latgales reģiona ārējo
tiešo investīciju piesaistes apmācībās.
26.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle sveica Līvānu 1.vidusskolas kolektīvu
ar panākumiem Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu reitingā 2019. Līvānu 1.
vidusskola saņēma divas godalgas: par izcilu mācību darba organizāciju un par
izciliem sasniegumiem matemātikas mācīšanā.
28.novembrī Līvānu novadu apmeklēs VARAM rīkotā konkursa "Ģimenei
draudzīgākā pašvaldība" vērtēšanas komisija.
2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot V. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 30.oktobra
iesniegumu, (reģistrēts 2019.gada 30.oktobrī Nr.2-11.1/19/1549) par palīdzību
dzīvojamās platības nodrošināšanā, saskaņā ar likuma ”Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā” 14. panta pirmās daļas 3.punktu kurā noteikts, ka pirmām
kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bez vecāku gādības palikuši bērni – pēc tam,
kad bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe, un atbilstoši
Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1.
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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1.1. Piešķirt V. K., ģimenes sastāvs 2 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese),
1 – istabu dzīvokļa Rīgas ielā 30-41, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku
līdz 2020. gada 1.martam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
1.2. V. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 30-41,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
1.3. Izslēgt V. K. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, pirmām kārtam nodrošināmo personu grupas, kārtas
Nr.10.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot L. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 08.novembra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 08. novembrī Nr. LNP/2-11.1/19/1596) par
uzņemšanu dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā uzaicināto speciālisti, kas nav
nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006.gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā” 8. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut L. Švirksti, deklarētā dzīvesvieta Dārzu iela 7-25, Rožupe,
Līvānu novads, ģimenes sastāvs – 3 cilv., pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa
jautājumu risināšanā uzaicināto speciālistu grupā ar kārtas Nr.8.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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 A. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019.gada 15.novembra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 15. novembrī Nr. LNP/2-11.1/19/1671) par
dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai, kas nav nodrošināta ar dzīvojamo
platību, un ņemot vērā Līvānu novada bāriņtiesas 2019. gada 14. novembra atzinumu
“Par dzīves apstākļu uzlabošanu A. P. ģimenei”, un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos
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saistošajos noteikumos var noteikt citas personu kategorijas, kurām sniedzama
palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006.gada
31.augusta saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut A. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā (ar bāriņtiesas vai sociālā
dienesta ierosinājumu) nodrošināmo personu grupā, kārtas Nr.9.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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 N. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019.gada 18.oktobra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 18. oktobrī Nr. LNP/2-11.1/19/1509) par
dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai, kas nav nodrošināta ar dzīvojamo
platību, un ņemot vērā Līvānu novada bāriņtiesas 2019. gada 15. novembra atzinumu
“Par dzīves apstākļu uzlabošanu N. Š. ģimenei”, un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos var noteikt citas personu kategorijas, kurām sniedzama
palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006.gada
31.augusta saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Iekļaut N. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā (ar bāriņtiesas vai sociālā
dienesta ierosinājumu) nodrošināmo personu grupā, kārtas Nr.10.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
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5. Izskatot Z. J., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 24. oktobra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 25. oktobrī Nr. LNP/2-11.1/19/1535) par 2018.
gada 05. janvāra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 15 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,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt Z. J. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Avotu ielā
1A-1, Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2020.gada 01.decembrim ar tiesībām
pagarināt, ja tiek pildītas noslēgtās vienošanās par īres un komunālo pakalpojumu
parādu atmaksu.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot L. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 28. oktobra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 28. oktobrī Nr. LNP/2-11.1/19/1541) par 2019.
gada 05. maija dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 46 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,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Pagarināt L. L. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Zaļā ielā 660, Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2020.gada 01.decembrim ar tiesībām
pagarināt, ja pakalpojumu maksājumi netiek kavēti.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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7. Izskatot O. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 13. novembra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 13. novembrī Nr. LNP/2-11.1/19/1642) par 2019.
gada 12. septembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 68 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,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Pagarināt O. M. īres tiesības uz 2 – istabu dzīvokli Rīgas ielā 193-7,
Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2020.gada 01.decembrim ar tiesībām pagarināt,
ja pakalpojumu maksājumi netiek kavēti.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7.3. 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.
8. Izskatot O. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 29. oktobra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 29. oktobrī Nr. LNP/2-11.1/19/1543) par 2019.
gada 09. aprīļa dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 40 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,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
8.1. Pagarināt O. V. īres tiesības uz 2 – istabu dzīvokli Jelgavas ielā 6-1,
Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
8.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9. Izskatot T. C., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 19. novembra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 19. novembrī Nr. LNP/2-11.1/19/1575) par 2019.
gada 16. septembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 72 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka
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dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī
nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
9.1. Pagarināt T. C. īres tiesības uz labiekārtotu 3 – istabu dzīvokli Lāčplēša
ielā 27-58, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
9.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10. Izskatot K. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 19. novembra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 19. novembrī Nr. LNP/2-11.1/19/1576) par 2019.
gada 13. septembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 71 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,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
10.1. Pagarināt K. U. īres tiesības uz labiekārtotu 3 – istabu dzīvokli Lāčplēša
ielā 11-24, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
10.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
10.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par Līvānu novada pasākuma “ZIEMASSVĒTKU TIRGUS 2019” nolikumu.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro I. Stahovska
Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības un uzņēmēju divpusējās konsultatīvās
padomes ierosinājumu rīkot Uzņēmēju tirdziņus ar mērķi popularizēt Līvānu novada
uzņēmumus un veicināt to atpazīstamību, iepazīstināt interesentus ar vietējo ražotāju
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piedāvājumu, kā arī veicināt to savstarpējo komunikāciju, un pamatojoties uz Līvānu
novada domes 2011. gada. 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. 8 „Par Līvānu novada
pašvaldības nodevām” III nodaļu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu
Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību” 13. un 14. punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Rīkot 2019. gada 08. decembrī pasākumu „ZIEMASSVĒTKU TIRGUS
2019” .
2. Apstiprināt pasākuma „ZIEMASSVĒTKU TIRGUS 2019” nolikumu (skat.
pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Inese Stahovska.
Pielikumā: nolikums ar pielikumiem uz 9 lpp.
4. Par grozījumiem Līvānu 2.vidusskolas nolikumā
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu 2.vidusskolas 2019.gada 14.novembra vēstuli Nr. 1.11/50 par
grozījumiem Līvānu 2.vidusskolas nolikumā un pamatojoties uz Izglītības likuma
22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu 2.vidusskolas nolikumā (apstiprināts ar Līvānu novada domes
2016.gada 31.marta sēdes protokola Nr.5 lēmumu Nr.5-3) šādus grozījumus:
1.1. izslēgt no Nolikuma 67.punkta 67.13. apakšpunktu (67.13 pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides kārtība).
