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Sēdes sākums plkst.900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS
4) Inese JAUNUŠĀNE
5) Ināra KALVĀNE
6) Ginta KRAUKLE
7) Valdis LABINSKIS
8) Ivans MATROSOVS
9) Gatis PASTARS
10) Pēteris ROMANOVSKIS
11) Ļevs TROŠKOVS
12) Andris VAIVODS
13) Ainis VEIGURS
14) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradies deputāts Jānis MAGDAĻENOKS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
2) Aija USĀNE, izpilddirektora vietniece,
3) Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
4) Baiba VUCENLAZDĀNE, plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
5) Ilga PEISENIECE, izglītības pārvaldes vadītāja,
6) Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
7) Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
8) Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
9) Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,

10) Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,
11) Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
12) Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
13) Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja
Vārds tiek dots V. Labinskim
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome izskata
iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
3. Par Līvānu novada domes dzīvokļu jautājumu komisijas atbildīgo darbinieku.
Ziņo I. Kalvāne.
4. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
sagatavošanas grupā. Ziņo I. Kalvāne.
5. Par saistošajiem noteikumiem “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestādēs”. Ziņo I. Kalvāne.
6. Par izmaiņām Rožupes pagasta valdes sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
7. Par Līvānu novada Centrālās bibliotēkas akreditāciju. Ziņo I. Kalvāne.
8. Par grozījumu Līvānu 1. vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
9. Par adreses noteikšanu un zemes lietošanas mērķa maiņu. Ziņo A. Vaivods.
10. Par adreses noteikšanu. Ziņo A. Vaivods.
11. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo A. Vaivods.
12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo A. Vaivods.
14. Par nekustamo īpašumu apvienošanu. Ziņo A. Vaivods.
15. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo A. Vaivods.
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Paegles”
Rožupes pagastā, Līvānu novadā. Ziņo A. Vaivods.
17. Par zemes ierīcības projekta “Rīgas iela 2E” apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
18. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
19. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods.
20. Par zemes robežu plāna un uzmērītās platības apstiprināšanu un nosaukuma
piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
21. Par precizēto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Rinkini” Sutru
pagastā, Līvānu novadā. Ziņo A. Vaivods.
22. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo A. Vaivods.
23. Par darba grupas izveidošanu. Ziņo A. Vaivods.
24. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta
līdzekļu sadali 2018. gadam. Ziņo A. Vaivods.
25. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Grozi” Sutru pagastā, Līvānu novadā
pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
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26. Par nekustamā īpašuma “Kalves” Turku pagastā, Līvānu novadā pirkuma līguma
slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
27. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
28. Par aizņēmumu no valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Celtniecības ielā 6 – 1, Līvānos,
Līvānu novadā, atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
30. Par Latgales mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumiem. Ziņo A.
Vaivods.
31. Par Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto
izstrādājumu cenu. Ziņo A. Vaivods.
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
33. Par nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai. Ziņo A. Vaivods.
34. Par projektu “Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes
īpašumā “Vuškārnieku mežs””. Ziņo A. Vaivods.
35. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
Domes priekšsēdētājs iepazīstina ar aktualitātēm novadā, detalizētāk informējot par
projekta par Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina būvniecības noslēgumu.
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
22. februārī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
24. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle 18 gadu jubilejā
sveica slāvu kultūras ansambli “Uzori”.
25. februārī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rēzeknē piedalījās Latgaliešu kultūras
gada balvas “Boņuks” pasniegšanas ceremonijā.
27. martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā piedalījās Reģionālo
attīstības centru apvienības valdes sēdē.
6. martā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Rožupes
pagasta valdes sēdē.
8. martā notika pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un kultūras, bibliotēku,
uzņēmējdarbības un jaunatnes iestāžu vadītāju sanāksmes.
8. martā notika integrētās attīstības programmas 2019-2025. gadam izstrādes darba grupas
tikšanās.
10. martā domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne atklāja 2018. gada Līvānu novada
čempionāta spiešanā guļus bez ekipējuma, Latvijas kausa IV posma sacensības.
10. martā Līvānos notika Latvijas simtgadei veltītā festivāla “Latvijas Goda aplis”
pasākumi.
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13. martā domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Rudzātu pagasta valdes
sēdē.
15. martā domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Sutru pagasta valdes sēdē.
16. martā notika Civilās aizsardzības komisijas sēde, kurā piedalījās pārstāvji no dažādām
valsts institūcijām un pašvaldības. Tika apstiprināts Civilās aizsardzības komisijas jaunais
sastāvs. Tika pārrunāta plūdu draudu situācija un veicamie pasākumi plūdu gadījumā.
