LATVIJAS REPUBLIKA

LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316,
tālr.: 65307250, fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv

Līvānu novada domes
sēdes protokols
LĪVĀNOS

2019. gada 29. augustā

Nr. 12

Sēdes sākums plkst.900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta KRAUKLE
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS
4) Inese JAUNUŠĀNE
5) Ināra KALVĀNE
6) Ginta KRAUKLE
7) Valdis LABINSKIS
8) Jānis MAGDAĻENOKS
9) Ivans MATROSOVS
10) Gatis PASTARS
11) Pēteris ROMANOVSKIS
12) Ļevs TROŠKOVS
13) Ainis VEIGURS
14) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti:
1) Andris VAIVODS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors
2) Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
3) Aija USĀNE, izpilddirektora vietniece
4) Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
5) Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
6) Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
7) Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja

8) Paulīna ZARIŅA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
9) Ilga PEISENIECE, Izglītības pārvaldes vadītāja
10) Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja
11) Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste
12) Baiba VUCENLAZDĀNE, plānošanas un attīstības daļas vadītāja
13) Gunita VAIVODE, nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja
14) Arnita BRIŠKA, Sociālā dienesta vadītāja
15) Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja
16) Miķelis BALTMANIS, zemes ierīcības inženieris
17) Inga BOKĀNE, juriskonsulte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo G. Kraukle.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
3. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķiem klašu komplektiem Līvānu
novada pašvaldība izglītības iestādē. Ziņo I. Kalvāne.
4. Par izmaiņām komisiju sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
5. Par Līvānu novada domes apbalvojumu noteikumiem. Ziņo I. Kalvāne.
6. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada
31. marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Līvāni novada pašvaldības nolikums”.
Ziņo I. Kalvāne.
7. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomu un piekritību. Ziņo
J. Magdaļenoks.
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Mazā
Fabrikas ielā 10. Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par adreses noteikšanu telpu grupām. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par zemes vienības sadali un platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par lēmuma par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu atcelšanu. Ziņo
J. Magdaļenoks.
14. Par atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai meža zemē. Ziņo
J. Magdaļenoks.
15. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
18. Par saistošajiem noteikumiem “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un
izmantošanu”. Ziņo J. Magdaļenoks.
19. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025.gadam aktualizācijas uzsākšanu. Ziņo G. Kraukle.
20. Par Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto
stikla izstrādājumu cenu. Ziņo G. Kraukle.
21. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo G. Kraukle.
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22. Par telpu nomu. Ziņo G. Kraukle.
23. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Lejnieki”, Lauros, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo G. Kraukle.
24. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora T-25, reģistrācijas numurs
T4148LF, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo G. Kraukle.
25. Par nekustamā īpašuma “Vērdiņi”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā nosacītās
cenas apstiprināšanu. Ziņo G. Kraukle.
26. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Ziņo G. Kraukle.
27. Par dzīvokļa Nr.4 Rīgas ielā 57, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz
nomaksu. Ziņo G. Kraukle.
28. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo
G. Kraukle.
29. Par dzīvokļa Nr.2 Rīgas ielā 130, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Ziņo G. Kraukle.
30. Par Līvānu novada pašvaldības dotācijas daļas apstiprināšanu Rudzātu
vidusskolas izglītojamo ēdināšanai. Ziņo G. Kraukle.

1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro U. Skreivers, G. Vaivode
Domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle informē par aktualitātēm pašvaldībā.
25. jūlijā notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
29. jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods biedrības “Baltā māja”
telpās tikās ar Līvānu novada iedzīvotājiem un pārrunāja jautājumus par plānoto
administratīvi teritoriālo reformu.
29. jūlijā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Līvānu novada domes
Būvniecības un infrastruktūras daļas speciālistiem un Līvānu katoļu draudzes prāvestu
Jāni Smirnovu, lai pārrunātu jautājumus par automašīnu stāvlaukuma ierīkošanu pie
katoļu baznīcas, kā arī citiem Baznīcas ielas pārbūves darbiem.
30. jūlijā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar SIA “HANSA CHARCOAL”
pārstāvjiem par uzņēmuma darbību (kokogļu ražošanu) Rožupes pagastā (kādreizējā
SIA “Līvānu karbons” ražotnes vietā).
3. augustā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods pārstāvēja Līvānu novada domi
folkloras kopas “Turki” 40 gadu jubilejai veltītajā pasākumā.
4. augustā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Moskvinas vecticībnieku
draudzes 290. gadadienas svinībās.
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5. augustā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Līvānu 1. vidusskolas
Laimiņas sākumskolas telpās ierīkotās pirmsskolas grupiņas bērniem vecumā no 1,5
līdz 3 gadiem atklāšanas pasākumā. Grupiņu, kurai dots nosaukums “Cālīši”,
apmeklēs 15 bērni, par kuriem rūpēsies divas pirmsskolas pedagoģes un viena
pirmsskolas pedagoga palīdze. Līdzekļi grupiņas atvēršanai tika ieplānoti pašvaldības
2019. gada budžetā.
6. augustā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde.
7. un 8. augustā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās biedrības “Reģionālo
attīstības centru apvienība” izbraukuma seminārā, kas notika Valkā/Valgā.
8. augustā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās
Rudzātu pagasta valdes sēdē.
10. augustā izpilddirektora vietniece Aija Usāne pārstāvēja pašvaldību ģimeņu
festivālā “Šļakatās”, kas norisinājās Rožupes estrādē.
12. augustā izpilddirektora vietniece Aija Usāne organizēja Līvānu novada Sociālā
dienesta, Bāriņtiesas un Līvānu novada domes Attīstības un plānošanas daļas
speciālistu sanāksmi, kur tika pārrunātas iespējas piedalīties sociālās jomas projektos.
13. augustā Rožupes pagasta pārvaldē notika Rožupes pagasta valdes sēde, bet Līvānu
novada domes sēžu zālē - Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas sēde.
16. augustā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, kā arī Līvānu novada domes
speciālisti domes vārdā sveica Līvānu novada iedzīvotājus Valēriju un Jāni
Vuškārniekus zelta kāzu jubilejā.
19. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Sabiedrisko
attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Indra Upeniece tikās ar televīzijas “Dautkom”
producenti Olgu Repinu, lai pārrunātu sadarbības iespējas.
19. augustā izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Turku pagasta valdes sēdē.
20. augustā izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Sutru pagasta valdes sēdē.
No 22. augusta domes priekšsēdētājs Andris Vaivods devies ikgadējā atvaļinājumā.
Viņu aizvieto priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
22. augustā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
22. augustā tika izsludināts konkurss uz SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatiem.
23. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Līvānu
novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers apsekoja iespējamās vietas Līvānos,
kur, ņemot vērā iedzīvotāju lūgumu, varētu ierīkot tirgu.
28. augustā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar VAS “Latvijas Dzelzceļš”
pārstāvjiem, lai pārrunātu civilās aizsardzības jautājumus.
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28. augustā Līvānu novada domes sēžu zālē notika Administratīvās komisijas sēde.
29. augustā plkst. 14.00 Līvānu 2. vidusskolā notiks Līvānu novada pedagogu
gadskārtējā sanāksme, kuras ietvaros tiks apbalvoti pedagogi, kuriem piešķirtas
uzņēmuma “Light Guide Optics International” radošā darba stipendijas, tiks sveikti
jaunie, Līvānu novada izglītības iestādēs šogad darbu uzsākušie pedagogi, pasniegti
Atzinības raksti novada pedagogiem par centralizēto eksāmenu rezultātiem, kā arī
sniegta informācija par izglītības jomas aktualitātēm.
Līvānu novada izglītības iestādes informē, ka ir sagatavotas jaunajam 2019./2020.
mācību gadam. Septembrī novada domes vadība, deputāti un speciālisti tiks aicināti
apmeklēt novada izglītības iestādes, lai klātienē iepazītos ar jauninājumiem, vasaras
periodā paveiktajiem, kā arī plānotajiem darbiem un aktivitātēm.
Līvānu novada Kultūras centrā turpinās intensīvs darbs pie skatuves grīdas nomaiņas
Lielajā zālē, kuru plānots pabeigt šī gada septembra sākumā.