1.2. papildināt Nolikuma X nodaļas “Skolas darbības reglamentējošie
noteikumi” 67.punktu ar šādiem apakšpunktiem:
“67.28. Pedagogu materiālās stimulēšanas kārtība;
67.29. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas
darbības kārtība;
67.30. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība;
67.31. Pedagogu materiālās stimulēšanas izvērtēšanas komisijas
reglaments.”
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1.3. izslēgt no Nolikuma 68.2. apakšpunkta skaitli “67.13.” un papildināt
apakšpunktu ar skaitļiem “67.28., 67.29., 67.30., 67.31.”
1.4. izteikt Nolikuma pielikumu Nr.1 “Līvānu 2.vidusskolas darba
organizācijas struktūra” jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juridiskās
daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
5. Par grozījumiem saistošajos noteikumos.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
Paskaidro R. Šmukste
Sakarā ar to, ka zaudē spēku Administratīvo pārkāpumu kodekss un stājas
spēkā Administratīvās atbildības likums, kurā ir noteikts administratīvā pārkāpuma
procesa un atbildības jauns regulējums, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
43. pantu, un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izdot šādus saistošos noteikumus:
1.1. Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 12 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2003. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par centralizētās
apkures sistēmas atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu dzīvokļos Līvānu
novadā”,
1.2. Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 13 “Grozījumi 2016. gada
25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Līvānu novadā”,
1.3. Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 14 “Grozījumi Līvānu
novada domes 2019. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Līvānu novada
pašvaldībā”,
1.4. Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 15 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2013. gada 28. marta noteikumos Nr. 7 “Par tirdzniecību publiskās
vietās un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Līvānu novadā”,
1.5. Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.16 “Grozījumi Līvānu
novada domes 2017.gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Līvānu novadā”,
1.6. Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.17 “Grozījumi Līvānu
novada domes 2015. gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu
novadā”,
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1.7. Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.18 “Grozījumi Līvānu
novada domes 2010.gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par
sabiedrisko kārtību Līvānu novadā”.
2. Saistošie noteikumi pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada pašvaldības mājas lapā interneta
vietnē www.livani.lv un informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
4. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir Līvānu novada domes
Juridiskās daļas vadītāja - priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste.
5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektoram Uldim Skreiveram.
Pielikumā:

1) Saistošie noteikumi Nr. 12 uz 2 lpp. un paskaidrojuma raksts,
2) Saistošie noteikumi Nr. 13 uz 2 lpp. un paskaidrojuma raksts,
3) Saistošie noteikumi Nr. 14 uz 2 lpp. un paskaidrojuma raksts,
4) Saistošie noteikumi Nr. 15 uz 2 lpp. un paskaidrojuma raksts,
5) Saistošie noteikumi Nr. 16 uz 2 lpp. un paskaidrojuma raksts,
6) Saistošie noteikumi Nr. 17 uz 2 lpp. un paskaidrojuma raksts,
7) Saistošie noteikumi Nr. 18 uz 4 lpp. un paskaidrojuma raksts.
6. Par Līvānu novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumu.

Ziņo I. Kalvāne
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2019.gada 21.marta sēdes lēmuma Nr.3-2
pielikumu “Līvānu novada domes pārvaldes un administrācijas amatu vienību
saraksts no 2019.gada 1.jūnija”, Līvānu novada dzimtsarakstu nodaļa ir pašvaldības
administrācijas nodaļa, kurā ir viena amata vienība “vadītājs”.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Līvānu novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumu,
kas apstiprināts ar Līvānu novada domes 2018.gada 26.aprīļa sēdes lēmumu Nr.7-4.
2. Līvānu novada domes dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Velgai Švirkstei
iesniegt Līvānu novada domes Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu apstiprināšanai
Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Velga Švirkste.
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7. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot N. V., dzīvojošas (adrese), 2019.gada 13.novembra iesniegumu par
zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 002
0310, „Līvi”, Grāveri, Jersikas pagasts, Līvānu novads, konstatēts, ka:
1) Ar Līvānu novada domes 26.09.2019 sēdes lēmumu Nr.13-10 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0310 plānotai daļai 0,3032 ha platībā
sakarā ar apbūves tiesības ierakstīšanu zemesgrāmatā tika noteikts nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis Komercdarbības objektu apbūve (kods 0601), pārējai
zemes vienības daļai 1,8298 ha platībā atstājot esošo zemes lietošanas mērķi – Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
2) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0310 atrodas Līvānu
novada teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Lauksaimniecības zemes (L2).
Sakarā ar to, ka plānotā zemes vienības daļa netiks nodota apbūves tiesības
nodibināšanai, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. pantu
un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0310, „Līvi”,
Grāveri, Jersikas pagasts, Līvānu novads, plānotās daļas 0,3032 ha platībā nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi no Komercdarbības objektu apbūve (kods 0601) uz Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
1.2. Pārējai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0310 daļai
1,8298 ha platībā atstāt esošo zemes lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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: kartes izdruka uz 1 lpp.
2. Izskatot A. O., dzīvojoša (adrese), 2019. gada 12.novembra iesniegumu par
nekustama īpašuma zemes lietošanas mērķa maiņu, konstatēts, ka nekustamā īpašuma
Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra
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apzīmējumu 7652 003 0106 ar kopējo platību 20 400 m2 (2,0400 ha) noteikts zemes
lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
Pamatojoties uz Līvānu novada Būvvaldē 2017. gada 26.jūnija akceptēto
paskaidrojuma rakstu uz zemes vienības ir veikta mazēku (atpūtas namiņš, grilnamiņš,
nojume, tualete, šķūnis, ēku galvenais lietošanas veids – Citas īslaicīgās apmešanās
vietas, kods 1212) būvniecība.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0106 atrodas Upenieku
ciema teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS1),
kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju apbūve, savukārt kā
teritorijas papildizmantošana ir atļauta tūrisma un pakalpojumu objektu ierīkošana.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta 3.1. apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7652 003 0106, Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, daļai 2100 m2 (0,2100 ha) platībā no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Komercdarbības objektu apbūve (kods
0801).
2.2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7652 003 0106, Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, daļai 1800 m2 (0,1800 ha) platībā no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601).
2.3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0106, Bērzu ielā 13,
Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, daļai 16 500 m2 (1,6500 ha) platībā
atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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: kartes izdruka uz 1 lpp.