17. martā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle sveica Līvānu Bērnu un jauniešu centra
vokālo studiju “Spurgaliņas” 25 gadu jubilejā.
19. martā domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Turku pagasta valdes
sēdē.
19. un 20. martā notika Līvānu novada integrētās attīstības programmas 2019-2025.
gadam izstrādes Sektorālo darba grupu diskusijas.
19. martā Būvniecības valsts kontroles birojs pieņēma ekspluatācijā Līvānu peldbaseinu.
20. martā domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Atkritumu
apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijas sanāksmē Cinīšos,
Demenes pagastā.
20. martā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rīgā piedalījās Datu valsts inspekcijas
seminārā “Vispārīgā datu aizsardzības regula – datu aizsardzības evolūcija”.
22. martā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
23. martā domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Latvijas Bērnu fonda 31.
pilnsapulcē Rīgā.
23. martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
tikās ar Līvānu novada Kultūras centra vadītāju un pagastu kultūras namu vadītājiem, lai
pārrunātu aktuālos jautājumus.
23. martā domes vadība piedalījās Līvānu goda pilsoņa Jūlija Stikuta bērēs.
25. martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
piedalījās Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltītajos pasākumos Līvānos.
27. martā notika Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu festivāla “Pulkā eimu, pulkā
teku” darba grupas sanāksme. Pasākums Līvānos notiks 19. un 20. maijā.
26. un 27. martā notika Līvānu novada integrētās attīstības programmas 2019.-2025.
gadam izstrādes Teritoriālo darba grupu diskusijas.
28. martā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar Plānošanas un attīstības daļas un
Sociālā dienesta vadību, lai pārrunātu potenciālo sociālās jomas projektu idejas.
Turpinājās darbs pie baseina darbības uzsākšanas.
Notika vairākas domes atbildīgo darbinieku un vadības sanāksmes par e-adreses ieviešanu
un vienotās dokumentu aprites sistēmas “Namejs” pielāgošanu.
2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot Ž. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 15. februāra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 16. februārī Nr. LNP/2-11.1/18/317) par iekļaušanu
dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kura tiks izlikta no
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dzīvojamās platības, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14. panta pirmās daļas 2. punkta b) apakšpunktam, kurā noteikts, ka pirmām
kārtām ar dzīvojamo platību nodrošināmas maznodrošinātas personas, ar kurām kopā
dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, 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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut Ž. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim sast. - 5. cilv., pašvaldības
dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā, saskaņā ar sociālā dienesta
ierosinājumu ar kārtas Nr. 3.
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. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 18. janvāra iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 18. janvārī Nr. LNP/2-11.1/18/133), par iekļaušanu dzīvojamās
platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kura tiks izlikta no dzīvojamās platības,
un 2018. gada 1. marta iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 1. martā Nr. LNP/2-11.1/18/366)
par papildus informācijas sniegšanu, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 1. punkta a) apakšpunktu. kurā noteikts, ka
pirmām kārtām ar dzīvojamo platību nodrošināmas personas ar invaliditāti un gadījumos,
ja persona tiek izlikta no īrētās dzīvojamās telpas, 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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut I. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim sast. – 3 cilv., pašvaldības
dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma pirmām kārtām, ar kārtas Nr.1.
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.