2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot M. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 05.augusta
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 05.augustā Nr.LNP/2-11.1/19/1148) par 2019. gada
26. maija dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 31 termiņa pagarināšanu, un pamatojoties
uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres
līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt M. V. īres tiesības uz labiekārtotu 3 – istabu dzīvokli Rīgas ielā
6A-12, 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 I. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 29. jūlija
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 30. jūlijā Nr. LNP/2-11.1/19/1119) par uzņemšanu
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā uzaicināto speciālistu
grupā kā biedrības „Baltā māja” projektu vadītāju un pamatojoties uz likuma “Par
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palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, 21.1 panta ceturto daļu,
kas nosaka, ka “Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav
tiesīgs nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai
vai atsavināt”, 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” 3.7. 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. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut I. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā uzaicināto speciālistu grupā, ar kārtas Nr.6.
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 J. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese),
2019.gada 31.jūlija
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 31. jūlijā Nr. LNP/2-11.1/19/1130) par dzīvojamās
platības piešķiršanu kā personai, kas nav nodrošināta ar dzīvojamo platību, un ņemot
vērā Līvānu novada Sociālā dienesta 2019. gada 17. jūnija atzinumu “Par J. K.
ģimeni”, 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 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši
Līvānu novada domes 2006.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3.
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt J. K., ģimenes sastāvs 2 cilvēki, deklarētā (adrese), 2 – istabu
dzīvokļa Rīgas ielā 43-27, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2019.
gada 1.decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
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3.2. J. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 43-27,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3.3. Izslēgt J. K. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējās kārtības (pēc sociālā dienesta ierosinājuma)
grupas, kārtas Nr. 6.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
4. Izskatot K. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 07. augusta
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada
08.augustā Nr. LNP/2-11.1/19/1152) par
dzīvojamās platības piešķiršanu kā jaunai ģimenei, kas nav nodrošināta ar atsevišķu
dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15. pantu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006.gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājuma risināšanā” 8.2 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt K. U., ģimenes sastāvs 4 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 3
– istabu dzīvokļa Lāčplēša ielā 11-24, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku
līdz 2019. gada 1.decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
4.2. K. U. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 3 - istabu dzīvokļa Lāčplēša ielā 1124, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4.3. Izslēgt K. U. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu uzskaites grupas, kārtas Nr.4.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot K. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 12.augusta
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 12. augustā Nr. LNP/2-1.11/19/1165) par
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dzīvojamās platības piešķiršanu kā jaunai ģimenei, kas nav nodrošināta ar atsevišķu
dzīvojamo platību un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15. pantu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006.gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājuma risināšanā” 8.2 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt K. V., ģimenes sastāvs 4 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese),
2 – istabu dzīvokļa Rīgas ielā 160-16, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku
līdz 2019. gada 1.decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
5.2. K. V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 16016, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
5.3. Izslēgt K. V. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu uzskaites grupas, kārtas Nr. 5.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
5.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot T. C., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 31.jūlija
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 31. jūlijā Nr. LNP/2-1.11/19/1131) par dzīvojamās
platības piešķiršanu kā jaunai ģimenei, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām,
un atbilstoši Līvānu novada domes 2006.gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
“Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma
risināšanā” 8.2 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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6.1. Piešķirt T. C., ģimenes sastāvs 4 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese),
3 – istabu dzīvokļa Lāčplēša ielā 27-58, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku
līdz 2019. gada 1.decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
6.2. T. C. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 3 - istabu dzīvokļa Lāčplēša ielā 2758, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
6.3. Izslēgt T. C. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu uzskaites grupas, kārtas Nr. 2.
6.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6.5. 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.
7. Izskatot M. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 05.augusta
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 05. augustā Nr. LNP/2-1.11/19/1146) par
dzīvojamās platības piešķiršanu kā jaunai ģimenei, kas nav nodrošināta ar atsevišķu
dzīvojamo platību un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15. pantu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006.gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājuma risināšanā” 8.2 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Piešķirt M. L., ģimenes sastāvs 3 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese),
2 – istabu dzīvokļa Rīgas ielā 35-12, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku
līdz 2019. gada 1.decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
7.2. M. L. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 35-12,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
7.3. Izslēgt M. L. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu uzskaites grupas, kārtas Nr. 3.
7.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7.5. 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.
9

8. Izskatot D. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 02.augusta
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 02. augustā Nr. LNP/2-1.11/19/1141) par
dzīvojamās platības piešķiršanu kā jaunai ģimenei, kas nav nodrošināta ar atsevišķu
dzīvojamo platību un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15. pantu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006.gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājuma risināšanā” 8.2 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
8.1. Piešķirt D. B., ģimenes sastāvs 6 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese),
3 – istabu dzīvokļa Raiņa ielā 1-19, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz
2019. gada 1.decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
8.2. D. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 3 - istabu dzīvokļa Raiņa ielā 1-19,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
8.3. Izslēgt D. B. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu uzskaites grupas, kārtas Nr. 1.
8.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
8.5. 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.
9. Izskatot A. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019.gada 14.augusta
iesniegumu (reģistrēts 2019.gada 14.augustā Nr. LNP/2-1.11/19/1172) par izslēgšanu
no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājuma risināšanā un pamatojoties uz
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas 4.punktu,
kurā noteikts, ka persona izslēdzama no palīdzības reģistra, ja tā iesniedz attiecīgu
iesniegumu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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9.1. Izslēgt A. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), no personu reģistra
pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā, uzaicināto
speciālistu uzskaites grupas, kārtas Nr. 1.
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
9.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10. Izskatot M. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019.gada 05.augusta
iesniegumu (reģistrēts 2019.gada 05.augustā Nr. LNP/2-1.11/19/1147) par izslēgšanu
no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājuma risināšanā un pamatojoties uz
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas 4.punktu,
kurā noteikts, ka persona izslēdzama no palīdzības reģistra, ja tā iesniedz attiecīgu
iesniegumu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
10.1. Izslēgt M. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), no personu reģistra
pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā, uzaicināto
speciālistu uzskaites grupas, kārtas Nr. 2.
10.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
10.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11. Izskatot I. I., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019.gada 15.augusta
iesniegumu (reģistrēts 2019.gada 15.augustā Nr. LNP/2-1.11/19/1176) par izslēgšanu
no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājuma risināšanā un pamatojoties uz
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.panta pirmās daļas 4.punktu,
kurā noteikts, ka persona izslēdzama no palīdzības reģistra, ja tā iesniedz attiecīgu
iesniegumu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
11.1. Izslēgt I. I., deklarētā dzīvesvieta (adrese), no personu reģistra
pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā, uzaicināto
speciālistu uzskaites grupas, kārtas Nr. 5.
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11.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
11.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķiem klašu komplektiem
Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram, M. Grigalim, J. Magdaļenokam,
G. Krauklei
1. Izskatot Līvānu novada Rožupes pamatskolas 2019. gada 19. augusta
vēstuli Nr. 1-12/19 par atļauju 2019./2020. mācību gadā Rožupes pamatskolā, lai
nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu
1. klasē ar 7 izglītojamajiem, un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019. gada
25. jūlija noteikumu Nr. 4 ,,Par izglītojamo skaitu Līvānu novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās, klasēs un interešu izglītības
grupās” 5. punktu un 12. punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju
izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu mācību
priekšmetu programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un
deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1.1. Atļaut Rožupes pamatskolai 2019./2020. mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 1. klasē ar 7
izglītojamajiem.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rožupes pamatskolas direktore
Sanita Dubovska.
2. Izskatot Līvānu 2. vidusskolas 2019. gada 27. augusta vēstuli Nr. 1.11/31
par atļauju 2019./2020. mācību gadā Līvānu 2. vidusskolā, lai nodrošinātu kvalitatīvu
izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 2. klasē ar
12 izglītojamajiem, 3. klasē ar 14 izglītojamajiem un pirmsskolas izglītības grupā ar
13 izglītojamajiem un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019. gada 25. jūlija
noteikumu Nr. 4 ,,Par izglītojamo skaitu Līvānu novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās, klasēs un interešu izglītības grupās”
2.8., 5. un 12.punktus un likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas ceturto
punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību,
lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu
12

programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un
deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
2.1. Atļaut Līvānu 2. vidusskolai 2019./2020.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 2. klasē ar 12
izglītojamajiem.
2.2. Atļaut Līvānu 2. vidusskolai 2019./2020.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 3. klasē ar 14
izglītojamajiem.
2.3. Atļaut Līvānu 2. vidusskolai 2019./2020.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu pirmsskolas
grupā ar 13 izglītojamajiem.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu 2. vidusskolas direktore
Klavdija Daukšte.
3. Izskatot Līvānu 1. vidusskolas 2019. gada 27. augusta vēstuli Nr. 1-11/68
par atļauju 2019./2020. mācību gadā Līvānu 1. vidusskolā, lai nodrošinātu kvalitatīvu
izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 7.a klasē ar
14 izglītojamajiem, pirmsskolas 5 - 6 gadīgo bērnu grupā ar 10 izglītojamajiem un
pirmsskolas 1,5 - 3 gadīgo bērnu grupā ar 13 izglītojamajiem un pamatojoties uz
Līvānu novada domes 2019. gada 25. jūlija noteikumu Nr. 4 ,,Par izglītojamo skaitu
Līvānu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās,
klasēs un interešu izglītības grupās” 2.8., 5. un 12. punktus un likuma ,,Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības
autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu
izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu programmas, un likuma
,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
3.1. Atļaut Līvānu 1. vidusskolai 2019./2020.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 7.a klasē ar
14 izglītojamajiem.
3.2. Atļaut Līvānu 1. vidusskolai 2019./2020.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 5 - 6 gadīgo
bērnu pirmsskolas grupā ar 10 izglītojamajiem.
3.3. Atļaut Līvānu 1. vidusskolai 2019./2020.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 1,5 – 3 gadīgo
bērnu pirmsskolas grupā ar 13 izglītojamajiem.
3.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas
direktors Gatis Pastars.
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4. Izskatot Rudzātu vidusskolas 2019. gada 20. augusta vēstuli Nr. 1-12/42 par
atļauju 2019./2020. mācību gadā Rudzātu vidusskolā, lai nodrošinātu kvalitatīvu
izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 2. klasē ar 7 izglītojamajiem,
un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019. gada 25. jūlija noteikumu Nr. 4 ,,Par
izglītojamo skaitu Līvānu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas
izglītības grupās, klasēs un interešu izglītības grupās” 5.punktu un 12.punktu un
likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta
pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu programmas, un
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
4.1. Atļaut Rudzātu vidusskolai 2019./2020.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 2. klasē ar 7
izglītojamajiem.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rudzātu vidusskolas direktore
Valentīna Vaivode.
5. Izskatot Jaunsilavas pamatskolas 2019. gada 28. augusta vēstuli Nr. 1-12/56
par atļauju 2019./2020. mācību gadā Jaunsilavas pamatskolā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 4. klasē ar 7
izglītojamajiem, un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019. gada 25. jūlija
noteikumu Nr. 4 ,,Par izglītojamo skaitu Līvānu novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās, klasēs un interešu izglītības grupās” 5.
un 12.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas ceturto punktu,
kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai
nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu
programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un
deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
5.1. Atļaut Jaunsilavas pamatskolai 2019./2020.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 4. klasē ar 7
izglītojamajiem.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Jaunsilavas pamatskolas
direktore Janīna Usāre.
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4. Par izmaiņām komisiju sastāvā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
1. Izskatot Līvānu novada domes Kultūras komisijas locekles Evijas Pastares
2019. gada 15. augusta iesniegumu par izslēgšanu no Kultūras komisijas sastāva
sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu un Ingas Zvaigznes-Sniķeres, Līvānu
novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „KVARTĀLS” vadītājas, 2019.
gada 26. augusta iesniegumu, par iekļaušanu Kultūras komisijas sastāvā, un saskaņā
ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, un Līvānu novada pašvaldības
nolikuma 59.6. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atbrīvot Eviju Pastari no Līvānu novada domes Kultūras komisijas
locekļa pienākumu pildīšanas un izslēgt no komisijas sastāva ar 2019. gada 30.
augustu.
1.2. Ar 2019. gada 2. septembri iekļaut Kultūras komisijas sastāvā Līvānu
novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „KVARTĀLS” vadītāju Ingu
Zvaigzni-Sniķeri.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
2. Izskatot Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa Artūra
Vilcāna 2019. gada 07. augusta iesniegumu par izslēgšanu no Dzīvokļu jautājumu
komisijas sastāva un Andreja Patmalnieka, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” valdes priekšsēdētāja, 2019. gada 15. augusta iesniegumu par iekļaušanu
Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu un 61. pantu, un Līvānu novada pašvaldības nolikuma 59.3. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
2.1. Atbrīvot Artūru Vilcānu no Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un izslēgt no komisijas sastāva ar 2019. gada
30. augustu.
2.2. Iekļaut Andreju Patmalnieku, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” valdes priekšsēdētāju, Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā ar 2019.
gada 2. septembri.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektora vietniece, Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja Aija Usāne.
15

5. Par Līvānu novada domes apbalvojumu noteikumiem.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot Līvānu novada domes sabiedrisko attiecību daļas vadītājas Indras
Upenieces iesniegto noteikumu „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtību” projektu jaunā redakcijā un pamatojoties uz Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 6. punktu un likuma „ Par pašvaldībām” 41.
panta pirmās daļas 2. punktu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.5 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un
to piešķiršanas kārtību” (jaunā redakcijā).
2. Atzīt par spēku zaudējušus Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra
noteikumus Nr. 3 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas
kārtību”, apstiprinātus ar Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra sēdes
lēmumu Nr. 19-8.
3. Publicēt Noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā
„Līvānu Novada Vēstis” un Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv.
4. Noteikt, ka atbildīgā persona par šī lēmuma izpildi ir sabiedrisko attiecību
daļas vadītāja Indra Upeniece.
Pielikumā: noteikumi uz 7 lpp.

6. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada
31. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Līvānu novada pašvaldības nolikums””.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots G. Krauklei, V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste, U. Skreivers
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada
31. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Līvānu novada pašvaldības nolikums””
projektu un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas pirmo punktu un 24. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
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P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.9 “Grozījumi Līvānu
novada domes 2016. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Līvānu novada
pašvaldības nolikums””.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 1 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.

7. Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro A. Neicenieks, A. Usāne
1. Izskatot Rožupes pagasta valdes ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu
pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0523, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1. panta 14. punktu un
likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, deputātam V.
Labinskim balsojot „pret”, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt neapbūvētai zemes vienībai 0,2559 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-010-0523, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu “Zvirbuļovkas kapi” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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Deputāts Valdis Labinskis lūdz protokolā ierakstīt atšķirīgo viedokli:
“Uzskatu, ka pašvaldībai nevajadzētu nodarboties ar nosaukumu piešķiršanu, kas nav
latviski/latgaliski, bet citu valodu vai mistrojums ar citu valodu”.
2. Izskatot Rožupes pagasta valdes ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu
pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0466, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt neapbūvētai zemes vienībai 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666-010-0466, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu “Sporta
laukums” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.

8. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomu un piekritību.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošo
informāciju par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1709, kas atrodas
Rīgas ielā 11, Līvānos, Līvānu novadā, 782 m2 platībā, konstatēts, ka par minētās
zemes vienības ½ domājamās daļas zemes lietotāju (tiesisko valdītāju) reģistrēta O. I.,
kurai pieder ½ domājamā daļa ēku un būvju īpašuma Rīgas ielā 11, Līvānos, Līvānu
novadā, kas iegūts mantojot pēc likuma no mirušās Ē. M..
Saskaņā ar Līvānu novada domes Zemes komisijas 2006. gada 3. maija
lēmumu Nr. 7-1 “Par zemes Rīgas ielā 11, Līvānos nodošanu kopīpašumā par maksu
J. S. un Ē. M. Ē. M.tika atzītas tiesības izpirkt ½ domājamo daļu no zemes Rīgas ielā
11, Līvānos. Bijusī zemes lietotāja Ē. M. zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts
akciju sabiedrību ,,Latvijas Hipotēku un zemes banka” par zemes ½ domājamās daļas
izpirkšanu, kā ar līgumu par zemes nomu nav noslēgusi. Ē.M. mirusi 2011. gada 4.
februārī. O.I. īpašumtiesības uz būvju īpašuma Rīgas ielā 11, Līvānos ½ domājamo
daļu ieguvusi pamatojoties uz 2017. gada 3. janvāra mantojuma apliecību Nr. 4, par
ko veikts ieraksts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000262167.
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Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto,
personai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz 2011.gada
30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju
sabiedrību ,,Latvijas Hipotēku un zemes banka” un tā iegūst zemes nomas
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi. Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu,
zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda
zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas tiesības
saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu.
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” 5., 7. un 17. 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 likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ :
1. Izbeigt Ē. M. zemes lietošanas tiesības uz ½ domājamo daļu no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1709, kas atrodas Rīgas ielā 11, Līvānos,
Līvānu novadā, 782 m2 platībā.
2. Atzīt, ka ½ domājamā daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7611-003-1709, kas atrodas Rīgas ielā 11, Līvānos, Līvānu novadā, 782 m2 platībā,
par kuru dzīvojamās ēkas īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem, kuriem zeme
piešķirta ar apbūves tiesībām, zemes lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu, noslēdzams zemes nomas līgums, ir Līvānu
novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada
pašvaldības vārda.
3. Iznomāt ½ domājamās daļas ēku un būvju īpašuma Rīgas ielā 11, Līvānos,
Līvānu novadā, īpašniecei O. I., dzīvo: (adrese), ½ domājamo daļu no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1709, kas atrodas Rīgas ielā 11, Līvānos, Līvānu
novadā, 782 m2 platībā, uz 5 (pieciem) gadiem ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt
atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – individuālo dzīvojamo māju
apbūve.
4. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN.
5. Par noslēgto līgumu, 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas, nodrošināt
attiecīgās informācijas publicēšanu pašvaldības mājas lapā interneta tīmekļvietnē
www.livani.lv.
19

6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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 uz 1 lpp.

