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Sēdes sākums plkst.900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
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) Andris VAIVODS
13) Ainis VEIGURS
14) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
1) Ļevs TROŠKOVS, attaisnojoša iemesla dēļ,
2) Inese JAUNUŠĀNE, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
2) Ilga PEISENIECE, Izglītības pārvaldes vadītāja,
3) Helēna JABLONSKA, Finanšu nodaļas vadītāja,
4) Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
5) Indra UPENIECE, Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,

6) Arnita BRIŠKA, Sociālā dienesta vadītāja,
7) Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
8) Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja,
9) Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
10) Ilze GRIEZĀNE, Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut domes sēdes darba
kārtībā 34. jautājumu „Par elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanu
lauku teritorijā”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav izskata šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
4. Par Rudzātu speciālās pamatskolas nolikumu. Ziņo I. Kalvāne.
5. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu. Ziņo
I. Kalvāne.
6. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta sacensību uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo I. Kalvāne.
7. Par pasākumu “Līvānu pilsētas Svētku tirgus 2019”. Ziņo I. Kalvāne.
8. Par pasākumu – konkursu “Gardēžu cīņas”. Ziņo I. Kalvāne.
9. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības sadali un platību precizēšanu. Ziņo
J. Magdaļenoks.
13. Par zemes nomas līguma pagarinājumu un pārslēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pūtkas”
Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par dalības maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
18. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
19. Par pirmsskolas izglītības grupas atvēršanu Līvānu 1.vidusskolā. Ziņo A.
Vaivods.
20. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 14.jūnija lēmumā Nr. 8-5
“Par galvojuma sniegšanu”. Ziņo A. Vaivods.
21. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta
līdzekļu sadali 2019.gadam. Ziņo A. Vaivods.
22. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
23. Par Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto
stikla izstrādājumu cenu. Ziņo A. Vaivods.
2

24. Par Līvānu novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods.
25. Par projektu „Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai Līvānu novada ūdenstilpēs”. Ziņo A. Vaivods.
26. Par pabalstu bijušajam pašvaldības pagasta padomes priekšsēdētājam un novada
domes priekšsēdētāja vietniekam. Ziņo A. Vaivods.
27. Par Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par atbalsta pasākumiem
vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem Līvānu
novada pašvaldībā”. Ziņo A. Vaivods.
28. Par elektronisko sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanu Līvānu pilsētā.
Ziņo A. Vaivods.
29. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
30. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
31. Par projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izmaksu
apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
32. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
33. Par projekta „PROTI un DARI” īstenošanas atbildīgo personu maiņu. Ziņo A.
Vaivods.
34. Par elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanu lauku teritorijā.
Ziņo A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Informāciju sniedz A. Neicenieks
Domes priekšsēdētājs informē par administratīvi teritoriālās reformas aktualitātēm un
aktualitātēm pašvaldībā.
30.aprīlī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
8.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja Līvānu
pilsētas svētku darba grupas tikšanos.
8.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle pārstāvēja
pašvaldību Līvānu 1. vidusskolas skolas padomes sēdē.
8.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās biedrības
“Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) pārstāvju diskusijā ar veselības
ministri Ilzi Viņķeli, kurā tika pārrunātas gan ministres piedāvātais jaunais veselības
apdrošināšanas modelis, gan veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība samazināta
kopējā budžeta apjoma kontekstā, gan daudzām pašvaldībām sāpīgais jautājums par
jaunu higiēnas prasību ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, kas prasa ievērojamas
investīcijas, jo īpaši telpu pārbūvei.
9.maijā notika Līvānu novada kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības, jaunatnes un
sociālo iestāžu vadītāju sanāksme.
3

10.maijā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar SIA “Projekts
EAE” speciālistiem, lai pārrunātu Ubaglīča mikrorajona ielu pārbūves tehniskā projekta
izstrādes gaitu.
14.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods pirmskolas izglītības
iestādē „Rūķīši” atklāja 17.mazās olimpiskās spēles “Rodi iedvesmu un visiem to
rādi!”.
14.mijā Līvānu novada domes vadība pārrunāja Līvānu novada pašvaldības integrētās
attīstības programmas 2012. – 2018.gadam ikgadējā Uzraudzības ziņojuma par
2018.gadu ietvaros veiktās aptaujas rezultātus un saņemtos iedzīvotāju ieteikumus.
14.maijā notika Līvānu novada domes Vides uzraudzības un kārtības komisijas sēde,
Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
sēde un Rožupes pagasta valdes sēde.
14.maijā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde, kurā tika lemts par aizņēmumu no
valsts kases projekta “Pagasta ceļa pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai
lauku teritorijā” finansēšanai.
15.maijā notika Rudzātu pagasta valdes sēde.
15.maijā Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkursa komisija izvērtēja
un lēma par finansējuma piešķiršanu Līvānu novada biedrību un iedzīvotāju iniciatīvas
grupu projektiem. Šogad konkursam tika iesniegti 22 projektu pieteikumi. Komisija
lēma pilnībā vai daļēji finansiāli atbalstīt 14 projektus.
16.maijā notika Sutru pagasta valdes izbraukuma sēde.
17.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Līvānu
novada domes deputāts Ramiss Aļijevs Rīgā piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības
30. kongresā.
17. maijā Līvānu novadu darba vizītē apmeklēja labklājības ministre Ramona Petraviča.
Vizītes mērķis bija iepazīties ar situāciju novada sociālās aprūpes iestādēs, apmeklēt
ministrijas padotības iestādes un pārrunāt aktualitātes sociālajā jomā.
20.maijā notika Turku pagasta valdes sēde.
20.maijā Līvānu novada domes vadība un atbildīgie speciālisti tikās ar SIA “Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība” vadību.
22.maijā notika Līvānu novada domes Administratīvās komisijas sēde.
22.maijā notika Līvānu novada domes Kultūras komisijas sēde.
23.maijā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar Valsts
ieņēmumu dienesta Nodrošinājuma pārvaldes Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas
daļas galveno nekustamā īpašuma pārvaldnieci Guntu Kuko.
23.maijā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
24.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales
plānošanas reģiona attīstības padomes (LPRAP) sēdē, kura notika Viļānos.
25.maijā Latvijā notika Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Līvānu novadā vēlēšanās
piedalījās 27,63% balsstiesīgo.
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26.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Laura Kārkļa
ordinācijā par diakonu un Mārtiņa Kārkļa ordinācijā par priesteri, kas notika Rēzeknes
Jēzus Sirds katedrālē.
27.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Daugavpilī piedalījās
Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)
sadarbībā ar republikas pilsētu domēm un reģionālajām augstskolām organizētajā
konferencē “Latvijas teritoriju attīstības izaicinājumi”. Daugavpils konferences tēma
bija veltīta iekšējai un ārējai drošībai, teritoriālā iedalījuma izmaiņu izvērtējumam no
drošības aspekta.
27.maijā Līvānu novada domes vadība tikās ar Līvānu 1.vidusskolas skolēniem –
Eiropas Parlamenta vēstniekiem, kuri viesojās Līvānu novada domē, lai prezentētu
paveikto Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas programmā.
28.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar SIA “Ceram
Optec” vadību.
30.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Līvānu novada Kultūras centrā sveiks
Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un sacensību
uzvarētājus un viņu pedagogus.

2. Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līgas Rubīnes, dzīvo (adrese), 2019. gada 12. aprīļa iesniegumu par
ievēlēšanu Līvānu novada bāriņtiesas sastāvā, un saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9. panta
pirmo daļu, 10. panta otro daļu, lai nodrošinātu aizbildnības un aizgādnības funkcijas,
kā arī normatīvajos aktos noteikto apliecinājumu izdarīšanu un citu darbību veikšanu
Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un iepazīstoties ar bāriņtiesas
locekļu kandidātu pieteikumiem un pamatojoties uz bāriņtiesas locekļa amata
pretendentu izvērtēšanas komisijas ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 26. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.jūliju ievēlēt Līgu Rubīni, dzīvo (adrese), par Līvānu novada
Bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja Marija Jansone.
3. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot K. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 29.aprīļa
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 29. aprīlī Nr. LNP/2-11.1/19/680) par 2018. gada
5

06. novembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr.584 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. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt K. K. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Lāčplēša
ielā 27-21, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot G. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 24. aprīļa
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 24. aprīlī Nr. LNP/2-11.1/19/668) par 2018. gada
26. oktobra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 575 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. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt G. B. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Rīgas ielā
6A-18, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
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 K. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 24. aprīļa
iesniegumu (reģistrēts 2019.gada 24.aprīlī Nr. LNP/2-11.1/19/661) par 2018. gada 06.
novembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 585 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,
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M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt K. V. īres tiesības uz 3 – istabu dzīvokli Lāčplēša ielā 25-9,
Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
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 J. Z., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019.gada 14.maija iesniegumu
(reģistrēts 2019. gada 14. maijā Nr. LNP/2-11.1/19/794) par dzīvojamās platības
piešķiršanu kā personai, kas nav nodrošināta ar dzīvojamo platību, un ņemot vērā
Līvānu novada Sociālā dienesta 2019. gada 20. maija atzinumu, 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. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Iekļaut J. Z., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā (ar sociālā dienesta ierosinājumu)
nodrošināmo personu grupā, kārtas Nr.4.
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.
5. Izskatot A. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 10. maija
iesniegumu, (reģistrēts 2019.gada 28.martā Nr.2-1.9.2/19/756) 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
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jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada , atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Iekļaut A. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese) pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupā, kārtas Nr.10.
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 I. I., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 16. aprīļa iesniegumu
(reģistrēts 2019. gada 16. aprīlī Nr. LNP/2-11.1/19/639) par uzņemšanu dzīvokļu
apstākļu uzlabošanas reģistrā kā Rudzātu vidusskolas un Jaunsilavu pamatskolas
darbinieci un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.
panta 11. punktu un 21.2 otro daļu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29.
decembra saistošo noteikumu nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta
pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.2 un 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. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Iekļaut I. I., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes lēmumu
atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu uzskaites rindā,
ar kārtas Nr.5.
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.
7. Izskatot S. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 18. marta
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 18.martā Nr. LNP/2-11.12/19/433) par dzīvojamās
platības piešķiršanu kā personai, kas nav nodrošināta ar dzīvojamo platību, un ņemot
vērā Līvānu novada Bāriņtiesas 2019. gada 12.aprīļa atzinumu “Par dzīves apstākļu
uzlabošanu S. K. 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
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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. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Iekļaut S. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā nodrošināmo grupā, ar kārtas Nr.5.
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.
4. Par Rudzātu speciālās pamatskolas nolikumu.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Rudzātu speciālās internātpamatskolas 2019. gada 20. maija vēstuli Nr.
1-11/33 „Par Rudzātu speciālās pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar
Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 8. punktu un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019.gada 28.februāra
lēmumu Nr. 2-4 „Par Rudzātu speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu”,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rudzātu speciālās pamatskolas nolikumu, kurš stājas spēkā ar
2019.gada 1.augustu.
2. Rudzātu speciālās pamatskolas direktoram Edgaram Vaivodam informēt LR
Izglītības un zinātnes m ministrijas izglītības iestāžu reģistru par Rudzātu speciālās
pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
3. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā, spēku zaudē Rudzātu speciālās
internātpamatskolas nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2015. gada 28.
maija sēdes lēmumu Nr. 6-5 “Par Rudzātu speciālās internātpamatskolas nolikumu
jaunā redakcijā”.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: Rudzātu speciālās pamatskolas nolikums uz 6 lpp.
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5. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam, M. Grigalim, G. Krauklei, G. Pastaram
Paskaidro I. Liepiņa, R. Šmukste
Izskatot Līvānu Bērnu un jauniešu centra priekšlikumus par izglītojamo un
pedagogu apbalvošanu par gūtajiem sasniegumiem interešu izglītībā un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2017. gada 26. janvāra noteikumiem Nr. 1. ,,Par kārtību, kādā
notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana”, un
atbilstoši noteikumu pielikumam Nr.2 “Līvānu novada domes naudas balvas
sadalījums”, Finanšu komitejas 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. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas balvām Līvānu novadā realizēto
interešu izglītības programmu audzēkņus un pedagogus atbilstoši Līvānu novada
domes 2017. gada 26. janvāra noteikumiem Nr. 1 ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu
novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana”, saskaņā ar
pievienotajiem sarakstiem.
2. Noteikt, ka naudas balvas, kopsummā 1940,00 EUR, tiek finansētas no
Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2019. gada budžetā apbalvošanai plānotajiem
līdzekļiem 1415,00 EUR apmērā un no Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2019.gada
budžetā atlīdzībai plānotajiem līdzekļiem 525,00 EUR apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jauniešu centra
direktore Zane Praņevska un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: audzēkņu un pedagogu saraksti (apkopojums) uz 6 lapām.
6. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta sacensību uzvarētāju apbalvošanu.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam
Izskatot Līvānu novada izglītības iestāžu un Līvānu novada Izglītības pārvaldes
priekšlikumus par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu par sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, profesionālās ievirzes izglītības konkursos un sacensībās, un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra noteikumiem Nr.6 ,,Par
kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu,
konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana” un noteikumu pielikumu Nr.1
“Līvānu novada domes naudas balvas sadalījums”, un atbilstoši Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumam, un pamatojoties uz likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
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A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātei M. Vilcānei balsošanā
nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas balvām Līvānu novada izglītības
iestāžu izglītojamos un pedagogus atbilstoši Līvānu novada domes 2017.gada
26.oktobra noteikumu Nr.6 ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu
mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana”
pielikumam Nr.1 ,,Līvānu novada domes naudas balvas sadalījums” saskaņā ar
pievienotajiem sarakstiem.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece
Pielikumā:
1) noteikumu pielikums Nr.1 uz 2 lapām,
2) izglītojamo un pedagogu saraksti Nr.1., Nr.2, Nr.3, Nr.4, uz 35 lapām.
7. Par pasākumu „LĪVĀNU PILSĒTAS SVĒTKU TIRGUS 2019”.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam
Izskatot nolikuma „LĪVĀNU PILSĒTAS SVĒTKU TIRGUS 2019” projektu,
kura mērķis ir iepazīstināt interesentus ar vietējo ražotāju piedāvājumu, popularizēt
uzņēmumus un veicināt to atpazīstamību, kā arī savstarpējo komunikāciju, un
pamatojoties uz 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 un
41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Līvānu pilsētas svētku norises laikā 2019. gada 20. un 21 jūlijā rīkot
pasākumu „LĪVĀNU PILSĒTAS SVĒTKU TIRGUS 2019”.
2. Apstiprināt pasākuma „LĪVĀNU PILSĒTAS SVĒTKU TIRGUS 2019”
nolikumu (skatīt pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Inese Stahovska.
Pielikumā: nolikums uz 12 lpp.
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8. Par pasākumu - konkursu “Gardēžu cīņas”
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots G. Krauklei
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Līvānu novada Līvānu pilsētas svētku konkursa “Gardēžu cīņas”
nolikuma projektu, kura mērķis ir popularizēt kulinārā mantojuma tradīcijas un
jauninājumus, radīt svētku noskaņu Līvānu pilsētas viesiem un iedzīvotājiem, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. pantu un 41. panta pirmās
daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Līvānu pilsētas svētku norises laikā 2019. gada 20. jūlijā rīkot pasākumu konkursu “Gardēžu cīņas”.
2. Apstiprināt pasākuma - konkursa “Gardēžu cīņas” nolikumu (skatīt
pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Inese Stahovska.
Pielikumā: nolikums uz 3 lpp.
9. Par zvejas tiesību nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot M. J., dzīvo (adrese), 2019. gada 13. maija iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2019. gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr.
918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt M. J., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
1.2. Noteikt, ka M. J. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
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1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juridiskās nodaļas vadītājs Gatis
Pelēķis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot J. V., dzīvo (adrese), 2019.gada 13.maija iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam, un saskaņā ar Zvejniecības likuma 7. panta
otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13. un 27.2.punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumiem Nr.
295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru kabineta 2014.
gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt J. V., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
2.2. Noteikt, ka J. V. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juridiskās nodaļas vadītājs Gatis
Pelēķis.
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.
10. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot N. J., dzīvo (adrese), 2019. gada 7. maija iesniegumu par zemes
vienības 0,0661 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0263 nodošanu nomā,
tika konstatēts, ka zemes vienība 0,0661 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050263, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014. gada
29. maija sēdes lēmumu Nr.7-14 ,,Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu
novada Jersikas pagastā un zemes platību precizēšanu” atzīta par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošo zemi.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta
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2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
0,0661ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0263, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu novada
pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā Jersikas
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot A. B., dzīvo (adrese), 2019. gada 17. maija iesniegumu par atteikšanos
no tiesībām uz zemes nomu zemes vienībai 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686-003-0249, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, kuru nomāja mirušais vīrs
P. B., un S. B., dzīvo (adrese), 2019.gada 17.maija iesniegumu par minētās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0249 nodošanu nomā, tika konstatēts,
zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0249 iznomāta
P. B. saskaņā ar 2007. gada 25.oktobra lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu
Nr.2.T.;
ar Līvānu novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 5-24 ,,Par
pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Turku pagastā un platības
precizēšanu” atzīts, ka tā ir pašvaldībai piekrītošā zeme un precizēta zemes vienības
platība 0,2283 ha.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “Rezerves
zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets
izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti
zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda”, un 17.panta otro daļu, un atbilstoši
Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ,,Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
2.1. Ar 2019. gada 1.jūniju izbeigt nomas tiesiskās attiecības par zemes vienības
0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0249, kas atrodas Turku pagastā,
Līvānu novadā (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes), kas nodota nomā
saskaņā ar 2007. gada 25.oktobra lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu Nr.2.T,
sakarā ar nomnieka P. B. nāvi.
2.2. Atstāt Līvānu novada pašvaldības valdījumā zemes vienību 0,2283 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0249, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu
novadā.
2.3. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
0,2283 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0249, kas atrodas Turku pagastā,
Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu novada
pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā Turku
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV - 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
11. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Vanagi” ar kopējo kadastra numuru 7652-0070185, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieces V. D., dzīvo (adrese),
2019.gada 15.maija iesniegumu par nekustamā īpašuma „Vanagi”, kas sastāv no divām
zemes vienībām 15,8 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā zemes vienību 9,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0134, piešķirt tai jaunu nosaukumu un
noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
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. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vanagi”, kas atrodas Līvānu novada Jersikas
pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7652-007-0185, zemes vienību 9,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-007-0134, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes robežu,
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situācijas un apgrūtinājumu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā
zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 9,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0070134 piešķirt jaunu nosaukumu „Pelēči” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna kopija uz 1 lpp.
12. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības sadali un platību precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa ierosinājumu par Līvānu
novada pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības 116933 m2 (11,6933 ha) platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0095, kas atrodas Mazajā Stirnu ielā 1, Līvānos,
Līvānu novadā, sadalīšanu divos zemes nogabalos, atdalot SIA ,,EKO NAMS” nomā
nodoto zemes vienības daļu 854 m2 platībā, kas nepieciešama SIA ,,EKO NAMS”
apbraucamā ceļa nodrošināšanai, atbilstoši grafiskajam pielikumam, noteikt jaunajām
zemes vienībām adresi un zemes lietošanas mērķi, un saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.
jūnija noteikumiem nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas
noteikumi” 2.9.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, kurā noteikts, ka zemes starpgabals ir
publiskai personai piederošs zemesgabals, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu
koplietošanas ielai, un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1.1. Veikt grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
grafiskajā daļā, sadalot pašvaldības valdījumā esošo zemes vienību 116933 m2
(11,6933 ha) platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0095, kas atrodas, Mazajā
Stirnu ielā 1, Līvānos, Līvānu novadā, atdalot zemes nogabalu 854 m2 platībā atbilstoši
grafiskajam pielikumam /skatīt pielikumā/.
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1.2. Noteikt atdalāmajam zemes nogabalam 854 m2 platībā adresi: Celtniecības
iela 26A, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, un noteikt:
1.2.1. zemes izmantošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves
teritorija (kods 1001), un noteikt zemes lietošanas veidu – zeme zem ceļiem 854 m2
platībā.
1.3. Atzīt, ka atdalāmais neapbūvētais zemes gabals 854 m2 platībā Līvānos,
Līvānu novadā, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai, ir
zemes starpgabals un ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda (skat. pielikumā izkopējumu no
kadastra kartes).
1.4. Atstāt palikušajam apbūvei paredzētajam zemes nogabalam 116079 m2
(11,6079 ha) platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0095, kas atrodas, Mazajā
Stirnu ielā 1, Līvānos, Līvānu novadā, noteikto adresi: Mazā Stirnu iela 1, Līvāni,
Līvānu novads, LV-5316, un noteikt:
1.4.1. zemes izmantošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves
teritorija (kods 1001)
1.5. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
1.6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes ar sadales shēmu uz 1 lpp.
2. Izskatot zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa ierosinājumu par Līvānu
novada pašvaldības valdījumā esošās zemes vienības 10000 m2 (1 ha) platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-001-0094, kas atrodas Celtniecības ielā 19, Līvānos, Līvānu
novadā, sadalīšanu divos zemes nogabalos, atdalot zemes nogabalu 4453 m2 platībā,
kas nepieciešama SIA ,,GRANVIA” apbraucamā ceļa nodrošināšanai un būvju
apsaimniekošanai, atbilstoši grafiskajam pielikumam, noteikt jaunajām zemes