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3. Izskatot I. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 1. marta iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 18. janvārī Nr. LNP/2-11.1/18/133) par iekļaušanu dzīvojamās
platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kura tiks izlikta no dzīvojamās platības
un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās
daļas 1. punkta c) apakšpunktu, kurā noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo platību
nodrošināmas citas personas, kuras pieder pie tās pašvaldības domes noteiktās personu
kategorijas, kurām pašvaldība sniedz palīdzību, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās
telpas, 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, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut I. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības
dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kas ar dzīvojamo platību
nodrošināma pirmām kārtām, ar kārtas Nr.2.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot L. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 8. marta iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 8. martā Nr. LNP/2-11.1/18/416) par uzņemšanu dzīvokļu apstākļu
uzlabošanas reģistrā kā pašvaldības speciālistu, un Līvānu novada Kultūras centra
2018.gada 16. marta vēstuli Nr. 1-16/20, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu un 21.2 otro daļu, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2016.gada 29. decembra saistošo noteikumu nr. 15 “Par kārtību, kādā
Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” 3.5. 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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Iekļaut L. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā pašvaldības speciālistu, kurš ar
Līvānu novada domes lēmumu atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu uzskaites rindā, ar kārtas Nr. 9.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6

4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot G. R., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 5. marta iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 6. martā Nr. LNP/2-11.1/18/392) par 2017. gada 5. jūnija
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 34 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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt G. R. īres tiesības uz labiekārtotu 1 – istabu dzīvokli (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot J. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 9. marta iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 9. martā Nr. LNP/2-11.1/18/446) par 2017. gada 13. septembra
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 56 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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Pagarināt J. P. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
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7. Izskatot A. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 9. marta iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 9. martā Nr. LNP/2-11.1/18/439) par 2017. gada 26. maija
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 30 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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Pagarināt A. K. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
8. Izskatot L. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 13. marta iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 13. martā Nr. LNP/2-11.1/18/484) par 2011. gada 10. janvāra
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 183 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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
8.1. Pagarināt L. Š. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
8.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
9. Izskatot N. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 14. marta iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 15. martā Nr. LNP/2-11.1/18/501) par 2017. gada 12. maija
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 24 termiņa pagarināšanu, un pamatojoties uz likuma
“Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var
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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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
9.1. Pagarināt N. S. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
9.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
10. Izskatot I. C., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 21. februāra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 23. februārī Nr. LNP/2-11.1/18/344) par palīdzību
uzlabot dzīves apstākļus, piešķirot kopējā 4 – istabu dzīvoklī Skolas ielā 5 – 6, Rožupē,
Rožupes pagastā, papildus vienu telpu Nr.8 un pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo
telpu īri” 5. panta piekto daļu, kas nosaka, ja kopējā dzīvoklī, kas pieder valstij vai
pašvaldībai, atbrīvojusies viena vai vairākas dzīvojamās telpas, tās vispirms piedāvā īrēt
dzīvokļa īrniekam, kurš nav parādā īres maksu un maksu par pakalpojumiem, grozot
iepriekš noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu, un likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1. punktam,
un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas 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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
10.1. Piešķirt I. C., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 5 cilv., papildus
atsevišķi izolētas telpas Nr. 8 ar dzīv. pl. 8,2 kv.m., īres tiesības kopējā labiekārtotā 4 –
istabu dzīvoklī Skolas ielā 5 – 6, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kopējo
platību 75,30 kv.m., noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2018. gada 14. septembrim ar
tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
10.2. Rožupes pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Neiceniekam mēneša laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas veikt grozījumus ar I. C. noslēgtajā īres līgumā.
10.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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10.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
11. Izskatot A. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 2. marta iesniegumu
(reģistrēts 2017. gada 2. martā Nr. LNP/2-11.1/18/374) par dzīvojamās platības
piešķiršanu kā pašvaldības speciālistam un pamatojoties uz likuma “Par 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 21.3 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “(1) Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar
speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem” 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” 3.5. un 8. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas 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, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
11.1. Noteikt labiekārtotam 2-istabu dzīvoklim Avotu ielā 1b - 11, Līvānos, Līvānu
novadā, ar kopējo platību 38,88 kv.m, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
11.2. Piešķirt A. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), labiekārtotu 2-istabu dzīvokli
Avotu ielā 1b - 11, Līvānos, Līvānu novadā, ar kopējo platību 38,88 kv.m., īres tiesības uz
darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem, ar tiesībām līgumu pagarināt,
ja speciālists joprojām ir nodarbināts un ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
11.3. A. V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 - istabu dzīvokļa Avotu
ielā 1b - 11, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
11.4. Izslēgt A. V. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā
kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes lēmumu atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu uzskaites rindā, ar kārtas Nr. 8.
11.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
11.6. 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.
12. Izskatot B. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 2. marta iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 2. martā Nr. LNP/2-11.1/18/373) par palīdzību uzlabot dzīves
apstākļus kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
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noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. 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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
12.1. Piešķirt B. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 4 cilv., labiekārtotu
2 – istabu dzīvokli Saules ielā 12-57, Līvānos, Līvānu novadā, ar kop. pl. 51,90 kv.m. īres
tiesības uz laiku līdz 2018. gada 14. septembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
12.2. B. A. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 - istabu dzīvokļa Saules
ielā 12-57, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
12.3. Izslēgt B. A. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas Nr. 6.
12.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
12.5. 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.