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3. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Brīvības ielā 30,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0026 ar
kopējo platību 5260 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un saimniecības ēkas.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0026 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija ārpus
pilsētas centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju
apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0026, Brīvības ielā 30, Līvānos, Līvānu novadā, no Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
4. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Dubnas ielā 29,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0037 ar
kopējo platību 2630 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0037 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija ārpus
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pilsētas centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju
apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0037, Dubnas ielā 29, Līvānos, Līvānu novadā, no Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 2630 m2 platībā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
5. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0004 ar kopējo platību 1600 m2, Dubnas ielā 25, Līvānos,
Līvānu novadā, un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0005 ar kopējo
platību 3600 m2, Dubnas ielā 18, Līvānos, Līvānu novadā, noteikts zemes lietošanas
mērķis – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu. 7652 001 0004 atrodas dzīvojamā māja un
saimniecības ēkas, savukārt zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0005
nav apbūvēta.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0004 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves
teritorija ārpus pilsētas centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir
dzīvojamo māju apbūve, savukārt zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001
0005 atrodas applūstošajā teritorijā un tās plānotā (atļautā) izmantošana ir Mazdārziņu
teritorija (Z3).
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
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noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0004, Dubnas ielā 25, Līvānos, Līvānu novadā, no Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 1600 m2 platībā.
5.2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0005, Dubnas ielā 18, Līvānos, Līvānu novadā, no Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa (kods 0501) 3600 m2 platībā.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
5.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
6. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0002 ar kopējo platību 2200 m2, Dubnas ielā 27, Līvānos,
Līvānu novadā, un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0003 ar kopējo
platību 2000 m2, Dubnas ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā, noteikts zemes lietošanas
mērķis – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0002 atrodas dzīvojamā māja un
saimniecības ēkas, savukārt zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0003
nav apbūvēta.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0002 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves
teritorija ārpus pilsētas centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir
dzīvojamo māju apbūve, savukārt zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001
0003 atrodas applūstošajā teritorijā un tās plānotā (atļautā) izmantošana ir Mazdārziņu
teritorija (Z3).
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
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īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0002, Dubnas ielā 27, Līvānos, Līvānu novadā, no Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 2200 m2 platībā.
6.2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0003, Dubnas ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā, no Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa (kods 0501) 2000 m2 platībā.
6.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
6.4. 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: kartes izdruka uz 1 lpp.
7. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 23,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0624 ar
kopējo platību 2306 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes gabala atrodas dzīvojamās mājas un palīgēkas, un zemes gabalam noteiktais
lietošanas veids ir zeme zem ēkām un pagalmiem visā tā platībā.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0624 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija ārpus
pilsētas centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju
apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
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Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0624, Dzirnavu ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā, no Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 2306 m2 platībā.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
7.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
8. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Kaiju ielā 1,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0172 ar
kopējo platību 1720 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Pagaidu atļautā
izmantošana sakņu dārziem (kods 0502).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0172 nav apbūvēta, bet tā atrodas
Līvānu pilsētas teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu
novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu
novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves
teritorija ārpus pilsētas centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir
dzīvojamo māju apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
8.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0172, Kaiju ielā 1, Līvānos, Līvānu novadā, no Pagaidu
atļautā izmantošana sakņu dārziem (kods 0502) uz Individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601) 1720 m2 platībā.
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
8.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
9. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Kaiju ielā 2,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0027 ar
kopējo platību 5998 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0027 atrodas dzīvojamā māja un
palīgēkas.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0027 atrodas Līvānu
pilsētas teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves
teritorija ārpus pilsētas centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir
dzīvojamo māju apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
9.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0027, Kaiju ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā, no Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 5998 m2 platībā.
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
9.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
10. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Kalnu ielā 13,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0235 ar
kopējo platību 2300 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas.
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Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0235 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS1),
kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju apbūve. Daļa zemes
vienības atrodas applūstošajā teritorijā.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
10.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0235, Kalnu ielā 13, Līvānos, Līvānu novadā, daļai 1540 m2
platībā no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101) uz Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
10.2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0235, Kalnu ielā 13, Līvānos, Līvānu novadā, daļai 760 m2
platībā no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101) uz Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).
10.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
10.4. 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: kartes izdruka uz 1 lpp.
11. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma „Kalvītes”,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0620
(Rīgas iela 310, Līvāni) ar kopējo platību 3470 m2 un zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0527 (Pienotavas iela 2, Līvāni) ar kopējo platību 4160 m2
noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes vienības kadastra apzīmējumu 7686 007 0527 atrodas dzīvojamā māja un
palīgēkas, savukārt zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0620 nav
apbūvēta.
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Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0527 un kadastra
apzīmējumu 7686 007 0620 atrodas Līvānu pilsētas teritorijā, kuras plānotā (atļautā)
izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir
Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS1), kur galvenais teritorijas
izmantošanas veids ir dzīvojamo māju apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
11.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0620 (Rīgas iela 310, Līvāni) 3470 m2 platībā un zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0527 (Pienotavas iela 2, Līvāni) 4160 m2
platībā, no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101) uz Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
11.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
11.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
12. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Pienotavas ielā 4,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0358 ar
kopējo platību 4460 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0358 atrodas dzīvojamā māja un
palīgēkas.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0358 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS1),
kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
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„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
12.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0358, Pienotavas ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā, no Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 4460 m2 platībā.
12.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
12.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
13. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Pļavu ielā 8,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0256 ar
kopējo platību 17000 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0256 atrodas dzīvojamā māja un
palīgēkas.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0256 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija ārpus
pilsētas centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju
apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
13.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0256, Pļavu ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā, no Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 17000 m2 platībā.
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13.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
13.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
14. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0623 ar kopējo platību 4624 m2, Rīgas ielā 275, Līvānos,
Līvānu novadā, noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un saimniecības ēkas.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0623 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves
teritorija (DzS1), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju
apbūve, un daļēji Labiekārtota apstādījumu teritorijā (Z1). Daļa zemes vienības
atrodas applūstošajā teritorijā.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
14.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0623, Rīgas ielā 275, Līvānos, Līvānu novadā, daļai 2312 m2
platībā no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101) uz Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
14.2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0623, Rīgas ielā 275, Līvānos, Līvānu novadā, daļai 2312 m2
platībā no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101) uz Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).
14.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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14.4. 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: kartes izdruka uz 1 lpp.
15. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0545 ar kopējo platību 5941 m2, Rīgas ielā 277, Līvānos,
Līvānu novadā, noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un saimniecības ēkas.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0545 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves
teritorija (DzS1), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju
apbūve. Daļa zemes vienības atrodas applūstošajā teritorijā.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
15.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0545, Rīgas ielā 277, Līvānos, Līvānu novadā, daļai platībā
2971 m2 no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101) uz Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
15.2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0545, Rīgas ielā 277, Līvānos, Līvānu novadā, daļai platībā
2970 m2 no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101) uz Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).
15.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
15.4. 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: kartes izdruka uz 1 lpp.