vienībām adresi un zemes lietošanas mērķi, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.
gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.
jūnija noteikumiem nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas
noteikumi” 2.9. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24. panta pirmās
daļas 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, kurā noteikts, ka zemes starpgabals ir
publiskai personai piederošs zemesgabals, kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā
zemesgabala izmantošanu apbūvei, un likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
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I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0094
Līvānu novada Līvānu pilsētā precizēto platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem – 9243 m2 platībā.
2.2. Veikt grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas grafiskajā daļā, sadalot pašvaldības valdījumā esošo zemes vienību 10000 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0094, kas atrodas, Celtniecības ielā 19,
Līvānos, Līvānu novadā, atdalot zemes nogabalu 4453 m2 platībā atbilstoši grafiskajam
pielikumam /skatīt pielikumā/.
2.3. Atstāt atdalāmajam zemes nogabalam 4453 m2 platībā, kas atrodas,
Celtniecības ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, noteikto adresi: Celtniecības iela 19,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, un noteikt:
2.3.1. zemes izmantošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves
teritorija (kods 1001), un noteikt tam zemes lietošanas veidu – zeme zem ceļiem 4453
m2 platībā.
2.4. Atzīt, ka atdalāmais neapbūvētais zemes gabals 4453 m2 platībā, kura
konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei, Līvānos, Līvānu
novadā, ir zemes starpgabals un ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā
ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda (skat. pielikumā
izkopējumu no kadastra kartes).
2.5. Noteikt palikušajam apbūvei paredzētajam zemes nogabalam 4790 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0094, adresi: Celtniecības iela 19A, Līvāni,
Līvānu novads, LV-5316, un noteikt:
2.5.1. zemes izmantošanas 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), un noteikt tam zemes lietošanas veidu – pārējās zemes 4790 m2 platībā.
2.6. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
2.7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes ar zemes sadales shēmu uz 1 lpp.
13. Par zemes nomas līguma pagarinājumu un pārslēgšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot J. K., dzīvo: (adrese), 2019.gada 14. maija iesniegumu par 2007. gada
14. novembra Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 0,06 platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0259, kas atrodas D/s Dimanti, Jersikas pagastā, Līvānu
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novadā), konstatēts, ka saskaņā ar Jersikas pagasta padomes 2007.gada 22.februārā
sēdes lēmumu Nr. 3 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes lietošanas tiesības
izbeigtas J. K. Zemes platība ar Līvānu novada domes 2014.gada 29. maija lēmumu
Nr.7-14 „Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā
un zemes platības precizēšanu” atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi,
zemes platība precizēta uz 0,061 ha. Iepriekš noslēgtais nomas līgums beidzies 2017.
gada 13. novembrī.
Ņemot vērā, ka minētā zemes vienība atrodas Nomnieka faktiskajā lietojumā un,
izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams, ka tā ir
precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā.
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. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar J. K., dzīvo: (adrese), par
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,061 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
005 0259, kas atrodas D/s Dimanti, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši
precizētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) datiem, uz 5 (pieciem) gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu
pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN. Nomas maksa maksājama par periodu no
2017.gada 14. novembra.
3. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes juridiskās
nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
Anita Lietauniece.
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
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14. Par zemes nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot SIA „RULEM”, reģ. nr. 45403028639, juridiskā adrese: Viestura
iela 16-1, Jēkabpils, valdes locekļa J. L. 2019.gada 12.februāra iesniegumu par zemes
vienības 1,0867 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0175, 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) – 1,0867 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0175 ar
Līvānu novada domes 2019.gada 28.februāra sēdes lēmumu Nr. 2-8(2) „Par zemes
gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā
vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav
pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 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.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt SIA „RULEM”, reģ. nr. 45403028639, juridiskā adrese: Viestura
iela 16-1, Jēkabpils, zemes vienību – 1,0867 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
005 0175, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši platībai pēc VZD
NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
1.2. Noteikt nomas maksu 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 noteikto tirgus nomas maksu un
PVN, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN.
1.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
1.4. Noteikt, ka atbildīgais par nomas līguma noslēgšanu ir juridiskās nodaļas
vadītājs Gatis Pelēķis.
1.5. Par noslēgto līgumu, 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas, nodrošināt
attiecīgās informācijas publicēšanu pašvaldības mājas lapā interneta tīmekļvietnē
www.livani.lv.
1.6. 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.
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2. Izskatot zemnieku saimniecības „Kāpnes”, reģ. nr.41501022824, juridiskā
adrese: „Kāpnes”, Tilta Geduši, Turku pagasts, Līvānu novads, īpašnieka A. F.
2019.gada 29.janvāra iesniegumu par zemes vienības 2,4812 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 006 0358, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, nodošanu
nomai, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem) –
2,4812 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0358 ar Līvānu novada domes
2019.gada 28.februāra sēdes lēmumu Nr. 2-8(1) „Par zemes gabalu nodošanu nomai”
nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Turku pagasta
pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 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.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Kāpnes”, reģ. nr.41501022824, juridiskā
adrese: „Kāpnes”, Tilta Geduši, Turku pagasts, Līvānu novads, zemes vienību – 2,4812
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0358, kas atrodas Turku 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 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 noteikto tirgus nomas maksu un
PVN, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN.
2.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
2.4. Noteikt, ka atbildīgais par nomas līguma noslēgšanu ir juridiskās nodaļas
vadītājs Gatis Pelēķis.
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.
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3. Izskatot A. Z., dzīvo: (adrese), 2019.gada 3.aprīļa iesniegumu par zemes
vienības 0,0606 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0288, kas atrodas D/S
„DUS 70”, 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) – 0,0606 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652 002 0288 ar Līvānu novada domes 2019.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 6-12
„Par zemes gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota
redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala
nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 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.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt A. Z., dzīvo: (adrese), zemes vienību – 0,0606 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 002 0288, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem ar
tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim
(0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
3.2. Noteikt nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības un PVN,
bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN.
3.3. Noteikt, ka atbildīgais par nomas līguma noslēgšanu ir juridiskās nodaļas
vadītājs Gatis Pelēķis.
3.4. Par noslēgto līgumu, 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas, nodrošināt
attiecīgās informācijas publicēšanu pašvaldības mājas lapā interneta tīmekļvietnē
www.livani.lv.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Pūtkas” 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 25.februārī izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Pūtkas” zemes vienībām ar
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kadastra apzīmējumiem 7682-005-0176 un 7682-005-0179 Līvānu novada Sutru pagastā,
un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2018. gada 30.augusta lēmumam Nr.14-10(2) „Par zemes ierīcības
projektu izstrādāšanu zemes īpašumiem” 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. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašumam „Pūtkas" zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7682-005-0176, sadalot to četrās zemes vienībās, un zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7682-005-0179, sadalot to divās zemes vienībās, Sutru pagastā,
Līvānu novadā, un apstiprināt zemes platības:
1.1. paliekošajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7682-0050182 ar nosaukumu ,,Pūtkas”– 7,6 ha;
1.2. paliekošajam zemes nogabalam Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 7682-0050192 ar nosaukumu ,,Pūtkas”– 4,5 ha;
1.3. paliekošajam zemes nogabalam Nr.6 ar kadastra apzīmējumu 7682-0050207 ar nosaukumu ,,Pūtkas”– 3,1 ha;
1.4. atdalāmajam zemes nogabalam NR.1 ar kadastra apzīmējumu 7682-0050177 ar nosaukumu ,,Pūtkiņas”– 2,0 ha;
1.5. atdalāmajam zemes nogabalam NR.3 ar kadastra apzīmējumu 7682-0050189 ar nosaukumu ,,Pūtkiņas”– 10,2 ha.
1.6. atdalāmajam zemes nogabalam NR.5 ar kadastra apzīmējumu 7682-0050200 ar nosaukumu ,,Pūtkiņas”– 3,1 ha.
2. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.3 ar
kadastra apzīmējumu 7682-005-0189 ar nosaukumu ,,Pūtkiņas” 10,2 ha platībā – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar kadastra
apzīmējumu 7682-005-0177 ar nosaukumu ,,Pūtkiņas” 2,0 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 7682-005-0182 ar nosaukumu ,,Pūtkas” 7,6 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.4 ar kadastra
apzīmējumu 7682-005-0192 ar nosaukumu ,,Pūtkas” 4,5 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
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6. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.5 ar kadastra
apzīmējumu 7682-005-0200 ar nosaukumu ,,Pūtkiņas” 3,1 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
7. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.6 ar kadastra
apzīmējumu 7682-005-0207 ar nosaukumu ,,Pūtkas” 3,1 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
8. Mainīt zemes nogabalam NR.3 ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0189 ar
nosaukumu ,,Pūtkiņas” 10,2 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
noteikto adresi: ,,Pūtkas”, Pūtkas, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334
(klasifikatora kods 105867745) uz adresi: ,,Pūtkiņas”, Pūtkas, Sutru pagasts, Līvānu
novads, LV-5334.
9. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7682-005-0177, Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0182, Nr.3 ar kadastra
apzīmējumu 7682-005-0189, Nr.4 ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0192, Nr.5 ar
kadastra apzīmējumu 7682-005-0200 un Nr.6 ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0207
precizētos apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto
sadalījumu.
10. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
11. 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 ,,Pūtkas” grafiskā daļa uz 1 lpp.
16. Par adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Rudzātu speciālās internātpamatskolas, reģ. nr.40900005471, juridiskā
adrese: „Speciālā internātskola”, Lūzenieki, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, 2019.
gada 20.maija vēstuli Nr. 1-11/34 par skolas esošās adreses: „Speciālā internātskola”,
Lūzenieki, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328, maiņu uz adresi: „Skola”,
Lūzenieki, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7668-006-0097, sakarā ar juridiskās iestādes nosaukuma maiņu un datu
ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā (NĪVK IS), un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr. 698
,,Adresācijas noteikumi” 2.8.punktu un 2.9. punktu, un likuma “ Par pašvaldībām “ 21.
pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Mainīt zemes vienībai 10,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-0060097 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikto adresi: „Speciālā
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internātskola”, Lūzenieki, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328 (klasifikatora
kods 104937628), uz adresi: „Skola”, Lūzenieki, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV5328.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
17. Par dalības maksas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2019.gada 29.aprīļa vēstuli
Nr.1-20/14 par dalības maksas apstiprināšanu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
rīkotajās nometnēs: “Vieglatlētikas varavīksne”, kura notiks Koknesē no 2019. gada 3.
jūnija līdz 2019. gada 8. jūnijam, “Bebru bumba”, kura notiks “Vecbebros” Bebru
pagasts, Kokneses novads no 2019. gada 29. jūlija līdz 2019. gada 4. augustam, “Bumba
grozā”, kura notiks “Vecbebros” Bebru pagasts, Kokneses novads no 2019. gada 5.
augusta līdz 2019. gada 11. augustam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dalības maksu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē
“Vieglatlētikas varavīksne”, kura notiks Koknesē no 2019. gada 3. jūnija līdz 2019.
gada 8. jūnijam:
1.1. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem – 60,00 EUR vienai
personai;
1.2. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 45,00 EUR vienai
personai, ja no vienas ģimenes nometnē piedalās divi bērni.
2. Apstiprināt dalības maksu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē
“Bebru bumba”, kura notiks “Vecbebros” Bebru pagasts, Kokneses novads no 2019.
gada 29. jūlija līdz 2019. gada 4. augustam:
2.1. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem – 60,00 EUR vienai
personai;
2.2. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 45,00 EUR vienai
personai, ja no vienas ģimenes nometnē piedalās divi bērni.
3. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē “Bumba grozā”, kura
notiks “Vecbebros” Bebru pagasts, Kokneses novads no 2019. gada 5. augusta līdz
2019. gada 11. augustam:
3.1. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem – 60,00 EUR vienai
personai;
3.2. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 45,00 EUR vienai
personai, ja no vienas ģimenes nometnē piedalās divi bērni.
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4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas direktore Indra Iesalniece.
18. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Izskatot Rudzātu speciālās internātpamatskolas 2019. gada 10. maija vēstuli
Nr.1-12/29 par izmaiņām amatu vienību sarakstā, sakarā ar izglītojamo skaita
samazināšanos, nepieciešamību optimizēt iestādes izdevumus un izmaiņām ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanas organizēšanā (pāreju uz ārpakalpojuma iepirkšanu), un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, deputātam V. Labinskim balsojot „pret”
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rudzātu speciālās internātpamatskolas amatu vienību sarakstu un
noteiktās mēneša darba algas no 2019. gada 1. jūlija (skat. amatu vienību sarakstu
pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rudzātu speciālās
internātpamatskolas direktors Edgars Vaivods.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 2 lpp.
Deputāts V. Labinskis lūdz ierakstīt protokolā savu atšķirīgo viedokli – jau apspriežot
budžetu balsoju šajā jautājumā “pret” un arī tagad iepazīstoties ir tā kā budžetā bija
paredzēts, ir divi iebildumi un tie paliek spēkā: minimālās algas saņēmējiem algas nav
palielinātas un medicīnas darbiniekam alga nav noteikta atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem, tāpēc es balsošu “pret” un savu atšķirīgo balsojumu lūgšu ieprotokolēt.
19. Par pirmsskolas izglītības grupas atvēršanu Līvānu 1.vidusskolā.
Ziņo A. Vaivods
Deputāts V. Labinskis lūdz ieprotokolēt savu atšķirīgo viedokli - tas pats, kas bija
iepriekš, arī budžetu apspriežot. It kā uz jauno grupiņu nebūtu iebildumu, ja tur būtu arī
minimālās alga noteikta, bet tomēr būs atšķirīgas balsojums, lūdzu to ieprotokolēt,
iebildumi ir tie paši – minimālās algas netika paceltas un medicīnas darbiniekiem alga
nav noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2019.gada 7.maija iesniegumu Nr. 1-11/46 par
pirmsskolas izglītības grupas atvēršanu no 2019.gada 5.augusta Līvānu 1.vidusskolas
Laimiņas skolā un papildus amata vienību iekļaušanu amatu vienību sarakstā grupas
darbības nodrošināšanai, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,
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Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, deputātam V.
Labinskim balsojot „pret” „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atvērt pirmsskolas izglītības grupu Līvānu 1.vidusskolas Laimiņas skolā no
2019.gada 5.augusta.
2. Ar 2019.gada 1.augustu iekļaut Līvānu 1.vidusskolas amatu vienību sarakstā
amata vienības:
2.1. “Pirmsskolas izglītības skolotājs”, profesijas kods, 2342 01, 1,5 likmes ar
darba algu 710,00 EUR par vienu likmi,
2.2. “Skolotāja palīgs”, profesijas kods, 5312 01, 1 likmi ar darba algu 460,00
EUR par vienu likmi,
2.3. “Pavāra palīgs”, profesijas kods, 9412 01, 0,25 likmes ar darba algu 460,00
EUR par vienu likmi (skatīt pielikumā).
3. Apstiprināt Līvānu 1.vidusskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās mēneša
darba algas no 2019.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
4. Noteikt, ka izdevumi jaunizveidoto amatu vienību atalgojumam un darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām tiks finansēti no Līvānu
1.vidusskolas 2019.gada budžeta līdzekļiem.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Līvānu 1.vidusskolas direktors Gatis Pastars.
Pielikumā:

1) amatu vienību saraksts no 2019.gada 1.augusta uz 2 lpp.,
2) amatu vienību saraksts no 2019.gada 1.septembra uz 2 lpp.

20. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 14.jūnija lēmumā Nr. 8-5
“Par galvojuma sniegšanu”.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Kalvānei
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese Rīgas ielā 2b, Līvānos, LV-5316,
2019. gada 8. maija vēstuli Nr. 1-9.164 ar lūgumu grozīt Līvānu novada domes
2017.gada 14.jūnija lēmumu Nr. 8-5 “Par galvojuma sniegšanu”, saskaņā ar kuru
sniegts pašvaldības galvojums aizņēmuma nodrošinājumam Valsts kasē 1 831 809,00
EUR (viens miljons astoņi simti trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti deviņi euro, 00
centi) apmērā uz piecpadsmit gadiem SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
investīciju projekta „Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” īstenošanai, nosakot
galvojuma atmaksas termiņu uz trīsdesmit gadiem, un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2008. gada 25.marta noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” un likuma “Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
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G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt šādus grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada 14.jūnija lēmumā
Nr. 8-5 “Par galvojuma sniegšanu” un izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi
atļaut Līvānu novada domei sniegt galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese
Rīgas ielā 2b, Līvānos, ar 100% pašvaldības kapitāla daļu skaitu, aizņēmuma
nodrošinājumam Valsts kasē 2017. gadā 1 831 809,00 EUR (viens miljons astoņi simti
trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti deviņi euro, 00 centi) apmērā uz trīsdesmit
gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2020. gada jūnijam ar Valsts kases
noteikto gada aktuālo procentu likmi investīciju projekta „Līvānu ūdenssaimniecības
attīstības III kārta” īstenošanai, atmaksu garantējot ar Līvānu novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem.”
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
21. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta
līdzekļu sadali 2019.gadam.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2019.gada 7.aprīļa rīkojumu Nr.12e/19/103 „Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu mācību līdzekļu un mācību
literatūras iegādei pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2019.gadā” Līvānu
novada pašvaldībai ir piešķirti finanšu līdzekļi 26 238,00 euro apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts
budžeta līdzekļu sadali Līvānu novada izglītības iestādēm 2019.gadam proporcionāli
izglītojamo skaitam uz 2018.gada 1.septembri:
t.sk. finansējuma sadalījums
Izglītības iestāde
Līvānu 1.vidusskola
Līvānu 2.vidusskola
Līvānu novada vakara (maiņu)
vidusskola
Jaunsilavas pamatskola
Rožupes pamatskola

Piešķirtais
finansējums
kopā, EUR

Mācību
līdzekļu iegādei

9 072
4 923
2 010

3 072
2 700
760

Mācību
literatūras
iegādei
6 000
2 223
1 250

2 526
1 401

1 926
1 000

600
401
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Rudzātu vidusskola
Jersikas pamatskola
Līvānu novada PII “Rūķīši”
Kopā