13. Izskatot O. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 2. marta iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 2. martā Nr. LNP/2-11.1/18/375) par palīdzību uzlabot dzīves
apstākļus kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību un
pamatojoties uz likuma ‘’Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā’’ 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas
un 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, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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13.1. Piešķirt O. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., labiekārtotu
3 – istabu dzīvokli Zaļā ielā 10 – 36, Līvānos, Līvānu novadā, ar kop. pl. 61,05 kv.m. īres
tiesības uz laiku līdz 2018. gada 14. septembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
13.2. O. U. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 3 - istabu dzīvokļa Zaļā ielā
10 – 36, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
13.3. Izslēgt O. U. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas Nr. 7.
13.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
13.5. 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.
Tiek konstatēts, ka tehnisku iemeslu dēļ domes sēdes audioieraksts netiek veikts. Deputāti
vienojas turpināt domes sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanu.
3. Par Līvānu novada domes dzīvokļu jautājumu komisijas atbildīgo darbinieku.
Ziņo I. Kalvāne
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7
“Līvānu novada pašvaldības nolikums” 11. punktu, kurā noteikts, ka “Domi, komitejas,
Domes izveidotās komisijas, valdes un darba grupas tehniski apkalpo ar Domes lēmumu
vai Domes priekšsēdētāja rīkojumu noteikti pašvaldības Administrācijas darbinieki”, un
lai nodrošinātu Dzīvokļu jautājumu komisijas darba tehnisko nodrošināšanu saskaņā ar
Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikuma, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2015. gada
26. februāra sēdes lēmumu Nr. 2-28, 11. un 12. punktu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. un 61. pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka ar 2018. gada 2. aprīli par Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu
komisijas tehnisko apkalpošanu ir atbildīgs Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas un lauku atbalsta daļas vadītājs Jānis Pastars.
2. Noteikt, ka par lēmuma izpildi ir atbildīga Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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4. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram, A. Vaivodam
Paskaidro I. Peiseniece, A. Usāne
Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas direktora Gunāra
Luriņa 2018.gada 5.marta iesniegumu Nr.1-17/3 par mācību maksas noteikšanu
pašapmaksas sagatavošanas grupā audzēkņiem, kuri 2018./2019. mācību gadā vēlas
mācīties Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas 1.klasē profesionālās
ievirzes izglītības programmās, un pamatojoties uz Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un
mākslas skolas nolikuma 43.punktu, 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem
Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 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, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt mācību maksu pašapmaksas sagatavošanas grupas audzēkņiem, kuri
2018./2019.mācību gadā vēlas mācīties Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas
skolas 1. klasē profesionālās ievirzes izglītības programmās, 10,00 EUR mēnesī
sagatavošanas grupas audzēknim par 0,3 stundām nedēļā – instrumentu spēle un 0,75
stundām nedēļā – mūzikas mācība.
2. Noteikt, ka sagatavošanas grupas audzēkņu mācību maksa tiek novirzīta
sagatavošanas grupas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas
un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
5. Par saistošajiem noteikumiem „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestādēs”.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei, A. Vaivodam, G. Pastaram
Paskaidro A. Usāne, R. Šmukste
5. darba kārtības jautājuma “Par saistošajiem noteikumiem “Par pirmsskolas vecuma
bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības
izglītības iestādēs” izskatīšanas laikā tiek atjaunota domes sēdes audio ieraksta veikšana.
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes izstrādāto saistošo noteikumu „Par
pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu
novada pašvaldības izglītības iestādēs” jaunā redakcijā projektu un paskaidrojuma rakstu,
un pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma
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26.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21. pantu un 43. panta trešo daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.5 „Par pirmsskolas
vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada
pašvaldības izglītības iestādēs” jaunā redakcijā. /sk. pielikumā/.
2. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai ir priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte Šmukste.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja vietniece Ginta
Kraukle.
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi ar pielikumu uz 6 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
6. Par izmaiņām Rožupes pagasta valdes sastāvā.

Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Rožupes pagasta valdes locekles Sandras Jēgermanes 2018. gada
13. februāra iesniegumu par atbrīvošanu no Rožupes pagasta valdes locekļa pienākumu
pildīšanas un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, un Līvānu
novada pašvaldības nolikuma 59.12. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2018. gada 1. aprīli atbrīvot Sandru Jēgermani no Rožupes pagasta valdes
locekļa pienākumiem un izslēgt no valdes sastāva, saskaņā ar viņas iesniegumu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
Andris Neicenieks.