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16. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Rīgas ielā 308,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0565 ar
kopējo platību 5937 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes vienības kadastra apzīmējumu 7686 007 0565 atrodas dzīvojamā māja un
palīgēkas.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0565 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS1),
kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
16.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0565, Rīgas ielā 308, Līvānos, Līvānu novadā, no Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 5937 m2 platībā.
16.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
16.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
17. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Robežu ielā 2,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0595 ar
kopējo platību 3280 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0595 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
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plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS1),
kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
17.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0595, Robežu ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā, no Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 3280 m2 platībā.
17.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
17.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
18. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Robežu ielā 6,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0594 ar
kopējo platību 5820 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0594 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS1),
kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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18.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0594, Robežu ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, no Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 5820 m2 platībā.
18.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
18.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
19. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Robežu ielā 8,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0593 ar
kopējo platību 3200 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0593 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS1),
kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
19.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0593, Robežu ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā, no Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 3200 m2 platībā.
19.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
19.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
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20. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Stacijas ielā 12,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0098 ar
kopējo platību 5612 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
zemes vienība nav apbūvēta.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0098 atrodas Līvānu
pilsētas teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Darījumu objektu apbūves teritorija
(P3), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir darījumu un sabiedriskas nozīmes
objektu apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
20.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0098, Stacijas ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, no Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Neapgūta
sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme (kods 0900) 5612 m2 platībā.
20.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
20.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
21. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Stacijas ielā 14,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0106 ar
kopējo platību 4282 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja un saimniecības ēkas.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0106 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija ārpus
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pilsētas centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju
apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
21.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0106, Stacijas ielā 14, Līvāni, Līvānu novads, no Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 4282 m2 platībā.
21.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
21.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
22. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Stacijas ielā 20,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0120 ar
kopējo platību 7200 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
zemes gabals nav apbūvēts.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0120 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija ārpus
pilsētas centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju
apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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22.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0120, Stacijas ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā, no Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 7200 m2 platībā.
22.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
22.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
23. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Stacijas ielā 22,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0046 ar
kopējo platību 5180 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
zemes gabals nav apbūvēts.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0046 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija ārpus
pilsētas centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju
apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
23.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0046, Stacijas ielā 22, Līvānos, Līvānu novadā, no Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 5180 m2 platībā.
23.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
23.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
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24. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Vecticībnieku
ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611 005
2201 ar kopējo platību 3719 m2 noteikti zemes lietošanas mērķi – Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 3383 m2 platībā un Ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201) 336 m2 platībā.
Pamatojoties uz Līvānu novada Būvvaldes 29.05.2017 izsniegto būvatļauju
Nr.34 uz zemes vienības ir veikta Mūsdienu amatniecības tūrisma objekta „Handmade
Latgale” būvniecība (ēkas kad.apz.Nr.7611 005 2201 005, galvenais lietošanas veids
– Citas īslaicīgās apmešanās vietas, kods 1212).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes vienības šobrīd atrodas dzīvojamā māja un Mūsdienu amatniecības tūrisma
objekts „Handmade Latgale”.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7611 005 2201 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS1),
kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju apbūve, kā arī daļa
zemes vienības atrodas applūstošajā teritorijā.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta 3.1. apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
24.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7611 005 2201, Vecticībnieku ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā, daļai
2255 m2 platībā no Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz Dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa (kods 0501).
24.2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7611 005 2201, Vecticībnieku ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā, daļai
595 m2 platībā no Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz
Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).
24.3. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 005 2201, Vecticībnieku
ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā, daļai 533 m2 platībā atstāt esošo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
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24.4. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 005 2201, Vecticībnieku
ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā, daļai 336 m2 platībā atstāt esošo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
(kods 1201).
24.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
24.6. 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: kartes izdruka uz 1 lpp.
8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Olūti”, ar kopējo kadastra numuru 7666-0050064, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieces SIA ,,J & E Īpašumi”,
reģ. Nr.55403025901, juridiskā adrese: 1905.gada iela 41, Koknese, Kokneses
pagasts, Kokneses novads, 2019.gada 1.oktobra vēstuli “Par nekustamā īpašuma
“Olūti”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā sadalīšanu”, tika konstatēts, ka SIA vēlas
veikt nekustamā īpašuma „Olūti”, kas sastāv no četrām zemes vienībām 17,9 ha
kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību 4,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-005-0071, trešo zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-005-0110 un ceturto zemes vienību 5,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-002-0030, piešķirt tām jaunus nosaukumus un noteikt zemes
izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201) un 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 1.panta 14.punktu un 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 R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Olūti”, kas atrodas Līvānu novada Rožupes
pagastā ar kopējo kadastra numuru 7666-005-0064, zemes vienību 4,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-005-0071, zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-005-0110 un zemes vienību 5,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
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7666-002-0030, saskaņā ar atdalāmo zemes vienību zemes robežu plāniem,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu plānu).
2. Atdalāmajām zemes vienībām 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666005-0071 un 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-005-0110 piešķirt jaunu
nosaukumu „Olūtu mežs” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Atdalāmajai zemes vienībai 5,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666002-0030 piešķirt jaunu nosaukumu „Olūtu pļavas” un noteikt zemes lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Atcelt Līvānu novada domes 2019.gada 31.oktobra sēdes lēmuma Nr. 1412(2) ,,Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu”.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
6. 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 1 lpp.
9. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots G. Krauklei
Paskaidro A. Vilcāne
1. Izskatot bijušās zemes lietotājas K. J., dzīvo: (adrese), pilnvarotās personas
A. B., dzīvo: (adrese), 2019. gada 21.oktobra iesniegumu par zemes vienības 0,0761
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0327, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, nodošanu nomā, konstatēts, ka K. J. zemes lietošanas tiesības
izbeigtas ar Līvānu novada domes 2010. gada 26.augusta sēdes lēmumu Nr.16-32
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” ar tiesībām slēgt zemes nomas līgumu uz
lietošanā bijušo zemi 0,06 ha platībā. Ar Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija
sēdes lēmumu Nr. 7-14 „Par pašvaldībai piekrītošas zemes noteikšanu Līvānu novada
Jersikas pagastā un zemes platības precizēšanu”, zeme atzīta par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošo zemi, zemes platība precizēta zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0327 uz 0,0761 ha. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
7652 005 0327 apbūvēta, bet zemes nomas līgums nav noslēgts.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktu, kurā noteikts, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā
maksa gadā ir 28 euro, un 7. punktu, kurā noteikts, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā
tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī
– nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, un, lai realizētu likuma
„Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju –
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racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Noslēgt nomas līgumu ar K. J., dzīvo: (adrese), par pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību 0,0761 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0327, kas atrodas
dārzkopības sabiedrībā ,,Dimanti”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši
precizētajai zemes platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) datiem, uz 10 (desmit) gadiem ar tiesībām atkārtoti līgumu
pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā
un PVN, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot M. G., dzīvo: (adrese), 2019.gada 15.oktobra iesniegumu par
zemes vienības 0,5932 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0283, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nodošanu nomai, tika konstatēts, ka zemes vienība
(atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 0,5932 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
003 0283 ar Līvānu novada domes 2019.gada 29.augusta sēdes lēmumu Nr. 12-11(1)
„Par zemes gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota
redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā un publicēta pašvaldības mājas lapā
interneta tīmekļvietnē www.livani.lv. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav
pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumu
Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesība” 29.8. un 30.4.punktam,
un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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2.1. Iznomāt M. G., dzīvo: (adrese), zemes vienību – 0,5932 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 003 0283, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem
lauksaimniecības vajadzībām.