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
Mazā Fabrikas ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot iesniegto sertificētas zemes ierīkotājas Marinas Sisojevas (sertifikāta
Nr. BA-528) 2019.gada 13.jūnijā izstrādāto Zemes ierīcības projektu ,,Mazā Fabrikas
iela 10, Līvāni, Līvānu novads”, nekustamā īpašuma, kas atrodas Mazā Fabrikas ielā
10, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-002-0801,
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 2019. gada 30.aprīļa lēmumam Nr.6-17 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Mazā Fabrikas ielā 10, Līvānos, Līvānu
novadā”” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu, Ministru
kabineta 2016.gada 5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi" 11.3.punktu un 26.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumiem nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Marinas Sisojevas izstrādāto
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mazā Fabrikas ielā 10, Līvānos, Līvānu
novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-002-0801 /sk. pielikumā/,
sadalot to trīs zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. atdalāmajam zemes nogabalam NR.1 ar kadastra apzīmējumu 7611-0020002 – 14200 m2;
1.2. paliekošajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7611-0020003 Mazā Fabrikas ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā – 4385 m2;
1.3. atdalāmajam zemes nogabalam NR.3 ar kadastra apzīmējumu 7611-0020004 – 23500 m2.
2. Noteikt apbūvei paredzētam zemes nogabalam NR.1 ar kadastra
apzīmējumu 7611-002-0002 14200 m2 platībā adresi: Mazā Fabrikas iela 10A, Līvāni,
Līvānu novads, LV-5316.
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3. Atstāt zemes nogabalam NR.2 ar kadastra apzīmējumu 7611-002-0003
4385 m2 platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikto adresi: Mazā
Fabrikas iela 10, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 (klasifikatora kods 105817797).
4. Noteikt apbūvei paredzētam zemes nogabalam NR.3 ar kadastra
apzīmējumu 7611-002-0004 23500 m2 platībā adresi: Mazā Fabrikas iela 9, Līvāni,
Līvānu novads, LV-5316.
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7611-002-0002 14200 m2 platībā – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (NĪLM kods 0601).
6. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 7611-002-0003 Mazā Fabrikas ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā,
4385 m2 platībā – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001).
7. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.3 ar
kadastra apzīmējumu 7611-002-0004 23500 m2 platībā – individuālo dzīvojamo māju
apbūve 21043 m2 (NĪLM kods 0601) un pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem 2457 m2 (NĪLM kods 0502).
8. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7652-002-0002, Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7611-002-0003 un Nr.3 ar kadastra
apzīmējumu 7611-002-0004, precizētos apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes
ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
9. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
10. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

zemes ierīcības projekta ,,Mazā Fabrikas iela 10, Līvāni,
Līvānu novads” grafiskā daļa uz 1 lpp.

10. Par adreses noteikšanu telpu grupām.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas sagatavoto informāciju ar
pievienoto sarakstu ar Kadastra informācijas sistēmā reģistrētām telpu grupām, kurām
nav piešķirtas adreses Līvānu novada Sutru pagasta Sutros, un pamatojoties uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.10. punktu,
un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Noteikt ēkai ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0096-001 ar adresi Uzvaras
iela 5, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads (adrešu klasifikatora kods 102146918)
telpu grupām šādas adreses:
n.p.k. Telpu grupas kadastra Telpu grupas adrese
apzīmējums
1.
7682-002-0096- 001-001 Uzvaras iela 5-1, Sutri, Sutru pag., Līvānu nov., LV5334
2.
7682-002-0096- 001-002 Uzvaras iela 5-2, Sutri, Sutru pag., Līvānu nov., LV5334
3.
7682-002-0096- 001-003 Uzvaras iela 5-3, Sutri, Sutru pag., Līvānu nov., LV5334
4.
7682-002-0096- 001-004 Uzvaras iela 5-4, Sutri, Sutru pag., Līvānu nov., LV5334
5.
7682-002-0096- 001-005 Uzvaras iela 5-5, Sutri, Sutru pag., Līvānu nov., LV5334
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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.

11. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot M. G., dzīvo: (adrese), 2019.gada 7.augusta iesniegumu par zemes
vienības 0,5932 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0283 nodošanu nomā,
tika konstatēts, ka zemes vienība 0,5932 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0030283, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2014.gada 25.septembra sēdes lēmumu Nr.15-25 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves
zemes fondā Līvānu novada Jersikas pagastā un platības precizēšanu”, iekļauta
rezerves zemes fondā.
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 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. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 0,5932 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0283, 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
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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 M. S., dzīvo: (adrese), 2019.gada 12.jūlija iesniegumu par zemes
vienības 0,9027 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0191 un zemes vienības
1,3729 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0217 nodošanu nomā, un K. V.,
dzīvo: (adrese), 2019.gada 5.augusta iesniegumu par zemes vienības 0,9027 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0191 nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes
vienības 0,9027 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0191 un 1,3729 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0217, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada 25.septembra sēdes lēmumu Nr.15-25
,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Jersikas pagastā un
platības precizēšanu”, iekļautas rezerves zemes fondā.
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 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. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienības 0,9027 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0191 un 1,3729 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-002-0217, 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.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.

12. Par zemes vienības sadali un platību precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot zemes vienības 6,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0050056, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieces A. A., dzīvo (adrese),
pilnvarotās personas A. A., dzīvo (adrese), 2019.gada 9.augusta iesniegumu par
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7666-005-0056 sadalīšanu divos zemes
nogabalos, atdalot zemes nogabalu 5,2 ha platībā atbilstoši grafiskajam pielikumam,
izmantošanai lauksaimniecībā, piešķirt tam jaunu nosaukumu un noteikt jaunajām
zemes vienībām zemes lietošanas mērķus, 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 likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, 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,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu, un
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7666-005-0056
Līvānu novada Rožupes pagastā precizēto platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem – 5,93 ha platībā.
1.2. Veikt grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas grafiskajā daļā, sadalot A. A. valdījumā esošo zemes vienību 5,93 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666-005-0056, kas atrodas, Švirkstos, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, divās daļas, atdalot zemes nogabalu 5,2 ha platībā atbilstoši
grafiskajam pielikumam /skatīt pielikumā/.
1.3. Atdalāmajam zemes nogabalam 5,2 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu
„Švirkstlande” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
1.4. Piešķirt palikušajam zemes nogabalam 0,73 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-005-0056 nosaukumu ,,Ancānu mājas” un atstāt minētajam zemes
nogabalam ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm, kas atrodas Švirkstos,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, noteikto adresi: ,,Ancānu mājas”, Švirksti, Rožupes
pagasts, Līvānu novads, LV-5327 (klasifikatora kods 106023600), un noteikt zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)
1.5. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
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1.6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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 uz 1 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Upleja” ar kopējo kadastra numuru 7666-0100416, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieču I. S., dzīvo (adrese), un
I. B., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas A. V., dzīvo (adrese), 2019.gada 14.augusta
iesniegumu par nekustamā īpašuma „Upleja”, kas sastāv no septiņām zemes
vienībām 15,5780 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā ceturto zemes vienību 2,9
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-002-0075, piešķirt tai jaunu nosaukumu
,,Skaidra” un noteikt zemes izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 9. panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Upleja”, kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7666-010-0416, zemes vienību 2,9 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666-002-0075, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
2.2. Atdalāmajai zemes vienībai 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666002-0075 piešķirt jaunu nosaukumu „Skaidra” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
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13. Par lēmuma par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu atcelšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot L. K., dzīvo (adrese), 2019.gada 19.jūlija iesniegumu par Līvānu
novada domes 2010.gada 30.decembra sēdes lēmuma Nr. 23-9(2) ,,Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu” 2.1.15. punkta par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu L. K. uz zemes vienībām 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-005-0184 un 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0530 Līvānu
novada Jersikas pagastā (kopplatībā 3,2 ha), Līvānu novada domes 2014.gada
29.maija sēdes lēmuma Nr. 7-14 ,,Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu
Līvānu novada Jersikas pagastā un zemes platību precizēšanu” 2.15. punkta par zemes
vienības 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0184 piekritību Līvānu
novada pašvaldībai, un Līvānu novada domes 2014. gada 26.jūnija sēdes lēmuma Nr.
9-15 ,,Par zemes vienību platību precizēšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” 1.2. punkta par zemes vienības 0,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0530 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā atcelšanu,
sakarā ar zemes izpirkšanas līguma par minētajām zemes vienībām iesniegšanu
Līvānu novada domē, konstatēts:
L. K. 1999.gada 24.augustā ar Latvijas Hipotēku un Zemes banku noslēgusi
līgumu Nr. 53/2190 par zemes izpirkšanu 3,2 ha kopplatībā zemes īpašumam
,,Vīgrieži’ ar kadastra Nr.7652-005-0184 un ieguvusi īpašumā par samaksu minētās
zemes vienības. Ne pašvaldībā, ne valsts zemes dienesta kadastra sistēmas datos šāds
līgums nebija pieejams. Ņemot vērā, ka zemes izpirkšanas līgums noslēgts 1999. gada
24. augustā, pašvaldības pieņemtie lēmumi, kas pieņemti pēc līguma noslēgšanas, ir
atceļami.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atcelt Līvānu novada domes 2010.gada 30.decembra sēdes lēmuma Nr. 239(2) ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu” 2.1.15. punktu par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu L. K. uz zemes vienībām 2,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0184 un 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652005-0530 Līvānu novada Jersikas pagasta Jersikā.
2. Atcelt Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmuma Nr. 7-14
,,Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un
zemes platību precizēšanu” 2.15. punktu par zemes vienības 2,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0184 piekritību Līvānu novada pašvaldībai.
3. Atcelt Līvānu novada domes 2014.gada 26.jūnija sēdes lēmuma Nr. 9-15
,,Par zemes vienību platību precizēšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un
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ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” 1.2. punktu par zemes vienības 0,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0530 ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pārsūdzību
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: LHZB līguma kopija par zemes izpirkšanu uz 1 lpp.