7. Par Līvānu novada Centrālās bibliotēkas akreditāciju
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam
Izskatot Latvijas Bibliotēku padomes 2018. gada 14. marta vēstuli Nr. 3.1.4-1/562
„Par reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju” ar ieteikumu virzīt Līvānu
novada Centrālo bibliotēku atkārtotai akreditācijai reģiona galvenās bibliotēkas statusam,
lai pēc akreditācijas tā pildītu reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Līvānu novada un
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Ilūkstes novada bibliotēkām, un ņemot vērā starp Līvānu novada domi un Ilūkstes novada
domi noslēgto Sadarbības līgumu par novadu bibliotēku sadarbību, ar mērķi sekmēt
Līvānu novada un Ilūkstes novada pašvaldību bibliotēku veiksmīgu iekļaušanos Valsts
vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā un līdzšinējo abu novadu bibliotēku veiksmīgo
sadarbību, un pamatojoties uz Bibliotēku likuma 12.pantu un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izvirzīt Līvānu novada Centrālo bibliotēku akreditācijai reģiona galvenās
bibliotēkas statusam, lai pēc akreditācijas tā pildītu reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas
Līvānu novada un Ilūkstes novada bibliotēkām.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada centrālās bibliotēkas
direktore Inta Vērdiņa un Līvānu novada domes priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte Šmukste.
8. Par grozījumu Līvānu 1. vidusskolas nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots G. Pastaram
Izskatot Līvānu 1. vidusskolas 2018. gada 22. marta vēstuli Nr. 1-13/45 par
grozījumu veikšanu Līvānu 1. vidusskolas nolikumā, kas apstiprināts ar Līvānu novada
domes 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 4-26, sakarā ar Līvānu 1. vidusskolas
peldbaseina kompleksa nodošanu ekspluatācijā 2018. gada 19. martā un jaunas skolas
struktūrvienības izveidi, un saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Līvānu 1. vidusskolas nolikumā, apstiprināts ar Līvānu novada
domes 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 4-26, un izteikt nolikuma 2. punktu šādā
redakcijā:
“2. Skolas juridiskā adrese: Rīgas iela 101, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
Mācību process notiek:
Līvānu 1.vidusskolā - Rīgas ielā 101, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316;
Sākumskolā „Laimiņas skola” - Zaļā iela 43, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316;
Līvānu 1. vidusskolas peldbaseinā – Rīgas ielā 101, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un Līvānu 1. vidusskolas direktors Juris
Iesalnieks.
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9. Par adreses noteikšanu un zemes lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par adreses noteikšanu Līvānu novada pašvaldības īpašumā esošai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0260, kas robežojas ar
Stirnu ielu Līvānos, Līvānu novadā, un izvērtējot minētajai zemes vienībai noteikto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, konstatēts, ka tai noteikts zemes lietošanas mērķis zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, bet faktiski zemes gabals
atrodas Līvānu pilsētas teritorijā rūpniecības zonā un atļautā izmantošana ir rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001), un sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un saskaņā
ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.7.punktu un 18.punktu, un uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas
noteikumi” 2.9.punktu, un 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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai 5,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0260, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā,
jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(kods 1001).
1.2. Noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 5,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0260, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā, adresi: Stirnu iela 7,
Līvāni, Līvānu novads.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma 1.1.punkta izpildi ir Līvānu novada
būvvaldes vadītāja Diāna Rjaboškapova, bet atbildīgais par lēmuma 1.2.punkta izpildi ir
Līvānu novada domes zemes ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par adreses noteikšanu Līvānu novada pašvaldības īpašumā esošai
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neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0125, kas robežojas ar
Celtniecības ielu Līvānos, Līvānu novadā, un izvērtējot minētajai zemes vienībai noteikto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, konstatēts, ka tai noteikts zemes lietošanas mērķis zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, bet faktiski zemes gabals
atrodas Līvānu pilsētas teritorijā rūpniecības zonā un atļautā izmantošana ir rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001), un sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un saskaņā
ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.7.punktu un 18.punktu, un uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr. 698 ,,Adresācijas
noteikumi” 2.9.punktu, un 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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai 3,07 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0125, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā,
jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(kods 1001).
2.2. Noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 3,07 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0125, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā, adresi: Celtniecības
iela 9, Līvāni, Līvānu novads.