2.2. Noteikt nomas maksu 2019. gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN, sākot ar 2020. gada 1.
janvāri nomas maksu noteikt saskaņā ar neatkarīga vērtētāja noteiktai nomas maksai.
2.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
2.5. Par noslēgto līgumu, 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas,
nodrošināt attiecīgās informācijas publicēšanu pašvaldības mājas lapā interneta
tīmekļvietnē www.livani.lv.
2.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot M. S., dzīvo: (adrese), 2019.gada 11.novembra iesniegumu par
zemes vienības 1,3729 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0217, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nodošanu nomai, tika konstatēts, ka zemes vienība
(atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 1,3729 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
002 0217 ar Līvānu novada domes 2019.gada 29.augusta sēdes lēmumu Nr. 12-11(2)
„Par zemes gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota
redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā un publicēta pašvaldības mājas lapā
interneta tīmekļvietnē www.livani.lv. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav
pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumu
Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesība” 29.8. un 30.4.punktam,
un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt M. S., dzīvo: (adrese), zemes vienību – 1,3729 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 002 0217, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
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atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem
lauksaimniecības vajadzībām.
3.2. Noteikt nomas maksu 2019. gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN, sākot ar 2020. gada 1.
janvāri nomas maksu noteikt saskaņā ar neatkarīga vērtētāja noteiktai nomas maksai.
3.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3.5. Par noslēgto līgumu, 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas,
nodrošināt attiecīgās informācijas publicēšanu pašvaldības mājas lapā interneta
tīmekļvietnē www.livani.lv.
3.6. 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.
10. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot I. Č., dzīvo (adrese), 2019. gada 19. septembra iesniegumu par
2014. gada 10. februāra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/9
darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par neapbūvētu zemes
vienību 8,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668 009 0054, kas atrodas Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā līdz 2019. gada 31. decembrim) un saskaņā ar Zemes
pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.
jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 5. punktam, kas nosaka, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai
neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro, un 53.
punktam, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt
lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), un, lai realizētu likuma
„Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju –
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt ar I. Č., dzīvo: (adrese), 2014.gada 10.februārī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/9 par rezerves zemes fondā esošo
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zemes vienību 8,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668 009 0054, kas atrodas
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2024.gada
31.decembrim), ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes
lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
1.2. Noteikt zemes nomas maksu 2019. gadā 1,5 % apmērā no kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN, sākot ar 2020. gada 1.
janvāri nomas maksu noteikt saskaņā ar neatkarīga vērtētāja noteiktai nomas maksai.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.
2. Izskatot Zemnieku saimniecības „Kāpnes”, Reģistrācijas Nr. 41501022824,
juridiskā adrese: „Kāpnes”, Tilta Geduši, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5312,
īpašnieka A. F. 2019.gada 15.novembra iesniegumu par 2013.gada 12.jūnija Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/13/22 darbības termiņa pagarināšanu
(zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 12,1 ha platībā ar kadastra numuru
7686 006 0206 un zemes gabalu 1,55 ha platībā ar kadastra numuru 7686 004 0050,
kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā) un ņemot vērā, ka līguma darbības termiņš
beigsies 2019.gada 31.decembrī, un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta
otro daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53. punktu un, lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju
– racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai
skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar Zemnieku saimniecību „KĀPNES”, Reģistrācijas
Nr. 41501022824, juridiskā adrese: „Kāpnes”, Tilta Geduši, Turku pagasts, Līvānu
novads, LV-5312, 2013.gada 12.jūnijā noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr. LND/9-7/13/22 par zemes gabalu 12,1 ha platībā ar kadastra numuru 7686 006
0206, zemes gabalu 1,55 ha platībā ar kadastra numuru 7686 004 0050, kas atrodas
Turku pagastā, Līvānu novadā, darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz
2024.gada 31.decembrim), ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši
noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
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2.2. Noteikt nomas maksu 2019. gadā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN, sākot ar 2020. gada 1.
janvāri nomas maksu noteikt saskaņā ar neatkarīga vērtētāja noteiktai nomas maksai.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juridiskās daļas vadītāja - priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes 2 lpp.
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Upītes” Sutru pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Preime” reģ. Nr.41503026248, juridiskā adrese: Liepu iela 9-19,
Preiļi, iesniegto sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas (sertifikāta Nr. BA-86)
2019.gada 15.novembrī izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Upītes” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7682-002-0137 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”, atbilstoši Līvānu novada
domes 2019. gada 25.jūlija lēmumam Nr.10-13 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Upītes” 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 R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašumam „Upītes" zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7682-002-0137 Sutru pagastā, Līvānu novadā, sadalot to divās zemes
vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. paliekošajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7682-0020310 ar nosaukumu ,,Upītes”– 27,9 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam NR.2 ar kadastra apzīmējumu 7682-0020316 – 8,5 ha.
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2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabaliem Nr.2 8,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7682-002-0316 nosaukumu ,,Upes krasts”
3. Atstāt zemes nogabalam NR.1 ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0310 ar
nosaukumu ,,Upītes” 27,9 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
noteikto adresi ,,Upītes”, Kauparnieki, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334
(klasifikatora kods 105866165).
4. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7682-002-0310 ar nosaukumu ,,Upītes” 27,9 ha platībā – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 7682-002-0316 ar nosaukumu ,,Upes krasts” 8,5 ha platībā –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
6. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7682-002-0310 un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0316 precizētos
apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekta ,,Upītes” grafiskā daļa uz 1 lpp.
12. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei, I. Kalvānei, J. Magdaļenoks, M. Grigalim
Paskaidro R. Klibiķe, U. Skreivers, I. Liepiņa, R. Šmukste
1. Izskatot Līvānu novada domes Finanšu daļas ierosinājumu par papildus
līdzekļu piešķiršanu 15425 EUR apmērā savstarpējo norēķinu veikšanai par citu
pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem sakarā ar to, ka savstarpējo
norēķinu faktiskie izdevumi ir lielāki nekā Līvānu novada pašvaldības 2019. gada
pamatbudžetā šim mērķim piešķirtais finansējums, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt papildus līdzekļus 15425 EUR apmērā savstarpējo norēķinu
veikšanai par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no Līvānu
novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta papildus ieņēmumiem no pašvaldības
saņemtajiem transfertiem no citām pašvaldībām, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu
novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
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1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2019.gada 19.novembra vēstuli
Nr. LNIP/1-14/19/30 par papildus līdzekļu piešķiršanu 570,00 EUR apmērā
transporta izdevumu kompensāciju izmaksai vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamajiem līdz 2019.gada beigām, saskaņā ar 2018.gada 25.janvāra Līvānu
novada domes noteikumiem “Par kārtību, kādā tiek segti braukšanas izdevumi
izglītojamajiem Līvānu novadā” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt papildus līdzekļus 570,00 EUR apmērā Līvānu novada Izglītības
pārvaldei transporta izdevumu kompensāciju izmaksai vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamajiem līdz 2019.gada beigām no Līvānu novada pašvaldības 2019.gada
pamatbudžeta papildus ieņēmumiem no pašvaldības saņemtajiem transfertiem no
citām pašvaldībām, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2019.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Līvānu novada izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Rudzātu vidusskolas 2019.gada 19.novembra vēstuli Nr.1-12/57
par papildus līdzekļu piešķiršanu 5405 EUR apmērā skolēnu ēdināšanas izdevumu
apmaksai, jo saskaņā ar 2019.gada 7.augustā noslēgto iepirkuma līgumu Nr.LNP/213.1.3/19/181 ar Rudzātu pagasta zemnieku saimniecību “Līči” par skolēnu
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu ar 2019.gada 1.septembri skolēnu ēdināšanas
izmaksas ir palielinājušās, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt papildus līdzekļus 5405 EUR apmērā Rudzātu vidusskolas
skolēnu ēdināšanas izdevumu apmaksai, tai skaitā 526 EUR no līdzekļu ekonomijas
Rudzātu dabaszinību nometnes rīkošanai un 4879 EUR Līvānu novada pašvaldības
2019.gada pamatbudžeta papildus ieņēmumiem no pašvaldības saņemtajiem
transfertiem no citām pašvaldībām, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
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3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Rudzātu vidusskolas direktore Valentīna Vaivode un Finanšu daļas
vadītāja Helēna Jablonska.
4. Izskatot Rudzātu vidusskolas 2019.gada 20.novembra iesniegumu Nr.112/58 par papildus līdzekļu piešķiršanu Rudzātu vidusskolas jumta remontam 3305,84
EUR, lai novērstu lietus ūdens iekļuvi skolas telpās, saskaņā ar Līvānu novada domes
Būvniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt papildus līdzekļus 3305,84 EUR apmērā Rudzātu vidusskolai
jumta remontdarbu veikšanai no Līvānu novada pašvaldības 2019.gada papildus
ieņēmumiem no dividendēm, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu
novada
pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Rudzātu vidusskolas direktore Valentīna Vaivode un Finanšu daļas
vadītāja Helēna Jablonska.
13. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei, M. Grigalim, J. Magdaļenokam
Paskaidro U. Skreivers, R. Šmukste
1. Izskatot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces Aijas Usānes
ierosinājumu par izmaiņām Sutru pagasta pārvaldes un Turku pagasta pārvaldes amatu
vienību sarakstos un Līvānu novada Sutru pagasta pārvaldes 2019.gada 13.novembra
vēstuli Nr. LNP/2-1.6/19/3475 par amata vienības “lietvedis”, profesijas kods 3341
04, izslēgšanu no Sutru pagasta pārvaldes amatu vienību saraksta, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, deputātam V. Labinskim balsojot „pret”, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
1.1. Ar 2019.gada 1.decembri izslēgt no Līvānu novada Sutru pagasta
pārvaldes amatu vienību saraksta amata vienību “lietvedis”, profesijas kods 3341 04,
1 likmi ar darba algu 705,00 EUR mēnesī par vienu likmi (skatīt amatu vienību
sarakstu pielikumā).
1.2. Ar 2019.gada 1.decembri izslēgt no Līvānu novada Turku pagasta
pārvaldes amatu vienību saraksta amata vienību “lietvedis”, profesijas kods 3341 04,
44

1 likmi ar darba algu 705,00 EUR mēnesī par vienu likmi (skatīt amatu vienību
sarakstu pielikumā).
1.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektora
vietniece Aija Usāne, Turku pagasta pārvaldes vadītāja Kristīne Kirilova un Sutru
pagasta pārvaldes vadītāja Paulīna Zariņa.
Pielikumā: amatu saraksti uz 2 lpp.
2. Izskatot Līvānu novada Kultūras centra 2019.gada 15.novembra vēstuli Nr.
1-15/19/123 par izmaiņām amatu vienību sarakstā un noteiktajās mēneša darba algās
sakarā ar izmaiņām Līvānu novada Kultūras centra darbinieku pienākumos un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, deputātam V.
Labinskim balsojot „pret”, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Ar 2019.gada 1.decembri izslēgt no Līvānu novada kultūras centra amatu
vienību saraksta amata vienību “deju kolektīva vadītājs”, profesijas kods 2653 12, 0,5
likmes ar darba algu 1003,00 EUR mēnesī par vienu likmi (skat. amatu vienību
sarakstu pielikumā).
2.2. Ar 2019.gada 1.decembri iekļaut Līvānu novada kultūras centra amatu
vienību sarakstā amata vienību “TAD “Silava” vadītājs”, profesijas kods 2653 12, 0,5
likmes ar darba algu 502,00 EUR mēnesī par vienu likmi (skat. amatu vienību
sarakstu pielikumā).
3. Ar 2019.gada 1.decembri iekļaut Līvānu novada kultūras centra amatu
vienību sarakstā amata vienību “vidējās paaudzes deju kolektīva “Daugavieši”
vadītājs”, profesijas kods 2653 12, 0,5 likmes ar darba algu 502,00 EUR mēnesī par
vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
2.4. Ar 2019.gada 1. decembri izslēgt no Rudzātu saieta nama amatu vienību
saraksta amata vienību “sieviešu vokālā ansambļa vadītājs”, profesijas kods 2652 18,
0,25 likmes ar darba algu 502,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu
pielikumā).
2.5. Ar 2019.gada 1.decembra noteikt darba algu Līvānu novada kultūras
centra amata vienībai “kultūras menedžeris”, profesijas kods 3435 23, 1153,00 EUR
mēnesī par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
2.6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
direktores pienākumu izpildītāja Kristīne Vaivode.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 3 lpp.
14.Par dzīvokļa Nr. 18 Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
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Izskatot S. U., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2019. gada 6. novembra
iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, kas nosaka,
ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un Ministru
kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu
atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties
uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda dzīvokļa Nr.