2 083
2 047
2 176
26 238

583
1 100
2 176
13 317

1500
947
12 921

2. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
22. Par maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro H. Jablonska
1. Izskatot Rudzātu pagasta pārvaldes 2019.gada 3.maija vēstuli Nr. LNP/21.6/19/1629 par izmaiņām maksas pakalpojumu cenrādī, un pamatojoties uz Līvānu
novada domes 2015. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 9 “Maksas pakalpojumu
izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” IV. daļas
19.1 punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt maksu par kanalizācijas (notekūdeņu) pakalpojumiem pagasta
centrā dzīvojošiem iedzīvotājiem 0,71 EUR un PVN 21% 0,15 EUR par 1 m3.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rudzātu pagasta pārvaldes
vadītāja Ruta Klibiķe.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.
2. Izskatot Latgales Mākslas un amatniecības centra 2019. gada 17. maija
vēstuli Nr. 1-6/19/5 (reģ. Nr. LNP/2-1.6/19/1312 no 21.05.2019.) par izmaiņām maksas
pakalpojumos, nosakot jaunu cenu gida pakalpojumiem sakarā ar gida stāstījuma
pilnveidojumu un kvalitātes pieaugumu, un palielinot ieejas maksu stikla pūšanas
amata prasmju demonstrēšanas apskatei, un 2019. gada 17. maija vēstuli Nr. 1-6/19/8
(reģ. Nr. LNP/2-1.6/19/1311 no 21.05.2019.) par ieejas maksas nepiemērošanu
konkrētajām apmeklētāju grupām, un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2015. gada
17. decembra noteikumiem Nr. 9 „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, un likuma “Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt Latgales Mākslas un amatniecības centrā maksu:
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2.1.1. par pakalpojumu “Gida pakalpojums latviešu valodā ekspozīcijā
“Amatnieki Latgalē 19.- 20. gs.”, - ekspozīcijā “Līvānu stikla muzejs” – 7,44 EUR un
PVN 21% 1,56 EUR par 1 pasākumu (skatīt pielikumā).
2.1.2. par pakalpojumu “Gida pakalpojums svešvalodā (krievu un angļu valodā)
ekspozīcijā “Amatnieki Latgalē 19.- 20. gs.”, - ekspozīcijā “Līvānu stikla muzejs” “–
12,40 EUR un PVN 21% 2,60 EUR par 1 pasākumu (skatīt pielikumā).
2.1.3. ieejas maksu “Stikla pūšanas amata prasmju demonstrēšanas apskatei 1
personai”– 3,00 EUR (skatīt pielikumā).
2.2. Papildināt Latgales Mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumu
cenrādi ar sadaļu “Atvieglojumi” šādā redakcijā:
“Atvieglojumi”:
Ieejas maksa netiek piemērota sekojošām apmeklētāju grupām (personām):
1) pirmsskolas vecuma bērniem;
2) klases ekskursijas pavadošajam pedagogam;
3) tūrisma firmas organizētas grupas ekskursijas pavadošajam gidam;
4) Līvānu novada skolēniem kopā ar skolotāju mācību stundas norisei;
5) Latvijas muzeju darbiniekiem;
6) mainīgās izstādes apmeklētājiem (izstādes, kas mainās katru mēnesi LMAC izstāžu
zālē);
7) Biedrības “Baltā māja” dienas aprūpes centra klientiem kopā ar pavadošo
personālu”.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Latgales Mākslas un
amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 3 lpp.
23. Par Latgales Mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā
saražoto stikla izstrādājumu cenu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots I. Kalvānei, A. Veiguram
Paskaidro I. Griezāne, U. Skreivers
Izskatot Latgales Mākslas un amatniecības centra 2019. gada 17. maija
iesniegumu Nr. 1-6/19/4 (reģ. Nr. 2-1.6/19/1313 no 21.05.2019.) par stikla pūšanas
darbnīcā saražoto stikla izstrādājumu cenas noteikšanu, sakarā ar izmaksu
palielinājumu stikla izstrādājumu ražošanas procesā, kā arī pašu stikla izstrādājumu
svara izmaiņām 2018. gadā, un pamatojoties uz Latgales Mākslas un amatniecības
centra nolikumu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim
„atturoties”
NOLEMJ:
1. Noteikt Latgales Mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā
saražoto stikla izstrādājumu cenas (skatīt pielikumā).
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2. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu novada domes 2017.gada
28.septembta lēmums Nr. 16-25 un Līvānu novada domes 2018.gada 29.marta lēmums
Nr. 6-31.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Latgales Mākslas un amatniecības
centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: cenrādis uz 2 lpp.
24. Par Līvānu novada pašvaldības
2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Kalvānei
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un
72. pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un Ministru
kabineta 2010. gada 5.maija noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem
pārskatiem”, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības 2018. gada publisko pārskatu (skatīt
pielikumā).
2. Uzdot Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļai
publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis” informāciju par Līvānu novada pašvaldības 2018. gada
publiskā pārskata pieejamību.
3. Uzdot Personāla vadības un administratīvajai daļai Līvānu novada
pašvaldības 2018. gada publisko pārskatu iesniegt LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā: Līvānu novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats uz 44 lpp.
25. Par projektu „ Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai Līvānu novada ūdenstilpēs”.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai
Līvānu novada ūdenstilpēs” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Valsts atbalsta
pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās
institūcijas kārtējos izdevumus)” programmu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
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finanšu līdzekļiem, un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmas 2019 . – 2025. gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība,
darbs un ģimenes labsajūta) 2.3. rīcības virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem
un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu
vajadzībām atbilstoša dabas vide) uzdevuma 2.3.2. (Nodrošināt vides kvalitātes
saglabāšanu, dabas resursu uzlabošanu un vides risku mazināšanu Līvānu novada
teritorijā) pasākumam 2.3.2.2. (Vides kvalitātes un dabas resursu uzlabošanas,
kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu novadā), Ministru kabineta
2010. gada 2. marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, 2019.gada 26. aprīļa
Zivju fonda padomes 192. sēdes protokola 5.5. punktu “Par 2019. gada 2. projektu
iesniegšanas kārtas izsludināšanu Zivju fonda pasākumam”, un likuma „Par
pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Zemkopības ministrijas Valsts atbalsta programmas pasākumā
„Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos
izdevumus)” ar projektu „Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai Līvānu novada ūdenstilpēs” un iesniegt projektu Lauku atbalsta
dienestā.
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 6384,20 EUR apmērā, no kurām 90 % tiks
finansēti no Valsts atbalsta programmas Zivsaimniecības attīstībai Zivju fonda finanšu
līdzekļiem, kas sastādīs 5745,78 EUR, bet 10 % no pašvaldības budžeta, kas sastādīs
638,42 EUR.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada domes 2019. gada budžetā
paredzēt līdzekļus 6384,20 EUR apmērā projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vides inženiere Gunita
Vaivode.
26. Par pabalstu bijušajam pašvaldības pagasta padomes priekšsēdētājam un
novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro H. Jablonska
Izskatot A. S., dzīvo (adrese), 2019. gada 3. maija iesniegumu (reģ. 03.05.2019.
ar Nr. 2-1.9.2/19/697) par ikmēneša pabalsta piešķiršanu kā bijušajam pagasta padomes
priekšsēdētājam un novada domes priekšsēdētāja vietniekam, kā arī ņemot vērā to, ka
A. S. par Turku pagasta padomes priekšsēdētāju bija ievēlēts saskaņā ar Turku pagasta
Tautas deputātu padomes 1991. gada 13. jūnija 20. sasaukuma 8. sesijas lēmumu, Turku
pagasta padomes 1994. gada 9. jūnija sēdes protokola Nr. 1 lēmumu, Turku pagasta
padomes 1997. gada 18. marta sēdes protokola Nr. 1 lēmumu un par Līvānu novada
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domes priekšsēdētāja vietnieku ar Līvānu novada domes 2000. gada 3. janvāra lēmumu
Nr. 1-2, un ievērojot to, ka A. S. saņem ikmēneša invaliditātes pensiju, un pamatojoties
uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15. 1 panta
pirmās daļas 4. punktu un trešo daļu, likuma “Par valsts pensijām”11. panta pirmo daļu
un pārejas noteikumu 8.1 punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. A. S., dzīvo (adrese), ar 2019. gada 1. jūniju piešķirt ikmēneša pabalstu divu
minimālo mēnešalgu apmērā kā personai, kura pēc 1990. gada 4. maija bijusi vēlētas
pagasta padomes priekšsēdētājs vairākus sasaukumus vienā pašvaldībā un
priekšsēdētāja vietnieks vienu sasaukumu pašvaldībā, kas izveidojusies, attiecīgajai
pašvaldībai apvienojoties ar citu pašvaldību.
2. A. S. izmaksāt ikmēneša pabalsta daļu, kas ir starpība starp divu valstī
noteikto minimālo mēnešalgu apmēru un invaliditātes pensijas apmēru.
3. Piešķirt līdzekļus 1046,57 EUR apmērā lēmuma 2.punktā minētās pabalsta
daļas izmaksai 2019. gadā no Līvānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, galvenā grāmatvede Ināra Gribonika un finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.
27. Par Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par atbalsta
pasākumiem vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību
traucējumiem Līvānu novada pašvaldībā” .
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Izskatot Līvānu novada Sociālā dienesta izstrādāto saistošo noteikumu “Par
atbalsta pasākumiem vides pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību
traucējumiem Līvānu novada pašvaldībā” projektu un saistošo noteikumu
paskaidrojuma rakstu, un saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta trešo daļu un ņemot vērā Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu un 43. panta trešo daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.8 “Par atbalsta pasākumiem vides pieejamības
nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem Līvānu novada pašvaldībā”.
2. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā
„Līvānu Novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
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3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Sociālā dienesta
vadītāja Arnita Briška.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 4 lpp.,
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
28. Par elektronisko sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanu
Līvānu pilsētā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) 2019. gada
13. maija vēstuli Nr. IAD16.03-01/15/03/1214 “Par līguma projekta nosūtīšanu” par
elektronisko sakaru infrastruktūras izveidi gar Līvānu pilsētas Domes ielu uz
pašvaldībai piederošiem vai piekrītošajiem zemes gabaliem, lai nodrošinātu nozares
politikas plānošanas dokumentā “Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru
tīklu attīstības koncepcija 2013. – 2020. gadam” noteiktos mērķus un uzdevumus, kas