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma 2.1.punkta izpildi ir Līvānu novada domes
Līvānu novada būvvaldes vadītāja Diāna Rjaboškapova, bet atbildīgais par lēmuma
2.2.punkta izpildi ir Līvānu novada domes zemes ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
10. Par adreses noteikšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par adreses noteikšanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai neapbūvētai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0126, kas robežojas ar Celtniecības ielu
Līvānos, Līvānu novadā, un sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un pamatojoties uz
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Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un 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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,3719 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0126, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā, adresi: Celtniecības
iela 5, Līvāni, Līvānu novads.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par adreses noteikšanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai neapbūvētai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0122, kas atrodas Līvānos, Līvānu
novadā, un sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.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, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,4089 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0122, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā, adresi: Celtniecības
iela 7B, Līvāni, Līvānu novads.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par adreses noteikšanu Līvānu novada pašvaldības īpašumā esošai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0123, kas robežojas ar
Stirnu ielu Līvānos, Līvānu novadā, un sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un pamatojoties uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu, un
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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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 3,93 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0123, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā, adresi: Stirnu iela 9,
Līvāni, Līvānu novads.
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par adreses noteikšanu Līvānu novada pašvaldības īpašumā esošai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0259, kas atrodas Līvānos,
Līvānu novadā, un sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.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, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 2,31 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0259, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā, adresi: Stirnu iela 11,
Līvāni, Līvānu novads.
4.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par adreses noteikšanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai neapbūvētai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0095, kas atrodas Līvānos, Līvānu
novadā, un sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.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, I. Matrosovam, G.
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Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 11,6933 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0095, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā, adresi: Mazā Stirnu
iela 1, Līvāni, Līvānu novads.
5.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas
11. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. Č., dzīvo (adrese), 2018.gada 21.februāra iesniegumu par jauna
nosaukuma piešķiršanu zemes īpašuma ,,Rīta saule” zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 7668-004-0027 un 7668-004-0083, kas atrodas Vidos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā un esošās adreses: ,,Rīta saule”, Vidi, Rudzātu pagasts, Līvānu novads,
maiņu uz adresi: ,,Mucenieki”, Vidi, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7668-004-0027, 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, Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un 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, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
7668-004-0027 platībā 2,0 ha un 7668-004-0083 platībā 3,0 ha, kas atrodas Vidos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, jaunu nosaukumu ,,Mucenieki” un mainīt zemes
vienībai 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-004-0027 un ar to funkcionāli
saistītajām ēkām un būvēm noteikto adresi: ,,Rīta saule”, Vidi, Rudzātu pagasts, Līvānu
novads (klasifikatora kods 103912513) uz adresi: ,,Mucenieki”, Vidi, Rudzātu pagasts,
Līvānu novads ( sk. pielikumā zemes robežu plānu kopijas).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plānu kopijas uz 2 lp.
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12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot nekustamā īpašuma „Krustceļi” ar kopējo kadastra numuru 7666-0100163, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieka M. B., dzīvo (adrese),
2018.gada 26.februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Krustceļi”, kas sastāv no trīs
zemes vienībām 25,3 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā trešo zemes vienību 13,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-006-0122, piešķirt tai jaunu nosaukumu un atstāt
esošo zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta
pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.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, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Krustceļi”, kas atrodas Līvānu novada Rožupes
pagastā ar kopējo kadastra Nr.7666-010-0163, zemes vienību 13,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-006-0122, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes robežu,
situācijas un apgrūtinājumu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā
zemes robežu plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 13,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0060122 piešķirt jaunu nosaukumu „Sumankas krasts” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes izvietojuma shēmas kopija uz 1 lpp.
13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo A. Vaivods
1. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka apbūvētai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7668 007 0086 Miera ielā 8, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
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noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, bet faktiski zemes gabals atrodas Rudzātu ciema teritorijā un atļautā
izmantošana ir dzīvojamā apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvētai zemes vienībai 0,0438 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0086, kas atrodas Miera ielā 8, Rudzātos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo
dzīvojamo māju apbūves teritorija (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: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
2. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka apbūvētai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7668 007 0421 Miera ielā 8A, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, bet faktiski zemes gabals atrodas Rudzātu ciema teritorijā un atļautā
izmantošana ir dzīvojamā apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.7.punktu un 18.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvētai zemes vienībai 0,5538 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0421, kas atrodas Miera ielā 8A, Rudzātos, Rudzātu
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pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo
dzīvojamo māju apbūves teritorija (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: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
3. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka apbūvētai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7668 007 0377 Miera ielā 16, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, bet faktiski zemes gabals atrodas Rudzātu ciema teritorijā un atļautā
izmantošana ir dzīvojamā apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.7.punktu un 18.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvētai zemes vienībai 0,37 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0377, kas atrodas Miera ielā 16, Rudzātos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo
dzīvojamo māju apbūves teritorija (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: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
4. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka apbūvētai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7668 007 0378 Miera ielā 18, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, bet faktiski zemes gabals atrodas Rudzātu ciema teritorijā un atļautā
izmantošana ir dzīvojamā apbūve.