18 Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā īpašuma tiesības.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr. 18 Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu
novadā un dzīvojamās mājas ar kadastra Nr. 7611 004 0507 Biedrības ielā 3, Līvānos,
Līvānu novadā kopīpašuma 4455/270061 domājamās daļas, to pārdodot par brīvu
cenu ( nosacīto cenu ) dzīvokļa īrniekam Sandim Upeniekam.
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas Antra Vilcāne.
15. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora-ekskavatora JUMZ-6,
1979.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs T1068LT, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019.gada 31.oktobra lēmumu Nr. 1422 „Par pašvaldības kustamās mantas – traktora-ekskavatora JUMZ-6, 1979.izlaiduma
gads, reģistrācijas numurs T1068LT, izsoli” un Līvānu novada domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2019.gada 12.novembra protokolu
Nr. 1-3.3/15 par pašvaldības kustamās mantas – traktora-ekskavatora JUMZ-6,
1979.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs T1068LT, izsoli, un saskaņā ar Līvānu
novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
priekšlikumu, un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka
manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu, un likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
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Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 12.novembra pašvaldības kustamās mantas –
traktora-ekskavatora JUMZ-6, 1979.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs T1068LT,
izsoles rezultātus.
2. Pārdot V. Š., dzīvo (adrese), Līvānu novada pašvaldībai piederošo kustamo
mantu – traktoru-ekskavatoru JUMZ-6, 1979.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs
T1068LT, par nosolīto summu – 510,00 EUR ( pieci simti desmit euro ).
3. Nodrošinājumu 50,00 EUR ( piecdesmit euro ) apmērā ieskaitīt pirkuma
maksā un uzskatīt par priekšapmaksu.
4. Noteikt, ka V. Š. pirkuma līgumu ar Līvānu novada domi jānoslēdz līdz
2019.gada 16.decembrim.
5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
16. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora-piekabes 2PTS-4,
1988.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs P1749LZ, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019.gada 31.oktobra lēmumu Nr. 1425 „Par pašvaldības kustamās mantas – traktora-piekabes 2PTS-4, 1988.izlaiduma
gads, reģistrācijas numurs P1749LZ izsoli” un Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2019.gada 12.novembra protokolu
Nr. 1-3.3/16 par pašvaldības kustamās mantas – traktora-piekabes 2PTS-4,
1988.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs P1749LZ, izsoli, un saskaņā ar Līvānu
novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
priekšlikumu, un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka
manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu, un likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 12.novembra pašvaldības kustamās mantas –
traktora-piekabes 2PTS-4, 1988.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs P1749LZ,
izsoles rezultātus.
2. Pārdot J. G., dzīvo (adrese), Līvānu novada pašvaldībai piederošo kustamo
mantu – traktora-piekabi 2PTS-4, 1988.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs
P1749LZ, par nosolīto summu – 600,00 EUR ( seši simti euro ).
47

3. Nodrošinājumu 25,00 EUR divdesmit pieci euro ) apmērā ieskaitīt pirkuma
maksā un uzskatīt par priekšapmaksu.
4. Noteikt, ka J. G. pirkuma līgums ar Līvānu novada domi jānoslēdz līdz
2019.gada 16.decembrim.
5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
17. Par Līvānu novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmuma Nr. 13-17 „Par
atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Dālijas”, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai” atcelšanu.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr. 13-17 „Par
atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Dālijas”, Sutru pagastā, Līvānu novadā, nodošanu
atsavināšanai” un Līvānu novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumu Nr. 16-21
„Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala ”Dālijas”, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
nosacītās cenas apstiprināšanu” uz atsavināšanai nodoto atsevišķu apbūvētu
zemesgabalu ”Dālijas”, Sutru pagastā, Līvānu novadā izsludinātajā laikā atsavināšanai
nav pieteikusies neviena persona un nav izmantojusi pirmpirkuma tiesības.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37., 44. un 44.1
pantiem, kuros noteikta publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāti šā
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai, atsavināšanas kārtība, un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu ”Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 16.punktu, kas nosaka, ja persona, kam ir
pirmpirkuma tiesības, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā pirmpirkuma tiesības nav
izmantojusi, sabiedrība vai attiecīgā atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija
atceļ lēmumu par apbūvēta zemesgabala atsavināšanu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt
par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atcelt Līvānu novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr. 13-17 „Par
atsevišķa apbūvēta zemesgabala ”Dālijas”, Sutru pagastā, Līvānu novadā, nodošanu
atsavināšanai” un izbeigt atsavināšanas procesu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.

48

18. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
Paskaidro I. Stahovska, U. Skreivers
Izskatot Valsts probācijas dienesta, juridiskā adrese Lomonosova iela 9, Rīga,
LV-1019, 2019. gada 8. novembra iesniegumu par nodošanu nomā telpu ar litera
Nr. 11 a (35,1 m2 platībā, 102.kab.), kas atrodas Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta
centrā Domes ielā 3, Līvānos, 1.stāvā, no 2020.gada 1.janvāra, piemērojot telpas
nomas maksai 50 % atvieglojumu no cenrādī apstiprinātās nomas maksas cenas
mēnesī pirmajā nomas gadā, tas ir 0,43 EUR /m2 mēnesī, kopā par iznomāto platību
15,09 EUR mēnesī un atbilstošas likmes PVN, Valsts probācijas dienesta funkciju
īstenošanai, un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu
Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1. apakšpunktu, un
pamatojoties uz Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas pakalpojumu
cenrādi, kas apstiprināts ar Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra lēmumu
Nr. 20-12 un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 21. panta
pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt Valsts probācijas dienestam, juridiskā adrese Lomonosova iela 9,
Rīga, LV-1019, telpu ar litera Nr. 11 a (35,1 m2 platībā, 102.kab.), kas atrodas Līvānu
Uzņēmējdarbības atbalsta centrā Domes ielā 3, Līvānos, 1.stāvā, no 2020.gada
1.janvāra, uz 1 (vienu) gadu, piemērojot telpas nomas maksai 50 % atvieglojumu no
cenrādī apstiprinātās nomas maksas cenas mēnesī pirmajā nomas gadā, tas ir 0,43
EUR /m2 mēnesī, kopā par iznomāto platību 15,09 EUR mēnesī un atbilstošas likmes
PVN.
2. Noteikt, ka papildus nomas maksai tiek maksāts par patērēto siltumu (50%
apmērā proporcionāli aizņemtajai platībai no ēkas apkures kopējām izmaksām).
3. Noteikt, ka par darba drošību un ugunsdrošību atbild Valsts probācijas
dienests.
4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma slēgšanu ir juridiskās daļas vadītāja
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste, par lēmuma
izpildi Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Inese Stahovska.
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: nomas telpas izvietojuma shēma uz 1 lpp.