paredz īstenot valsts atbalsta programmu “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās”
otro kārtu (apstiprināts ar Ministru kabineta 2012. gada 7. decembra rīkojumu Nr. 589
“Par Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013.
-2020. gadam”) un ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos
Nr. 664 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta
mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās"
pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 2. punktā noteikto,
ka projekta “Specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot elektronisko sakaru tīklu
pieejamību lietotājiem lauku teritorijās, nodrošinot infrastruktūras izbūvi teritorijās,
kurās neviens elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvāko triju gadu laikā
neplāno sniegt interneta piekļuves pakalpojumus ar uzlabotiem datu pārraides
parametriem, izmantojot pilnībā vai daļēji no optiskās šķiedras elementiem sastāvošus
platjoslas piekļuves tīklus un nodrošinot datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s
(turpmāk – "baltās" teritorijas) un, ņemot vērā, ka atbilstoši starp Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru un VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) 2016.
gada 7. jūlijā noslēgto līgumu Nr. 2.1.1.0/16/1/001 par Eiropas Savienības fonda
projekta īstenošanu, LVRTC ir apstiprināts par finansējuma saņēmēju, un, lai
nodrošinātu projekta realizāciju Līvānu novada Līvānu pilsētas teritorijā, un
pamatojoties uz Elektronisko sakaru likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka
bezatlīdzības lietošanā atvasināta publiska persona savu mantu var nodod
privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai,
arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai, un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta
otro daļu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
1. Atļaut VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, reģ. Nr.
40003011203, juridiskā adrese Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012, elektronisko sakaru tīkla
(optiskā sakaru kabeļu kanalizācijas) izbūvi Līvānu novada pašvaldībai piederošajās
vai piekrītošajās zemes vienībās saskaņā ar izvietojuma shēmu (skat. pielikumā):
1.1. Domes ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611 004
0207, 25 m kopgarumā ar aizsargjoslu 51 m2 platībā;
1.2. Domes ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611 004
0203, 100 m kopgarumā ar aizsargjoslu 204 m2 platībā;
1.3. Domes ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611 004
0204,) 179 m kopgarumā ar aizsargjoslu 366 m2 platībā;
1.4. Domes ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611 004
0104, 262 m kopgarumā ar aizsargjoslu 535 m2 platībā;
1.5. Domes ielā 1, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611 004
0108, 14 m kopgarumā ar aizsargjoslu 29 m2 platībā;
1.6. Domes ielas nodalījuma joslā ar kadastra apzīmējums 7611 004 0206 13 m
kopgarumā ar aizsargjoslu 27 m2 platībā;
1.7. Domes ielā 1, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611 004
0102, 105 m kopgarumā ar aizsargjoslu 215 m2 platībā;
1.8. Domes ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, 24 m kopgarumā ar aizsargjoslu
2
49 m platībā.
2. Noslēgt ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, reģ. Nr.
40003011203, juridiskā adrese Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012, Līgumu par elektronisko
sakaru tīkla izbūvi Līvānu novada Līvānu pilsētā (skat. pielikumā).
3. Nodot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” bezatlīdzības
lietošanā šī lēmuma 1. punktā norādīto zemes vienību platības elektronisko sakaru tīkla
(optiskā sakaru kabeļu kanalizācijas) izbūvei saskaņā ar Līvānu novada Būvvaldē
apstiprinātu projektu.
4. Pilnvarot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoru Uldi Skreiveru noslēgt
ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” līgumu par elektronisko sakaru tīkla
izbūvi.
5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir juridiskās nodaļas vadītājs Gatis
Pelēķis, par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā: līgums ar pielikumu uz 6 lpp.
29. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas direktora Gata Pastara ierosinājumu par
pašvaldības kustamās mantas – traktora MTZ-80, 1985.izlaiduma gads, reģistrācijas
numurs T4150LF, atsavināšanu sakarā ar tālākas izmantošanas ekonomisko
neizdevīgumu, un ņemot vērā, ka līdz Līvānu novada domes 2019.gada 28.marta
lēmumā Nr. 4–22(1) “Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu” noteiktajam
termiņam – 2019.gada 30.aprīlim, uz minēto mantu nav pieteicies neviens pretendents,
un pamatojoties uz Publiskas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, kurā
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noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, un
37. panta pirmās daļas 1. punktu, kurā noteikts, ka pārdot publiskas personas mantu par
brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības
uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, un atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu
tehniskā eksperta 2019.gada 1.marta noteiktajai vērtībai un pamatojoties uz Līvānu
novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
priekšlikumu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu un 21.panta
pirmās daļas 19. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – traktoru MTZ-80,
1985.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs T4150LF.
1.2. Līvānu novada pašvaldībai piederošo traktoru MTZ-80, 1985.izlaiduma
gads, reģistrācijas numurs T4150LF, atsavināt par brīvu cenu 2458,68 EUR + PVN
516,32 EUR.
1.3. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv izsludināt
atkārtotu pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2019.gada 11.jūnijam.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
2. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas direktora Gata Pastara ierosinājumu par
pašvaldības kustamās mantas – traktora T-25, 1991.izlaiduma gads, reģistrācijas
numurs T4148LF, atsavināšanu sakarā ar tālākas izmantošanas ekonomisko
neizdevīgumu, ņemot vērā, ka līdz Līvānu novada domes 2019.gada 28.marta lēmumā
Nr. 4–22(2) “Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu” noteiktajam termiņam –
2019.gada 30.aprīlim, uz minēto mantu nav pieteicies neviens pretendents, un
pamatojoties uz Publiskas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, kurā noteikts,
ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, un 37.panta
pirmās daļas 1.punktu, kurā noteikts, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu
var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir
mazāka par 700 euro, un atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta
2019.gada 1.marta noteiktajai vērtībai un pamatojoties uz Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu un likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu un 21.panta pirmās daļas 19. punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – traktoru T-25,
1991.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs T4148LF.
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2.2. Līvānu novada pašvaldībai piederošo traktoru T-25, 1991.izlaiduma gads,
reģistrācijas numurs T4148LF, atsavināt par brīvu cenu 1859,50 EUR + PVN 390,50
EUR.
2.3. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv izsludināt
atkārtotu pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2019.gada 11.jūnijam.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
3. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas direktora Gata Pastara ierosinājumu par
pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 1PTS-2E, 1978.izlaiduma gads,
reģistrācijas numurs P5280LK, atsavināšanu sakarā ar tālākas izmantošanas
ekonomisko neizdevīgumu, ņemot vērā, ka līdz Līvānu novada domes 2019.gada
28.marta lēmumā Nr. 4–22(3) “Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu”
noteiktajam termiņam – 2019.gada 30.aprīlim, uz minēto mantu nav pieteicies neviens
pretendents, un pamatojoties uz Publiskas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro
daļu, kurā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu
dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija,
un 37.panta pirmās daļas 1.punktu, kurā noteikts, ka pārdot publiskas personas mantu
par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības
uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, un atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu
tehniskā eksperta 2019.gada 1.marta noteiktajai vērtībai un pamatojoties uz Līvānu
novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
priekšlikumu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu un 21.panta
pirmās daļas 19. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – traktora piekabi 1PTS2E, 1978.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs P5280LK.
3.2. Līvānu novada pašvaldībai piederošo traktora piekabi 1PTS-2E,
1978.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs P5280LK, atsavināt par brīvu cenu 661,16
EUR + PVN 138,83 EUR.
3.3. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv izsludināt
atkārtotu pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2019.gada 11.jūnijam.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
30. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, M. Vilcānei, G. Krauklei
1. Izskatot Rudzātu speciālās internātpamatskolas 2019. gada 13. maija vēstuli
Nr.1-12/30 un Līvānu novada Izglītības pārvaldes ierosinājumu par naudas balvas
piešķiršanu Rudzātu speciālās internātpamatskolas 8. klases izglītojamajai Lienei
Rokjānei par izciliem sasniegumiem peldēšanā - iegūtajām divām 1.vietām un 2.vietu
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Speciālās olimpiādes Pasaules vasaras spēlēs Abu Dhabi (Apvienotie Arābu Emirāti)un Rudzātu speciālās internātpamatskolas skolotājai Zandai Spūlei - Vilcānei par
ieguldīto darbu Lienes Rokjānes sagatavošanā Speciālās olimpiādes Pasaules vasaras
spēlēm un sakarā ar to, ka Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra noteikumos
Nr.6 ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu
olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana”, nav paredzēta naudas
balva starptautisko sporta olimpiāžu uzvarētājiem, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 336,14 EUR naudas balvu
izmaksām, tai skaitā naudas balvai 150,00 EUR apmērā Rudzātu speciālās
internātpamatskolas 8.klases izglītojamajai Lienei Rokjānei un naudas balvai 186,14
EUR (t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) apmērā
Rudzātu speciālās internātpamatskolas skolotājai Zandai Spūlei - Vilcānei no Līvānu
novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2019.gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas 2019.gada
13.maija iesniegumu Nr. 1.18/27 par līdzekļu piešķiršanu 4700,00 EUR apmērā sakarā
ar neplānotu skolas ēkas Raiņa ielā 4, Līvānos jumta seguma nomaiņu, no skolas
2019.gada budžeta līdzekļiem šim mērķim tiks novirzīti 19318,00 EUR, kas tika plānoti
remontdarbu veikšanai, apkures sistēmas remontam un mūzikas instrumenta iegādei,