14. Par atļauju lauksaimniecības zemes ierīkošanai meža zemē
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot O. I., dzīv. (adrese), 2019. gada 13. marta iesniegumu par atļauju
lauksaimniecības zemes ierīkošanai īpašumā “Bebrīši” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 011 0032, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, meža nogabalā Nr. 1
un izvērtējot Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas 2019.
gada 18. aprīļa vēstuli Nr. 3.13/2027/2019-N “Par lauksaimniecības zemes
ierīkošanu”, Valsts Vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 2019. gada
23. maija vēstuli Nr. 2.5-20/1415 “Par lauksaimniecības zemes ierīkošanas atbilstību
vides aizsardzības reglamentējošiem normatīvajiem aktiem”, Valsts mežu dienesta
Dienvidlatgales virsmežniecības 2019. gada 26. aprīļa vēstuli Nr. VM4.5-3/306 “Par
atzinumu lauksaimniecības izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā „Bebrīši”
zemes vienībā Nr. 76660110032” un Valsts mežu dienesta Dienvidlatgales
virsmežniecības 2019. gada 19. jūlija vēstuli Nr. VM4.5-3/490 “Par atmežošanas
kompensācijas aprēķinu īpašuma “Bebrīši” zemes vienībai 7666 011 0032”, kurā
sniegts atzinums, ka nav iebildumu lauksaimniecības izmantojamās zemes ierīkošanai
Oskaram Ivanovam piederošā īpašumā “Bebrīši”, Rožupes pagasts, Līvānu novads,
kadastra Nr. 7666 011 0032 meža zemes 1. meža nogabalā saskaņā ar iesniegto meža
zemes nogabala uzmērītās platības skici, kā arī ņemot vērā, ka Dienvidlatgales
virsmežniecības atmežošanas kompensācijas aprēķins īpašuma “Bebrīši”, meža zemes
1. meža nogabalam 1,70 ha platībā vērtība ir 0,00 EUR, jo mežs tiek atmežots
plantāciju mežā, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 5. marta noteikumu
Nr. 118 “Kārtība kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz
atļauju tās ierīkošanai” 7. un 14. punkta prasībām un likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut ierīkot lauksaimniecībā izmantojamo zemi O. I. piederošā īpašumā
“Bebrīši”, Rožupes pagasts, Līvānu novads, ar kadastra Nr. 7666 011 0032 meža
zemes 1. meža nogabalā 1,70 ha platībā saskaņā ar uzmērītās platības skici /skat.
pielikumā/
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2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā: cirsmas skice uz 1 lpp.

15. Par zemes nomas izbeigšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Paskaidro M. Baltmanis
Izskatot S. I., dzīvo (adrese), 2019. gada 19.augusta iesniegumu par
atteikšanos no zemes vienību 0,0643 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050236 un 0,0799 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0237, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomu, tika konstatēts,
zemes vienības 0,0643 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0236 un
0,0799 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0237 iznomāta S.I. saskaņā ar
2016. gada 17.augusta zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4116/14,
ar Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmumu Nr.7-15 ,,Par zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Jersikas pagastā un zemes platību
precizēšanu” zemes vienības 0,0643 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050236 un 0,0799 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0237 iekļautas rezerves
zemes fondā.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad
Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda
vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda” un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2019. gada 1.septembri izbeigt nomas tiesiskās attiecības ar S.I., dzīvo
(adrese), par rezerves zemes fondā esošām zemes vienībām 0,0643 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0236 un 0,0799 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-005-0237, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā (sk. pielikumā
izkopējumu no kadastra kartes), kas nodotas nomā saskaņā ar 2016. gada 17.augusta
zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4116/14.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes uz 2 lpp.

16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Ņ. P., dzīvo: (adrese), 2019. gada 19. marta iesniegumu par Lauku
apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas
līgums noslēgts par zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0313, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā), konstatēts, ka Ņ. P. tēvam J. P.
zemes lietošanas tiesības izbeigtas ar Jersikas pagasta padomes 2007. gada 22.
februāra sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”. Tika noslēgts
lauku apvidus zemes nomas līgums ar J. P. Ar Līvānu novada domes 2014. gada 29.
maija sēdes lēmumu Nr. 7-14 „Par pašvaldībai piekrītošas zemes noteikšanu Līvānu
novada Jersikas pagastā un zemes platības precizēšanu”, zeme atzīta par Līvānu
novada pašvaldībai piekrītošo zemi, zemes platība precizēta zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0313 uz 0,1109 ha platībā. Zemes gabals ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0313 ir apbūvēts. J. P. miris 2011. gada 9. aprīlī.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktu, kurā noteikts, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā
maksa gadā ir 28 euro, un 7. punktu, kurā noteikts, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā
tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī
– nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, un, lai realizētu likuma
„Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju –
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noslēgt nomas līgumu ar Ņ. P., dzīvo: (adrese), par pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību 0,1109 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0313, atbilstoši
precizētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 1 (vienu)
gadu, īpašuma tiesību sakārtošanai 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.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.

29

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

17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Krasta ielā 3,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra Nr. 7652 001 0017 ar kopējo
platību 1203 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja, un zemes gabalam noteiktais lietošanas
veids ir zeme zem ēkām un pagalmiem visā tā platībā.
Zemes vienība ar kadastra Nr. 7652 001 0017 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.
gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija ārpus
pilsētas centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju
apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
Nr. 7652 001 0017, Krasta iela 3, Līvāni, Līvānu novads, 1203 m2 platībā, no Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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: kartes izdruka uz 1 lpp.
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2. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Krasta ielā 5,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra Nr. 7652 001 0020 ar kopējo
platību 1291 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un palīgēka, un zemes gabalam noteiktais
lietošanas veids ir zeme zem ēkām un pagalmiem visā tā platībā.
Zemes gabals ar kadastra Nr. 7652 001 0020 atrodas Līvānu pilsētas teritorijā,
kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija ārpus pilsētas
centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
Nr. 7652 001 0020, Krasta iela 5, Līvāni, Līvānu novads, 1291 m2 platībā, no Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
3. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Krasta ielā 7,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra Nr. 7652 001 0032 ar kopējo
platību 1231 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un palīgēka, un zemes gabalam noteiktais
lietošanas veids ir zeme zem ēkām un pagalmiem visā tā platībā.
Zemes gabals ar kadastra Nr. 7652 001 0032 atrodas Līvānu pilsētas teritorijā,
kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
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31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija ārpus pilsētas
centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
Nr. 7652 001 0032, Krasta iela 7, Līvāni, Līvānu novads, 1231 m2 platībā, no Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
4. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Krasta ielā 9,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra Nr. 7652 001 0030 ar kopējo
platību 1292 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja un palīgēka, un zemes vienībai noteiktais
lietošanas veids ir zeme zem ēkām un pagalmiem visā tās platībā.
Zemes vienība ar kadastra Nr. 7652 001 0030 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija ārpus
pilsētas centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju
apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
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Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
Nr. 7652 001 0030, Krasta iela 9, Līvāni, Līvānu novads, 1292 m2 platībā, no Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
5. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Krasta ielā 13,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra Nr. 7652 001 0034 ar kopējo
platību 1562 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja un palīgēka, un zemes vienībai noteiktais
lietošanas veids ir zeme zem ēkām un pagalmiem visā tās platībā.
Zemes vienība ar kadastra Nr. 7652 001 0034 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija ārpus
pilsētas centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju
apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
Nr. 7652 001 0034, Krasta iela 13, Līvāni, Līvānu novads, 1562 m2 platībā, no Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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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.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
6. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Krasta ielā 17,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra Nr. 7652 001 0016 ar kopējo
platību 1770 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas.
Zemes vienība ar kadastra Nr. 7652 001 0016 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija ārpus
pilsētas centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju
apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
Nr. 7652 001 0016, Krasta iela 17, Līvāni, Līvānu novads, 1770 m2 platībā, no Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
7. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Krasta ielā 23,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra Nr. 7652 001 0013 ar kopējo
platību 2730 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas.
Zemes vienība ar kadastra Nr. 7652 001 0013 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija ārpus
pilsētas centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju
apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
Nr. 7652 001 0013, Krasta iela 23, Līvāni, Līvānu novads, 2730 m2 platībā, no Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
7.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
8. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Krasta ielā 25,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra Nr. 7652 001 0012 ar kopējo
platību 3380 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas.
Zemes vienība ar kadastra Nr. 7652 001 0012 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija ārpus
pilsētas centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju
apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
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noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
8.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
Nr. 7652 001 0012, Krasta iela 25, Līvāni, Līvānu novads, 3380 m2 platībā, no Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
8.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
9. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Krasta ielā 27,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra Nr. 7652 001 0011 ar kopējo
platību 6950 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem
uz zemes vienības atrodas dzīvojamā māja un palīgēkas.
Zemes vienība ar kadastra Nr. 7652 001 0011 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija ārpus
pilsētas centra (DzS2), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir dzīvojamo māju
apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
9.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
Nr. 7652 001 0011, Krasta iela 27, Līvāni, Līvānu novads, 6950 m2 platībā, no Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
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9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
9.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
10. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma „LIVMET”,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra Nr. 7652 001 0092 ar kopējo
platību 61700 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Zemes vienība ar kadastra Nr. 7652 001 0092 atrodas Līvānu pilsētas
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.
gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Rūpniecības uzņēmumu apbūves teritorija (R1),
kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir rūpniecības uzņēmumu apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
10.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
Nr. 7652 001 0092, „LIVMET”, Līvāni, Līvānu novads, 61700 m2 platībā, no Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz
Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
10.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
10.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
11. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma „Šķinumu
mājas”, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611 002
0919 ar kopējo platību 8975 m2, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611 002
0901 ar kopējo platību 28486 m2 un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611 002
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0902 ar kopējo platību 44550 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7611 002 0901 un 7611 002 0919
atrodas Līvānu pilsētas teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar
Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Rūpniecības uzņēmumu
apbūves teritorija (R1), kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir rūpniecības
uzņēmumu apbūve, savukārt zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7611 002 0902
atrodas Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā ārpus pilsētas centra (DzS2).
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
11.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 7611 002 0901 (28 486 m2 platībā) un 7611 002 0919 (8975 m2 platībā) ,
„Šķinumu mājas”, Līvāni, Līvānu novads, no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(kods 1001).
11.2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7611 002 0902 (44550 m2 platībā), „Šķinumu mājas”, Līvāni, Līvānu
novads, no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101) uz Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
11.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
11.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
18. Par saistošajiem noteikumiem “Par Līvānu novada kapsētu
uzturēšanu un izmantošanu”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots I. Kalvānei, V. Labinskim, R. Aļijevam, G. Krauklei
Paskaidro G. Vaivode
Izskatot saistošo noteikumu “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un
izmantošanu” projektu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
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daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (… kapsētu
un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), 21. pantu un
43. panta pirmās daļas 6. punktu un trešo daļu, un Tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.10 “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu
un izmantošanu” /skat. pielikumā/.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja vietniece Gunita Vaivode.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 9 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.

19. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025.gadam aktualizācijas uzsākšanu.
Ziņo G. Kraukle
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas ierosinājumu
aktualizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2019.– 2025.
gadam, un atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.
punktam, kurā noteikts, ka “Rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā
reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu
un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā”, un pamatojoties
uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta 1. punktu un 2. punktu un 22.
pantu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5. panta otrās daļas 11. punktu, 10.pantu
un Pārejas noteikumu 4. punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
2019. gada 7. janvāra Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei
reģionālā un vietējā līmenī un 2019. gada janvāra Nozaru politiku vadlīnijām
pašvaldībām, un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un 21.
panta pirmās daļas 3. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025. gadam aktualizāciju, tai skaitā:
1.1. Programmas III daļas - Rīcību plāna aktualizāciju,
1.2. Programmas IV Daļas - Investīciju plāna aktualizāciju.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.

20. Par Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā
saražoto stikla izstrādājumu cenu.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro H. Jablonska
Izskatot Latgales mākslas un amatniecības centra 2019.gada 15.augusta
iesniegumu (reģ. Nr. LNP/2-1.6/19/2087 no 15.08.2019.) par jauna stikla pūšanas
darbnīcā saražota stikla izstrādājuma “Zilonis” cenas noteikšanu 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. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1. Noteikt Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā
saražota stikla izstrādājuma “Zilonis” cenu bez PVN 13,22 EUR un PVN 21% 2,78
EUR (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Latgales mākslas un
amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: cenrādis uz 2 lpp.
21. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro U. Skreivers
1. Izskatot Rudzātu vidusskolas 2019. gada 19. augusta vēstuli Nr. 1-12/41 par
papildus finansējuma piešķiršanu 517,00 EUR apmērā apkures sistēmas remontam
zēnu mājturības kabinetā, sakarā ar to, ka Rudzātu vidusskolas 2019. gada budžetā
zēnu mājturības kabineta kapitālajam remontam ir paredzēti līdzekļi 15325,00 EUR,
bet šajā summā nav iekļauti līdzekļi apkures sistēmas remontam, un pamatojoties uz
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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. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt papildus līdzekļus 517,00 EUR apmērā Rudzātu vidusskolai zēnu
mājturības kabineta apkures sistēmas remontdarbu veikšanai 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 pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Rudzātu vidusskolas direktore Valentīna Vaivode un Finanšu nodaļas
vadītāja Helēna Jablonska.
2. Sakarā ar Līvānu novada domes Finanšu nodaļas ierosinājumu par papildus
līdzekļu piešķiršanu 18128,39 EUR apmērā Līvānu pilsētas svētku “Līvāni zied.
Līvāni aug” pasākumu, kas norisinājās no 2019. gada 19. jūlija līdz 20. jūlijam,
rīkošanas izdevumu segšanai, ņemot vērā, ka svētku rīkošanas faktiskie izdevumi ir
lielāki nekā Līvānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā šim mērķim
paredzētais finansējums, 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. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un
deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt papildus līdzekļus 18128,39 EUR apmērā Līvānu pilsētas svētku
“Līvāni zied. Līvāni aug” pasākumu no 2019. gada 19. jūlija līdz 20. jūlijam rīkošanas
izdevumu segšanai no Līvānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā
“Izdevumu neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Rudzātu bibliotēkas 2019. gada 19. augusta vēstuli par papildus
līdzekļu piešķiršanu 923,87 EUR apmērā remontdarbu veikšanai bibliotēkas telpās,
ņemot vērā, ka veicot cenu aptauju, telpu remontdarbu izmaksas sastāda 10923,87
EUR (ieskaitot PVN), bet Rudzātu bibliotēkas 2019. gada budžetā šim mērķim
paredzētais finansējums ir 10000 EUR, līdz ar to iztrūkstošā daļa sastāda 923,87
EUR, 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. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
3.1. Piešķirt papildus līdzekļus 923,87 EUR apmērā Rudzātu bibliotēkai
remontdarbu veikšanai no Līvānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Rudzātu bibliotēkas vadītāja Skaidrīte Brūvere un Finanšu nodaļas
vadītāja Helēna Jablonska.
4. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2019. gada 21. augusta vēstuli Nr. 1-11/67
par papildus līdzekļu piešķiršanu 771,01 EUR apmērā vieglatlētikas manēžas
ventilācijas sistēmas remontdarbu veikšanai, sakarā ar to, ka veicot ventilācijas
sistēmas apkopes darbus ir konstatēti defekti, kurus ir nepieciešams steidzami novērst,
lai sistēma varētu darboties, 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. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt papildus līdzekļus 771,01 EUR apmērā Līvānu 1.vidusskolai
vieglatlētikas manēžas ventilācijas sistēmas remontdarbu veikšanai no Līvānu novada
pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2019. gada pamatbudžetā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Līvānu 1.vidusskolas direktors Gatis Pastars un Finanšu nodaļas
vadītāja Helēna Jablonska.
5. Izskatot Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
“Kvartāls” 2019. gada 21. augusta vēstuli Nr. JIC/1.10/19/28 par līdzekļu piešķiršanu
skeitparka Lāčplēša ielā 28, Līvānos rampu seguma remontam, kuru izmaksas saskaņā
ar tāmi sastāda 2381,52 EUR, jo laikapstākļu ietekmes rezultātā rampu segums ir
bojāts tādā mērā, ka tas būtiski apdraud laukuma izmantotāju drošību, tādēļ laukums
apmeklētājiem šobrīd ir slēgts līdz brīdim, kad bojātais rampu segums tiks aizstāts ar
jaunu, 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. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt līdzekļus 2381,52 EUR apmērā Līvānu novada
Multifunkcionālajam jaunatnes iniciatīvu centram “Kvartāls” skeitparka Lāčplēša ielā
28, Līvānos rampu seguma nomaiņai no Līvānu novada pašvaldības 2019. gada
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pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā.
5.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja Inga
Zvaigzne- Sniķere un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.