49

19. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta
līdzekļu atlikuma sadali.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas 2019.gada 15. novembra
vēstuli Nr.1-12/18 par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts
budžeta neizlietoto līdzekļu atlikumu, ņemot vērā izglītojamo skaitu uz 2019.gada
1.septembri un Līvānu 2.vidusskolas atteikumu no papildus līdzekļiem un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas mācību līdzekļu un
mācību literatūras iegādei paredzētā valsts budžeta līdzekļu atlikuma 797,97 EUR
sadali:
1.1.Līvānu 1.vidusskolai 364,26 EUR;
1.2.Jaunsilavas pamatskolai 99,01 EUR;
1.3.Rožupes pamatskolai 67,24 EUR;
1.4.Rudzātu vidusskolai 87,92 EUR;
1.5.Jersikas pamatskolai 76,10 EUR;
1.6.Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķīši” 103,44 EUR.
2.Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
20.Par apbūves tiesību nodibināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Sakarā ar “Zaļā tirdziņa” izveidi uz pašvaldībai piederošā zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 7611 004 0343 Rīgas ielā 108C, Līvānos, Līvānu novadā, un
nepieciešamību nodrošināt piekļuvi tirdziņam un, izskatot Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību „Līvānu NRK”, Reģ. Nr. 41503055247, juridiskā adrese Līču iela 31,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2019. gada 12. novembra vēstulē izteikto
piedāvājumu par zemes vienību daļas nodošanu nomā un apbūves tiesību piešķiršanu
Līvānu novada domei kopplatībā 450 m2 (platība pēc uzmērīšanas var tikt precizēta),
tai skaitā: 180 m2 platībā (platība pēc uzmērīšanas var tikt precizēta) no zemes
vienības ar apzīmējumu kadastrā 7611 004 0308, 225 m2 platībā (platība pēc
uzmērīšanas var tikt precizēta) no zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 7611 004
0335, un 45 m2 platībā (platība pēc uzmērīšanas var tikt precizēta) no zemes vienības
ar apzīmējumu kadastrā 7611 004 0334, Rīgas ielā 108A, Līvānos, Līvānu novadā,
nosakot maksu par Apbūves tiesību 10% no zemes vienību daļas kopplatībā 450 m2
kadastrālās vērtības gadā un PVN ar termiņu l5 (piecpadsmit) gadi, un pamatojoties
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uz Civillikuma Trešās A nodaļas “Apbūves tiesība” tiesību normām un likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
21.panta otro daļu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Noslēgt līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Līvānu NRK”, Reģ.
Nr. 41503055247, juridiskā adrese Līču iela 31, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, par
apbūves tiesību nodibināšanu zemes vienību daļai kopplatībā 450 m2, kas atrodas
Rīgas ielā 108A, Līvānos, Līvānu novadā, (platība pēc uzmērīšanas var tikt precizēta)
tai skaitā no zemes vienībām:
1.1. 180 m2 platībā (platība pēc uzmērīšanas var tikt precizēta) no zemes
vienības ar apzīmējumu kadastrā 7611 004 0308;
1.2. 225 m2 platībā (platība pēc uzmērīšanas var tikt precizēta) no zemes
vienības ar apzīmējumu kadastrā 7611 004 0335;
1.3. 45 m2 platībā (platība pēc uzmērīšanas var tikt precizēta) no zemes
vienības ar apzīmējumu kadastrā 7611 004 0334, ar mērķi veikt labiekārtošanu un
izbūvēt inženierbūvi – piebraucamo ceļu pašvaldības īpašuma objektam.
2. Noteikt maksu par Apbūves tiesību 10% no zemes daļas 450 m2 platībā
kadastrālās vērtības gadā un PVN ar termiņu l5 (piecpadsmit) gadi.
3. Pilnvarot Līvānu novada domes priekšsēdētāju pašvaldības vārdā parakstīt
līgumu un tā grozījumus.
4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juridiskās daļas vadītāja - priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste.
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:

1) izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.,
2) līguma par apbūves tiesību nodibināšanu projekts
21.Par darba dienu pārcelšanu

Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei, I. Jaunušānei, I. Kalvānei
Izskatot priekšlikumu par darba dienu pārcelšanu Līvānu novada domē, domes
struktūrvienībās, pašvaldības iestādēs un pašvaldības kapitālsabiedrībās no 2019.gada
23.decembra uz 2019.gada 7.decembri un no 2019.gada 30.decembra uz 2019.gada
28.decembri, un pamatojoties uz Darba likuma 133.panta ceturto daļu, kurā noteikts “Ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas
atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz
sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros” un likuma “Par
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pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, un izvērtējot darba dienas
pārcelšanas lietderību, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un
deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1. Līvānu novada domē un domes struktūrvienībās 2019.gada 23.decembra
darba dienu pārcelt uz 2019. gada 7. decembri un 2019. gada 30. decembra darba
dienu pārcelt uz 2019. gada 28. decembri.
2. Pašvaldības iestāžu vadītājiem izdot rīkojumu par darba dienas pārcelšanu
iestādē atbilstoši 1. punktā noteiktajam, ievērojot iestādes darba specifiku.
3. Ieteikt pašvaldības kapitālsabiedrībām, nosakot darba un atpūtas laiku,
ievērot šā lēmuma 1. punktu.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un iestāžu vadītāji.
22. Par projektu „Torņu ielas Jersikas pagastā, Līvānu novadā pārbūve”.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro I. Dobele, A. Skromāns
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Torņu ielas Jersikas pagastā, Līvānu novadā pārbūve” koncepciju, kas
izstrādāta saskaņā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 7.2.
pasākumu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kura mērķis ir
atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbības un apdzīvotības saglabāšanos, un
pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2019. – 2025. gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes
labsajūta) 2.4. rīcības virziena (“Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša
tehniskā infrastruktūra”) uzdevuma 2.4.1. (“Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu
infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu”) pasākumam 2.4.1.1. (“Ielu un
autoceļu infrastruktūras uzlabošana novada pilsētā un pagastos”), un pamatojoties
uz Ministru kabineta 2015.gada 18. augusta noteikumiem Nr.475 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” un likuma
„Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
52

1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam 7.2. pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ar projektu „Torņu ielas Jersikas pagastā, Līvānu novadā
pārbūve” un iesniegt to Lauku atbalsta dienestā, Dienvidlatgales Reģionālajā Latgales
pārvaldē.
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 48 524,48 EUR, t.sk. attiecināmās
izmaksas 16 924,44 EUR apmērā, no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 15 232,00 EUR un 10% ir Līvānu novada
pašvaldības līdzfinansējums 1 692,44 EUR apmērā, un indikatīvās neattiecināmās
izmaksas 31 600,04 EUR.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Sēde beidzas plkst.1210
Protokols parakstīts 2019. gada 2. decembrī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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