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 4700,00 EUR apmērā Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas
un mākslas skolai ēkas Raiņa ielā 4, Līvānos jumta seguma nomaiņai no Līvānu novada
pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2019.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas
direktors Gunārs Luriņš un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
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31. Par projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
izmaksu apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Kalvānei
Paskaidro H. Jablonska
Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, Rīgas ielā 2b, Līvānos, Līvānu novadā, 2019.gada 8.maija vēstuli Nr. 19.165 (reģ. ar Nr. 2-1.6/19/1186 no 08.05.2019.) un 2019.gada 24.maija vēstuli Nr. 19.188 (reģ. ar Nr. LNP/2-1.6/19/1358) par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta
“Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” precizēto kopējo izmaksu
apstiprināšanu, kas izstrādāts saskaņā ar Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķi 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” 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) 2.4.3. uzdevuma (Attīstīt un uzlabot komunālo pakalpojumu
kvalitāti un pieejamību) 2.4.3.2. pasākumam (Līvānu ūdenssaimniecības attīstība – III
kārta (jaunu ūdens un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošana Līvānu pilsētā)) un Ministru
kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas noteikumi” un likuma
“Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt projekta „Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” precizētās
kopējās izmaksas 7334886,39 EUR (septiņi miljoni trīs simti trīsdesmit četri tūkstoši
astoņi simti astoņdesmit seši euro, 39 centi) apmērā, t.sk. 3901603,00 EUR (trīs
miljoni deviņi simti viens tūkstotis seši simti trīs euro, 00 centi) ir attiecināmās
izmaksas, no kurām 85% ir Kohēzijas fonda finansējums 3316362,00 EUR (trīs miljoni
trīs simti sešpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro, 00 centi) apmērā un 15% ir
Līvānu novada domes līdzfinansējums 585241,00 EUR (pieci simti astoņdesmit pieci
tūkstoši divi simti četrdesmit viens euro, 00 centi) apmērā, kā arī 3433283,39 EUR (trīs
miljoni četri simti trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs euro, 39 centi) ir
neattiecināmās izmaksas, no kurām SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
līdzfinansējums ūdensapgādes tīklu izbūvei 1831809,00 EUR (viens miljons astoņi
simti trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti deviņi euro, 00 centi) un SIA “Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība” līdzfinansējums 21% PVN 1272996,81 EUR
(viens miljons divi simti septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit seši euro,
81 cents) apmērā un Līvānu novada domes līdzfinansējums 328477,58 EUR (trīs simti
divdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi euro, 58 centi).
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2. Līvānu novada domes līdzfinansējums 328477,58 EUR (trīs simti divdesmit
astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi euro, 58 centi) paredzēts: Baznīcas ielas
ūdensapgādes būvdarbiem 193195,36 EUR (viens simts deviņdesmit trīs tūkstoši viens
simts
deviņdesmit pieci euro, 36 centi), sadzīves kanalizācijas būvdarbu
sadārdzinājumam – 61549,09 EUR (sešdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit
deviņi euro, 09 centi) un Domes, Krasta, Rīgas ielu ūdensapgādes būvdarbu un
būvuzraudzības, ieskaitot Baznīcas ielas būvuzraudzību, sadārdzinājumam -73733,13
EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro, 13 centi).
3. Apstiprināt ūdensapgādes tīkla izbūvi Līvānu pilsētas Baznīcas ielā.
4. Attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu nodrošināt ņemot kredītu Valsts kasē,
iekļaujot projektu realizācijai plānotā pašvaldības ieguldījuma 585241,00 EUR (pieci
simti astoņdesmit pieci tūkstoši divi simti četrdesmit viens euro, 00 centi) kredīta
summu pašvaldības kredītsaistībās.
5. Neattiecināmo izmaksu līdzfinansējumu nodrošināt ņemot kredītu Valsts
kasē, iekļaujot projektu realizācijai plānotā pašvaldības ieguldījuma 328477,58 EUR
(trīs simti divdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi euro, 58 centi)
kredīta summu pašvaldības kredītsaistībās.
6. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
valdes priekšsēdētājs Artūrs Vilcāns.
32. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
1. Izskatot SIA “Medicīnas centrs Saule”, reģ. Nr. 41503067941, juridiskā
adrese: “Labieši”, Cirsenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, 2019. gada 12. aprīlī
saņemto iesniegumu par telpu nomas līguma slēgšanu ārstniecības pakalpojumu
sniegšanai Miera ielā 4, Rudzātos ar kopējo nomas platību 92,4 m2, tika konstatēts, ka
2013. gada 18. februārī tika noslēgts telpu nomas līgums Nr. LND/9-4/13/4 starp
ģimenes ārsti Žannu Labinsku un Līvānu novada domi par telpu nomu Miera ielā 4,
Rudzātos, ar 2015. gada 4. februāra vienošanos Nr. LND/9-4/13/4 tika atļauts nodot
telpas apakšnomā SIA “Medicīnas centrs Saule”, telpu nomas līguma termiņš
izbeidzies 2018. gada 31. decembrī.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97
„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18. punktu, iznomātājam,
ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai
pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu
citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt,
ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas
līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai
deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai. Atbilstoši Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6. 1 panta pirmās daļas
noteikumiem, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi,
nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.
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Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 20.
februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 6.2.
apakšpunktu un 18. punktu, Civillikuma 1871. pantu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātam
V. Labinskim nepiedaloties balsošanā
NOLEMJ:
1.1. Pārjaunot ar ģimenes ārsti Žannu Labinsku 2013. gada 18. februārī noslēgto
telpu nomas līgumu Nr. LND/9-4/13/4 un ar 2019. gada 1. jūniju slēgt telpu nomas
līgumu ar apakšnomnieku SIA “Medicīnas centrs Saule”, reģ. Nr. 41503067941,
juridiskā adrese: “Labieši”, Cirsenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, par
nedzīvojamām telpām ēkā ar kadastra Nr. 76680070320001 Miera ielā 4, Rudzātos,
Līvānu novadā 92,4 m2 platībā, nododot telpas nomā ar visu tajās esošo inventāru
veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, nosakot līguma termiņu līdz 2025. gada
31. decembrim.
1.2. Noteikt nomas maksu 0,50 EUR par 1 m2 un PVN mēnesī, t.i. kopā 46,20
EUR mēnesī un PVN.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot biedrības “Sava kabata”, reģ. Nr. 40008060421, Lāčplēša ielā 28.
Līvānos, Līvānu novadā, 2019. gada 16. maija vēstuli Nr. IZ-SK-2019/05/1 “Par telpu
nomas iespēju Domes ielā 1b, Līvānos” un Latgales Mākslas un amatniecības centra
2019. gada 18. maija vēstuli Nr. 1-6/19/6 “Par telpu nomu biedrībai “Sava kabata””,
tika konstatēts, ka pašvaldības nekustamajā īpašumā Domes ielā 1B, Līvānos, Līvānu
novadā, sadarbojoties ar pašvaldības tūrisma informācijas centru un biedrību “Latgales
reģiona attīstības aģentūra”, Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 20072013 projekta “Joint water-based tourism offering in Latgale region and Utena County”
ietvaros tika veikta slēgta tipa velonovietnes būvniecība ar kadastra apzīmējumu
76110040103002, kas pēc projekta realizācijas ir nodota pašvaldības īpašumā, un ēkas
daļā novietots sadarbības partnera - biedrībai “Sava kabata” piederošs inventārs
velosipēdi un laivas (iegādāts projekta nr. 10-03-LL12-L413202-000031 „Jauniešu
sporta un veselības nodarbību aprīkojuma iegāde” ietvaros), kurus izmantoja arī
pašvaldības iestādes sporta pasākumu rīkošanai bez nomas maksas.
Lai nodrošinātu arī turpmāk iespēju pašvaldības iedzīvotājiem un pašvaldības
iestādēm rīkoto pasākumu laikā izmantot biedrībai “Sava kabata” piederošo velo un
laivu inventāru, turpinot iesākto sadarbību, un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada
20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”
6.4. punktu, kurā noteikts, ka šo noteikumu 2. sadaļā noteikto nomas objekta
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iznomāšanas kārtību var nepiemērot, ja nomas objektu iznomā biedrībām,
nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai,
it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību,
pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu
un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības mazināšanu
katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociālo
mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu (turpmāk – biedrība vai
nodibinājums), un starptautiskajām organizācijām, kā arī, ievērojot sabiedrības
intereses un lietderības apsvērumus, un ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma
kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmajā daļā noteikto nomas līguma termiņu,
kas nav ilgāks par 30 gadiem, likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts
citādi, un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97
„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 6. un 12. punktu un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Ar 2019. gada 1. jūniju iznomāt biedrībai “Sava kabata”, reģ. Nr.
40008060421, Lāčplēša ielā 28. Līvānos, Līvānu novadā, nekustamā īpašuma Domes
ielā 1B, Līvānos, Līvānu novadā, 20 m2 no slēgta tipa velonovietnes ar kadastra
apzīmējumu 76110040103002, ar kopējo platību 57,9 m2, uz 5 (pieciem) gadiem
biedrībai “Sava kabata” piederošā inventāra velosipēdu un laivu novietošanai.
2.2. Noteikt nomas maksu 1,00 EUR mēnesī un PVN.
2.3. Nomas līgumā paredzēt arī turpmāk Līvānu novada pašvaldības iestādēm
tiesības rīkoto pasākumu laikā bez maksas izmantot biedrībai “Sava kabata” piederošo
velo un laivu inventāru, atgriežot to tādā pat tehniskajā stāvoklī un kvalitātē kā saņemts
(ja velo un laivu inventāram tiek konstatēti bojājumi, kas radušies Līvānu novada
pašvaldības iestāžu rīkoto pasākumu laikā, tos Līvānu novada pašvaldība vai par
konkrēto pasākumu atbildīgā pašvaldības iestāde novērš par saviem līdzekļiem).
2.4. Noteikt, ka atbildīgais par līguma noslēgšanu ir juridiskās nodaļas vadītājs
Gatis Pelēķis.
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.
3. Izskatot biedrības “Radošā apvienība “Perspektīva””, reģ. Nr. 40008122863,
Rīgas ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, 2019. gada 7. maija vēstuli Nr. “Par vietas
saskaņošanu salona izveidošanai Līvānu novada amatnieku darbu popularizēšanai
Latgales Mākslas un amatniecības centra telpās” par telpu daļas nomas iespēju Latgales
Mākslas un amatniecības centra Domes ielā 1, Līvānos, pagraba telpā un Latgales