22. Par telpu nomu.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
1. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2019. gada 6. augusta vēstuli Nr.1-11/62 par
telpu iznomāšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „V & RIM”, Reģ.
Nr. 41503019392, satiksmes noteikumu teorētiskajai apmācībai no 2019. gada
1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam Līvānu 1.vidusskolas telpās, Rīgas ielā
101, Līvānos, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, Ministru
kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 4.1. punktu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 4. punktu un 10. punktu, 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atļaut Līvānu 1.vidusskolai iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„V & RIM”, Reģ. Nr. 41503019392, telpu (telpas litera Nr.89) Rīgas ielā 101,
Līvānos, satiksmes noteikumu teorētiskajai apmācībai no 2019. gada 1. septembra
līdz 2020. gada 31. augustam, nosakot nomas maksu par nomātajām telpām 3,00 EUR
un PVN par katru telpas izmantošanas stundu.
1.2. Telpu nomas līgumā noteikt, ka nomnieks maksā nomas maksu vienu reizi
divos mēnešos pēc iepriekš saskaņota darba (stundu) grafika.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par telpu nomas līguma slēgšanu ir Līvānu
1.vidusskolas direktors Gatis Pastars.
Pielikumā: nomas telpu izvietojums uz 1 lpp.
2. Izskatot Rudzātu speciālās pamatskolas direktora Edgara Vaivoda
2019. gada 12. augusta vēstuli Nr. 1-12/55 par ēdnīcas un virtuves telpu ar kopējo
platību 103,00 m2 iznomāšanu un Rudzātu vidusskolas direktores Valentīnas
Vaivodes 2019. gada 19. augusta vēstuli Nr.1-12/40 par ēdnīcas un virtuves telpu ar
kopējo platību 225,11 m2 iznomāšanu, un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju,
tika konstatēts, ka pamatojoties uz iepirkuma “Skolēnu ēdināšanas pakalpojumi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. LND 2019/12) rezultātiem, līgums par skolēnu
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ēdināšanas pakalpojumiem Rudzātu speciālajā pamatskolā un Rudzātu vidusskolā un
telpu iznomāšanu slēdzams ar Rudzātu pagasta zemnieku saimniecību “LĪČI”, Reģ.
Nr. 47701002539, juridiskā adrese “Līči”, Būmaņi, Rudzātu pagasts, Līvānu novads,
LV-5328. Saskaņā ar publiskā iepirkuma nolikumu, ēdināšanas pakalpojuma līguma
beigu termiņš noteikts līdz 2021. gada 06.septembrim.
Ministra kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 6.5. apakšpunktā noteikts, ka šo noteikumu
2. nodaļas normas var nepiemērot, ja iznomā nomas objektu, kas nepieciešams
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai publiskas personas iestādēs, tai
skaitā izglītības iestādēs, ja sabiedriskajai ēdināšanai ir ierobežota publiska
pieejamība. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 6.1 panta pirmajā daļā noteikts, ka, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos
nav paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks
par 30 gadiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada
20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”
6.5. apakšpunktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 4. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt Rudzātu pagasta zemnieku saimniecībai “LĪČI”, Reģ. Nr.
47701002539, juridiskā adrese “Līči”, Būmaņi, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV5328, skolēnu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai, šādas izglītības iestāžu telpas
Rudzātu pagastā:
2.1.1. ēdnīcas un virtuves telpas ar kopējo platību 103,00 m2 (ar litera Nr. 16,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) Rudzātu speciālas pamatskolas ēkā ar kadastra apzīmējumu
76680060097001, adrese: “Skola”, Lūzenieki, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV5328, un noteikt nomas maksu 20,00 EUR (divdesmit euro, 00 centi) plus PVN 21%
4,20 EUR mēnesī.
2.1.2. ēdnīcas un virtuves telpas ar kopējo platību 229,5 m2 ( ar litera Nr. 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61 un 62) Rudzātu vidusskolas ēkā ar
kadastra apzīmējumu 76680070221001, adrese Miera ielā 13, Rudzāti, Rudzātu
pagasts, Līvānu novads, LV-5328, un noteikt nomas maksu 20,00 EUR (divdesmit
euro, 00 centi) plus PVN 21% 4,20 EUR mēnesī.
2.2. Noteikt, ka nomnieks atbrīvots no maksas par elektrību, komunālajiem
maksājumiem un nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas.
2.3. Noteikt līguma beigu termiņu - 2021. gada 6. septembris.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
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.
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Pielikumā: nomas telpu un palīgtelpu shēmas uz 2 lpp.
3. Izskatot Ž. L., dzīvo (adrese), 2019. gada 31. jūlija iesniegumu par
2013. gada 18. februāra neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr. LND/9-4/13/4
pagarināšanu sakarā ar līguma darbības izbeigšanos ar 2019. gada 17. februāri, kas
tika noslēgts ģimenes ārsta pakalpojuma nodrošināšanai
Rudzātu pagasta
2
iedzīvotājiem iznomātajās telpās 92,4 m un telpās esošo inventāru, Miera ielā 4,
Rudzātos, Līvānu novadā, ar tiesībām telpas nodot apakšnomā, tika konstatēts,
saskaņā ar 2013.gada 18.novembrī noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.
LND/9-4/13/4 minētās telpas faktiski tiek izmantotas nepārtraukti ārsta pakalpojumu
sniegšanai arī pēc līguma darbības izbeigšanās, un pamatojoties uz Ministra kabineta
2018. gada 20. februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 4.1. apakšpunktā noteikto, ka šo noteikumu 2. nodaļas normas var
nepiemērot, ja iznomā nomas objektu sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības,
zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju
nodrošināšanai, kā arī ņemot vērā, ka saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmajā daļā noteikto, ja likumā
vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem, un saskaņā ar 18. punktu, kas
nosaka, ka 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,
ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas
līguma termiņu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
6. punktu, kurā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
nodrošināt veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem, un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav un deputātam V. Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Ž. L., adrese: (adrese), 2013. gada 18. februārī noslēgtā
neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr. LND/9-4/13/4, darbību uz 5 gadiem par
nedzīvojamo telpu 92,4 m2 platībā un tajās esošo inventāru, ēkā ar kadastra nr. 7668
007 0320 001 Miera ielā 4, Rudzātos, Līvānu novadā, nomu pacientu veselības
aprūpes nodrošināšanai, ar tiesībām telpas nodot apakšnomā, noslēdzot līgumu jaunā
redakcijā (skat. pielikumā)
2. Noteikt nomas maksu 1,42 EUR (viens euro un 42 centi) mēnesī un PVN.
Nomas maksa maksājama par periodu sākot ar 2019. gada 18. februāri.
3. Noteikt līguma beigu termiņu - 2024. gada 17. februāris.
4. Atcelt Līvānu novada domes 2019. gada 30. maija lēmumu Nr. 8-32(1) “Par
telpu nomu”.
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5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
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.
23. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Lejnieki”, Lauros, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo G. Kraukle
Izskatot A. V., dzīvo (adrese), iesniegumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala
“Lejnieki”, Lauros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7652
007 014, 4,06 ha platībā atsavināšanu uz nomaksu, samaksu veicot līdz 2024.gada
20.septembrim, un atbilstoši Civillikuma 1765.panta pirmajai daļai un Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešajai daļai, kas nosaka, ka pārdodot
publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt
lielāks par pieciem gadiem, kā arī par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus
procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā
noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta
apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, un pamatojoties uz
SIA „Latio” 2019.gada 22.maijā noteikto nekustamā īpašuma vērtību un ar Līvānu
novada domes 2019.gada 27.jūnija sēdes protokola Nr. 9 lēmumu Nr. 9-14
apstiprināto nosacīto cenu – 5500,00 EUR, un saskaņā ar Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt
par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
“Lejnieki”, Lauros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652
007 0142, kas sastāv no atsevišķas apbūvētas zemes vienības 4,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 007 0142, par nosacīto cenu 5500,00 EUR (pieci tūkstoši
pieci simti euro) A. V., dzīvo (adrese), slēdzot pirkuma līgumu uz nomaksu uz 5
(pieciem) gadiem.
2. Noteikt, ka maksājumi par zemesgabala pirkumu veicami: līdz 2019.gada
20.oktobrim – 190,00 EUR ( viens simts deviņdesmit euro ), atlikušie 5310,00 EUR
(pieci tūkstoši trīs simti desmit euro) līdz 2024.gada 20.septembrim, veicot ikmēneša
maksājumus 90,00 EUR ( deviņdesmit euro ) apmērā līdz katra mēneša 20. datumam,
tos ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr.90000065595, AS „SEB banka”,
UNLALV2X norēķinu kontā: LV14UNLA0050018690074 vai AS “Citadele banka”,
kods: PARXLV22; norēķinu kontā: LV79PARX0004642660004.
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3. Noteikt, ka pirkuma līgums ar A. V. noslēdzams līdz 2019.gada 1.oktobrim.
4. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir juridiskās nodaļas vadītājs
Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.

24. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora T-25, reģistrācijas numurs
T4148LF, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo G. Kraukle
Izskatot J. L., dzīvo (adrese), pieteikumu iegādāties pašvaldībai piederošo
kustamo mantu – traktoru T-25, 1991.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs T4148LF,
un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 9-17(1)
„Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu” un Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
19.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot traktoru T-25, 1991.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs T4148LF,
par brīvu cenu 1859,50 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit deviņi euro, 50
centi) + PVN 390,50 EUR (trīs simti deviņdesmit euro, 50 centi) Jānim Lāčkājam,
dzīvo Fabrikas ielā 20a, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Noteikt, ka kustamās mantas ieguvējs J. L. mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas noslēdz kustamās mantas pirkuma līgumu ar Līvānu novada domi.
3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste, par lēmuma
izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle
Alīna Dalka.

25. Par nekustamā īpašuma “Vērdiņi”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo G. Kraukle
Izskatot J. U., dzīvo (adrese), iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 76520020134, kas atrodas “Vērdiņi”,
Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumu Nr. 9-11 „Par nekustamā īpašuma
“Vērdiņi” Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai”, SIA „Latio”
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2019.gada 13.augusta noteikto nekustamā īpašuma vērtību un privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka
publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās
daļas 8.punktā minētajai personai, atsavināšanas kārtību, un likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Vērdiņi”, Grāveros, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652 002 0134, kas sastāv no zemes vienības 1,37
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0121, un zemes vienības 1,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 002 0134, nosacīto cenu 4200,00 EUR ( četri tūkstoši
divi simti euro ) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt J. U., dzīvo
(adrese), atsavināšanas paziņojumu (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.

26. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.
Ziņo G. Kraukle
1. Izskatot Rudzātu speciālās pamatskolas direktora Edgara Vaivoda
ierosinājumu par pašvaldības kustamās mantas – ekskavatora JUMZ-6, 1979.
izlaiduma gads, reģistrācijas numurs T1068LT, atsavināšanu sakarā ar tālākas
izmantošanas ekonomisko neizdevīgumu, un pamatojoties uz Publiskas personas
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, kurš nosaka, 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 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 2019.gada
31.jūlija noteiktajai vērtībai un pamatojoties uz Līvānu novada domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu un likuma „Par
pašvaldībām” 14.pantu un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1.1. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – traktoru-ekskavatoru
JUMZ-6, 1979.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs T1068LT.
1.2.
Līvānu
novada
pašvaldībai
piederošo
traktoru-ekskavatoru
JUMZ-6, 1979.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs T1068LT, atsavināt par brīvu
cenu 413,22 EUR + PVN 86,78 EUR.
1.3. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv
izsludināt pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2019.gada 30.septembrim.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
2. Izskatot Rudzātu speciālās pamatskolas direktora Edgara Vaivoda
ierosinājumu par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 2PTS-4,
1988.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs P1749LZ, atsavināšanu sakarā ar tālākas
izmantošanas ekonomisko neizdevīgumu, un pamatojoties uz Publiskas personas
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, kurš nosaka, 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 2019.gada 31.jūlija Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā
eksperta noteiktajai vērtībai un pamatojoties uz Līvānu novada domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu un likuma „Par
pašvaldībām” 14.pantu un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – traktora piekabi 2PTS4, 1988.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs P1749LZ.
2.2. Līvānu novada pašvaldībai piederošo traktora piekabi 2PTS-4,
1988.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs P1749LZ, atsavināt par brīvu cenu 206,61
EUR + PVN 43,39 EUR.
2.3. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv
izsludināt pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2019.gada 30.septembrim.
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
27.jūnija lēmumā Nr. 9-17(2) „Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu”
noteiktajam termiņam – 2019.gada 9.augustam, 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
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kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās
noteikta institūcija, un 37.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, 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 2019.gada
1.marta Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta noteiktajai vērtībai un
pamatojoties uz Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu un likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
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 529,00
EUR + PVN 111,09 EUR.
3.3. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv
izsludināt atkārtotu pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2019.gada 30.septembrim.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.

27. Par dzīvokļa Nr. 4 Rīgas ielā 57, Līvānos, Līvānu novadā
atsavināšanu uz nomaksu.
Ziņo G. Kraukle
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta
pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo mantu var
atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka,
ka par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šī likuma 4. panta ceturtās
daļas 5. punktā minētā persona (īrnieks vai viņa ģimenes loceklis) un D. T., dzīvo
(adrese), 2019. gada 12. augusta iesniegumu par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu,
un atbilstoši Līvānu novada domes 2018. gada 26. jūlija lēmumam Nr. 12-7(1) “Par
dzīvokļu nodošanu atsavināšanai” un SIA “Latio” 2019. gada 6. jūnija nekustamā
īpašuma vērtējumu, reģ. Nr. V/19-1003, saskaņā ar kuru dzīvoklis Nr. 4 dzīvojamā
mājā Rīgas ielā 57, Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 5900 EUR (pieci tūkstoši
deviņi simti eiro), un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
36. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pārdodot valsts un pašvaldības nekustamo
īpašumu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem, un atbilstoši
Līvānu novada domes 2011. gada 31. marta lēmumam Nr. 5-12 „Par likumiskajiem
procentiem un maksāšanas kārtību, atsavinot viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu
uz nomaksu”, kas nosaka, ka pirmais maksājums, ne mazāk kā 10 % no pirkuma
maksas, jāizdara mēneša laikā no dienas, kad dome pieņēmusi lēmumu par pirkuma
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līguma slēgšanu un, ka atsavinot pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa īpašumu uz
nomaksu, pircējs maksā likumiskos procentus 6% gadā no atlikušās pirkuma maksas,
un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot D. T., dzīvo (adrese), uz nomaksu dzīvokli Nr. 4 (kadastra Nr.
76119001124) dzīvojamā mājā Rīgas ielā 57, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo
platību 55.4 m², dzīvojamās mājas kopīpašuma 5351/229762 domājamās daļas un
5351/229762 domājamās daļas no zemesgabala 1737 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611
003 0315 Rīgas ielā 57, Līvānos, Līvānu novadā par noteikto maksu 5900 EUR (pieci
tūkstoši deviņi simti eiro), nosakot viena gada nomaksas termiņu.
2. D. T. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas veikt pirmo iemaksu
3000 EUR (trīs tūkstoši euro), to ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr.
90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr.
LV14UNLA0050018690074.
3. Atlikušo maksājuma summu 2900 EUR (divi tūkstoši deviņi simti) apmērā
un likumiskos procentus 6% gadā no atlikušās pirkuma maksas veikt pa daļām viena
gadu laikā, maksājumus veicot reizi mēnesī.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar D. T. noslēdzams pēc lēmuma 2. punktā
noteiktās pirmās iemaksas veikšanas.
5. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste, atbildīgā par
lēmuma izpildi ir nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra
Vilcāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.

28. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim
Deputāts Valdis Labinskis lūdz ierakstīt protokolā atsevišķo viedokli: “Es
iebilstu pret to, ka reizē ar vadītāja algu celšanu netiek celtas arī minimālās algas
attiecīgajās nodaļās vai struktūrās”.
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieces Gintas Kraukles
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
13. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam,
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I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, deputātam V. Labinskim balsojot „pret”, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2019. gada 1. septembri noteikt darba algu Līvānu novada Sociālā
dienesta amata vienībai “vadītāja vietnieks”, profesijas kods 1344 04, 1020,00 EUR
mēnesī par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
2. Ar 2019.gada 1.septembri noteikt darba algu Līvānu Uzņēmējdarbības
atbalsta centra amata vienībai “vadītājs”, profesijas kods 1213 23, 1007,00 EUR
mēnesī par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
Pielikumā: amatu saraksti uz 2 lpp.
29. Par dzīvokļa Nr. 2 Rīgas ielā 130, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo G. Kraukle
Izskatot N. F., pers. kods (personas kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese),
2019. gada 15. augusta iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5.
punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvokļa īpašumu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās
daļas 1. punktu, kas nosaka, ka var pirkt īrēto dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un viņa
ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no
viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu, LR Latgales apgabaltiesas zvērinātas
notāres Guntas Daugavietes 2019. gada 15. augustā izdoto vienošanos, reģistra Nr.
1882, un Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.7 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas
publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas
nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un
pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 2 īpašumam Rīgas ielā 130, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr. 2 Rīgas ielā 130, Līvānos, Līvānu novadā
un 534/9386 domājamās daļas dzīvojamās mājas kopīpašuma un 534/9386
domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra Nr. 76110052606 Rīgas ielā 130,
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Līvānos, Līvānu novadā 1365,75 m2 platībā, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto
cenu) N. F.
3. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai organizēt atsavināmā
dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.

30. Par Līvānu novada pašvaldības dotācijas daļas apstiprināšanu Rudzātu
vidusskolas izglītojamo ēdināšanai.
Ziņo G. Kraukle
Pamatojoties uz iepirkuma „Skolēnu ēdināšanas pakalpojumi”, identifikācijas
Nr. LND 2019/12, rezultātiem un 2019.gada 7.augusta līgumu Nr. LNP/213.1.3/19/181 ar zemnieku saimniecību „Līči”, reģistrācijas Nr. 47701002539,
juridiskā adrese „Līči”, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, par skolēnu
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Rudzātu vidusskolā, saskaņā ar kuru brokastu cena
ir 0,61 EUR (ieskaitot PVN), pusdienu cena - 1,69 EUR (ieskaitot PVN), launaga
cena - 0,50 EUR (ieskaitot PVN), un pamatojoties uz Līvānu novada domes
2019.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.1 “Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības
budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo
ēdināšanai”, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un
deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1.
Ar 2019.gada 1.septembri apstiprināt no Līvānu novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem finansējamo dotācijas daļu Rudzātu vidusskolas pirmsskolas grupu
audzēkņu ēdināšanai:
1.1. brokastīm 0,31 EUR apmērā vienam audzēknim par vienu ēdināšanas
reizi,
1.2. pusdienām 0,84 EUR apmērā vienam audzēknim par vienu ēdināšanas
reizi,
1.3. launagam 0,20 EUR apmērā vienam audzēknim par vienu ēdināšanas
reizi.
2. Ar 2019. gada 1.septembri apstiprināt no Līvānu novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem finansējamo dotācijas daļu Rudzātu vidusskolas 5.-12.klašu
skolēnu ēdināšanai par pusdienām 0,84 EUR apmērā vienam audzēknim par vienu
ēdināšanas reizi.
3. Ar 2019. gada 1.septembri apstiprināt no Līvānu novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem finansējamo dotācijas daļu Rudzātu vidusskolas 1.- 4.klašu
skolēnu ēdināšanai par pusdienām 0,27 EUR apmērā vienam audzēknim par vienu
ēdināšanas reizi.
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4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rudzātu vidusskolas direktore
Valentīna Vaivode.
Sēde beidzas plkst.1200
Protokols parakstīts 2019. gada 4. septembrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

G. Kraukle

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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