Mākslas un amatniecības centra 2019. gada 18. maija vēstuli Nr. 1-6/19/6 “Par telpu
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nomu biedrībai “Perspektīva””, tika konstatēts, ka pašvaldības nekustamajā īpašumā
Domes ielā 1, Līvānos, Līvānu novadā, pagraba telpa ir izmantota daļēji, kur atrodas
ekspozīcija “Ūdens galerija”, pārējā telpas daļā ir iespējams izveidot salonu vietējo
novada amatnieku darbu, izstrādājumu, suvenīru realizācijai un popularizēšanai.
Ņemot vērā, ka biedrības “Radošā apvienība “Perspektīva”” piedāvātā
produkcija tirdzniecībai atbilst Latgales Mākslas un amatniecības centra vienam no
darbības mērķiem – popularizēt amatniecību Latgalē, saglabāt un attīstīt lietišķās
mākslas tradīcijas, un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu
Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 6.4. punktu, kurā noteikts,
ka šo noteikumu 2. sadaļā noteikto nomas objekta iznomāšanas kārtību var nepiemērot,
ja nomas objektu iznomā biedrībām, nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu
labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību
un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes,
kultūras un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides
aizsardzību, palīdzības mazināšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās,
sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociālo mazaizsargāto personu grupu, sociālās
labklājības celšanu (turpmāk – biedrība vai nodibinājums), un starptautiskajām
organizācijām, kā arī, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, un
ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6. 1 panta pirmajā
daļā noteikto nomas līguma termiņu, kas nav ilgāks par 30 gadiem, ja likumā vai
Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, un saskaņā ar Ministru kabineta
2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 12. punktu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 5. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un
pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), un 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Ar 2019. gada 1. jūniju iznomāt biedrībai “Radošā apvienība
“Perspektīva””, reģ. Nr. 40008122863, Rīgas ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā,
nekustamā īpašuma Domes ielā 1, Līvānos, Līvānu novadā, 22 m2, kas ir daļa no
Latgales Mākslas un amatniecības centra ēkas ar kadastra apzīmējumu
76110040103001 pagraba stāva telpas, ar kopējo platību 85 m2 līdz 2019.gada
1.oktobrim biedrības “Radošā apvienība “Perspektīva”” salona izveidošanai Līvānu
amatnieku darbu popularizēšanai.
3.2. Noteikt nomas maksu 0,50 EUR par 1 m2 mēnesī un PVN.
3.3. Nomas līgumā paredzēt, ka salona darba laiks atbilst noteiktajam Latgales
Mākslas un amatniecības centra darba laikam.
3.4. Noteikt, ka atbildīgais par līguma noslēgšanu ir juridiskās nodaļas vadītājs
Gatis Pelēķis.
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3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: nomātās telpas daļas shēma uz 1 lpp.
33.Par projekta „PROTI un DARI” īstenošanas atbildīgo personu maiņu.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2018. gada 30. augusta sēdes lēmumu Nr.1419 “Par dalību projektā PROTI un DARI” starp Līvānu novada domi un Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūru 2018. gada 03. oktobrī tika noslēgts līgums par
sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) “Attīstīt NVA nereģistrēto
NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos
Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”
projekta “PROTI un DARI” Nr.8.3.3.0/15/I/001 īstenošanu (līguma Nr.6-13/5).
Atbilstoši Līvānu novada domes lēmuma 4. punktam par projekta īstenošanu
atbildīgā personā tika noteikta Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne. Lai nodrošinātu projekta turpmāko vadību un
pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012. – 2018. gadam” 1. prioritātes (Dzīves un darba prasmes,
pašiniciatīva un uzņēmība) 1.3. rīcības virziena (Visa mūža garumā tiek saglabāta un
attīstīta iedzīvotāju pašaktivitāte, uzņēmība, dzīves prasmes, atbildība, gatavība
saprātīgi riskēt un vēlme strādāt) 1.3.2. rīcībai (Mūžizglītības un pašīstenošanās
pasākumi Līvānu novada iedzīvotāju uzņēmējdarbības, darba iemaņu, prasmju un
personīgās individualitātes attīstībai) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada
7. jūlija noteikumiem Nr.358 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un
veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros
un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi"" un
likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2019. gada 01. jūniju par projekta īstenošanu atbildīgo personu noteikt
Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas vecāko projektu vadītāju Ingu
Zariņu, tel.65307803, e-pasts: inga.zarina@livani.lv.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Plānošanas
un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
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34. Par sadarbības līguma slēgšanu elektroniskās sakaru infrastruktūras
pieejamības uzlabošanai lauku teritorijā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
Paskaidro R. Šmukste, K. Kirilova
Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
2019. gada 29. maija vēstuli Nr. IAD16.03-01/15/03/1377 “Par līguma projekta
nosūtīšanu” un lai nodrošinātu elektronisko sakaru nozares politikas plānošanas
dokumentā “Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības
koncepcija 2013. – 2020. gadam” noteiktos mērķus un uzdevumus, kas paredz īstenot
valsts atbalsta programmas “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” otro kārtu
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2012. gada 7. decembra rīkojumu Nr. 589 “Par
Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013. 2020. gadam”) un ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos
Nr. 664 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta
mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās"
pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 2. punktā noteikto,
ka projekta “Specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot elektronisko sakaru tīklu
pieejamību lietotājiem lauku teritorijās, nodrošinot infrastruktūras izbūvi teritorijās,
kurās neviens elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvāko triju gadu laikā
neplāno sniegt interneta piekļuves pakalpojumus ar uzlabotiem datu pārraides
parametriem, izmantojot pilnībā vai daļēji no optiskās šķiedras elementiem sastāvošus
platjoslas piekļuves tīklus un nodrošinot datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s
(turpmāk – "baltās" teritorijas). Šo noteikumu izpratnē lauku teritorijas ir Latvijas
administratīvās teritorijas un apdzīvotās vietas (līdz ciemu līmenim) ārpus republikas
pilsētām” un, ņemot vērā, ka atbilstoši starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un
VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) 2016. gada 7. jūlijā
noslēgto līgumu Nr. 2.1.1.0/16/1/001 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu,
LVRTC ir apstiprināts par finansējuma saņēmēju, un, lai nodrošinātu projekta
realizāciju Līvānu novada lauku teritorijā, un pamatojoties uz Elektronisko sakaru
likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5. panta otrās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka bezatlīdzības lietošanā atvasināta
publiska persona savu mantu var nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai
deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu
sniegšanai, un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta otro daļu un 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un
deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, reģ. Nr.
40003011203, juridiskā adrese Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012, Līgumu par sadarbību
Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.1.1.0/16/1/001 “Elektroniskās sakaru
infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” īstenošanai Līvānu novada
Jersikas un Turku pagastā (skat. pielikumā).
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2. Nodot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” bezatlīdzības
lietošanā Jersikas pagasta pārvaldes ēkas Liepu ielā 5, Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0337 001 telpas ar lit. Nr. 14 (atbilstoši
Valsts zemes dienesta 15.07.2014 ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā esošajam ēkas
1.stāva plānam) daļu iekštelpas optiskā tīkla piekļuves punkta (PP) uzstādīšanai un
atļaut elektronisko sakaru tīkla (optiskā sakaru kabeļu kanalizācijas) izbūvi Līvānu
novada pašvaldībai piederošajā zemes vienībā ar kadastra Nr. 7652 003 0337, ar
aizsargjoslu 205,84 m2 platībā saskaņā ar izvietojuma shēmu (skat. pielikumā) un
Līvānu novada Būvvaldē apstiprinātu projektu.
3. Atļaut VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, reģ. Nr.
40003011203, juridiskā adrese Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012, elektronisko sakaru tīkla
(optiskā sakaru kabeļu kanalizācijas) izbūvi Līvānu novada pašvaldībai piederošajās
vai piekrītošajās zemes vienībās saskaņā ar izvietojuma shēmu (skat. pielikumā):
3.1. Jaunsilavas ielā 9, Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 76860070808, ar aizsargjoslu 56,6 m2 platībā, ka arī uzstādīt optiskā tīkla
piekļuves punktu (PP) saskaņā ar Līvānu novada Būvvaldē apstiprinātu projektu;
3.2. Jaunsilavas ielā 9, Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 76860070649, ar aizsargjoslu 77,4 m2 platībā saskaņā ar Līvānu novada
Būvvaldē apstiprinātu projektu.
4. Nodrošināt sadarbības partnera piekļuvi PP 20 (divdesmit) gadus pēc
Projekta rezultātā izveidotās infrastruktūras pieņemšanas ekspluatācijā, t.i. vismaz līdz
2040. gada 31. decembrim.
4. Norīkot no pašvaldības puses kontaktpersonu ar līguma saistīto darbību
izpildei:
4.1. Jersikas pagastā - Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci;
4.2. Turku pagastā -Turku pagasta pārvaldes vadītāju Kristīni Kirilovu.
5. Pilnvarot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoru Uldi Skreiveru noslēgt
ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” sadarbības līgumu un veikt PP
būvprojektu saskaņošanu, kā arī veikt citas ar PP izveidošanu būvniecības normatīvajos
aktos paredzētās darbības.
6. Atcelt Līvānu novada domes 2019. gada 30. aprīļa sēde lēmumu Nr. 6-23
“Par sadarbības līguma slēgšanu elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības
uzlabošanai lauku teritorijā”.
7. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir juridiskās nodaļas vadītājs Gatis
Pelēķis, par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā: 1) līgums ar pielikumiem uz 7 lpp.,
2) izvietojuma shēmas uz 5 lpp.
Sēde beidzas plkst.1200
Protokols parakstīts 2019. gada 5. jūnijā
Sēdi vadīja domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja personāla vadības
un administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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