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Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.7.punktu un 18.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvētai zemes vienībai 0,32 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0378, kas atrodas Miera ielā 18, Rudzātos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo
dzīvojamo māju apbūves teritorija (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: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
5. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka apbūvētai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7668 007 0116 Miera ielā 20, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, bet faktiski zemes gabals atrodas Rudzātu ciema teritorijā un atļautā
izmantošana ir dzīvojamā apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.7.punktu un 18.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvētai zemes vienībai 0,25 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0116, kas atrodas Miera ielā 20, Rudzātos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo
dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
24

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: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
6. Izskatot Dricānu pagasta zemnieku saimniecības ,,Miglas”, reģ.
Nr.42401018164, juridiskā adrese Pūpolu iela 4, Rēzekne, īpašnieka E. P. 2018.gada
20.februāra iesniegumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes īpašuma ,,Ceriņu mājas”
zemes vienības 8,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0283, kas atrodas
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, plānotai daļai 0,2 ha platībā, no zemes, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi, sakarā ar
būvniecību, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 2.2., 16.1. un 17.5.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 23.1.2.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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Noteikt nekustamā īpašuma ,,Ceriņu mājas” zemes vienības 8,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-007-0283, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
plānotai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo
dzīvojamo māju apbūve platībā 0,2 ha, kods 0601.
6.2. Atstāt nekustamā īpašuma ,,Ceriņu mājas” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7668-007-0283, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, esošo
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība 8,7 ha, kods 0101.
6.3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2.punktā norādītās plānotās zemes vienības daļas
platības var tikt precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
6.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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.
Pielikumā:

zemes robežu plāna kopija ar iezīmēto plānoto zemes
vienības daļu uz 1 lp.
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14. Par nekustamo īpašumu apvienošanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. B., dzīvo (adrese), 2018.gada 14.marta iesniegumu par īpašumā esošu
nekustamo īpašumu apvienošanu un adreses noteikšanu, tika konstatēts, ka A. B. vēlas
apvienot sev piederošus blakus esošus nekustamos īpašumus Kuldīgas ielā 8, Līvānos,
Līvānu novadā, kas sastāv no zemesgabala 216 m2 platībā ar kadastra numuru
76110051308 un dzīvojamās ēkas ar palīgceltni, ar nekustamo īpašumu Jelgavas ielā 59,
Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv no zemesgabala 666 m2 platībā ar kadastra numuru
76110051306 un dzīvojamās ēkas ar divām palīgceltnēm, un noteikt apvienotajam
īpašumam vienu adresi: Kuldīgas iela 8, Līvāni, Līvānu novads, kā arī apvienot blakus
esošo īpašumu zemesgabalus vienā zemesgabalā. Iepriekš minētie nekustamie īpašumi
nostiprināti Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4778 un Nr. 4479 uz Annas
Belovas vārda.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8.panta
trešās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja
apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās
pašvaldības lēmums, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta
pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.8. un 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, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut apvienot nekustamos īpašumus Kuldīgas ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā,
kas sastāv no zemesgabala 216 m2 platībā ar kadastra numuru 7611 005 1308 un
dzīvojamās ēkas ar palīgceltni, ar nekustamo īpašumu Jelgavas ielā 59, Līvānos, Līvānu
novadā, kas sastāv no zemesgabala 666 m2 platībā ar kadastra numuru 7611 005 1306 un
dzīvojamās ēkas ar divām palīgceltnēm, nosakot apvienotā nekustamā īpašuma kopējo
zemes platību 882 m2, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu
plānus).
2. Apvienotajam zemes īpašumam 882 m2 platībā un ar to funkcionāli saistītajām
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7611 005 1308 001, 7611 005 1308 002 un 7611 005
1308 003 noteikt adresi: Kuldīgas iela 8, Līvāni, Līvānu novads (klasifikatora kods
102141451), un noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0601).
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3. Ēku un būvju īpašumam ar kadastra apzīmējumiem 7611 005 1306 001, 7611
005 1306 002 un 7611 005 1306 003 atstāt adresi: Jelgavas iela 59, Līvāni, Līvānu novads
(klasifikatora kods 101338698).
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plānu kopijas uz 2 lp.
15. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot T. K., dzīvo (adrese), 2018.gada 14.februāra iesniegumu par atteikšanos
no tiesībām uz turpmāko zemes nomu zemes vienībai 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0762, kas atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu
novadā, un uz kuru nomas līguma termiņš beidzās 2017.gada 31.decembrī, un Ē. O., dzīvo
(adrese), 2018.gada 20.februāra iesniegumu par minētās zemes vienības iznomāšanu, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “Rezerves
zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod
rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti
zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izbeigt nomas tiesiskās attiecības ar T. K., dzīvo (adrese), par zemes vienību
0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0762, kas atrodas Turku pagastā,
Līvānu novadā (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes), un kas nodota nomā
saskaņā ar 2008.gada 24.janvārī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 1.T.
2. Nodot iznomāšanai šī lēmuma 1.punktā minēto Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0762 un
informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Turku pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Paegles” Rožupes pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA „Preime”, reģ. Nr.41503026248, juridiskā adrese: Liepu iela 9-19,
Preiļi, iesniegto sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas (sertifikāta Nr. BA-86)
2018.gada 6.janvārī izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Paegles” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7666-011-0005 Līvānu novada Rožupes pagastā, un saskaņā ar Līvānu
novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2017.gada
28.augusta lēmumam Nr.16-12 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam
,,Paegles”” 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 noteikumu 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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Paegles" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7666-011-0005 Rožupes pagastā, Līvānu novadā, sadalot to trīs zemes vienībās un
apstiprināt zemes platības:
1.1. paliekošajam zemes nogabalam NR.1 ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0204
ar nosaukumu ,,Paegles”– 4,2 ha;
1.2. paliekošajam zemes nogabalam NR.2 ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0205
ar nosaukumu ,,Paegles”– 7,5 ha;
1.3. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0206
ar nosaukumu ,,Apses”– 16,2 ha.
2. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7666-011-0204 ar nosaukumu ,,Paegles” 4,2 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 7666-011-0205 ar nosaukumu ,,Paegles” 7,5 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
4. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.3 ar
kadastra apzīmējumu 7666-011-0206 ar nosaukumu ,,Apses” 16,2 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Atstāt zemes nogabalam NR.1 ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0204 ar
nosaukumu ,,Paegles” 4,2 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
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noteikto adresi: ,,Paegles”, Jaunbirzāki, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5334
(klasifikatora kods 105866501).
6. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7666-011-0204, Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0205 un Nr.3 ar kadastra
apzīmējumu 7666-011-0206 precizētos apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes
ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

zemes ierīcības projekta ,,Paegles” grafiskā daļa un
paskaidrojuma raksts uz 3 lpp.

17. Par zemes ierīcības projekta ,,Rīgas iela 2E” apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA „A2 Grupa”, reģ. Nr.40103007469, juridiskā adrese: Krišjāņa
Valdemāra iela 105-1, Rīga, iesniegto sertificētas zemes ierīkotājas Elīnas Loputevas
(sertifikāta Nr. BA-581) izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Rīgas iela 2E” zemes īpašuma
Rīgas ielā 2, 2V, Līvānos, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-2301, kas
atrodas Rīgas ielā 2E, Līvānos, Līvānu novadā, 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 2017.gada
30.novembra lēmumam Nr.19-7 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes
īpašumam Rīgas ielā 2, 2V, Līvānos”, 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, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Elīnas Loputevas izstrādāto zemes
ierīcības projektu ,,Rīgas iela 2E” zemes īpašuma Rīgas ielā 2, 2V, Līvānos, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-2301, kas atrodas Rīgas ielā 2E, Līvānos,
Līvānu novadā, sadalot to trijās zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. atdalāmajam zemes nogabalam NR.1 ar kadastra apzīmējumu 7611-003-0010
– 16686 m2;
29

1.2. paliekošajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7611-003-0011
Rīgas ielā 2E, Līvānos, Līvānu novadā – 3800 m2.
1.3. atdalāmajam zemes nogabalam NR.3 ar kadastra apzīmējumu 7611-003-0012
– 2800 m2;
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar kadastra
apzīmējumu 7611-003-0010 16686 m2 platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLM kods 0601).
3. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 7611-003-0011 Rīgas ielā 2E, Līvānos, Līvānu novadā 3800 m2
platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.3 ar kadastra
apzīmējumu 7611-003-0012 2800 m2 platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve
(NĪLM kods 0601).
5. Noteikt apbūvei paredzētam zemesgabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7611003-0010 16686 m2 platībā adresi: Rīgas iela 2J, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
6. Atstāt zemesgabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7611-003-0011 Rīgas ielā
2E, Līvānos, Līvānu novadā 3800 m2 platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un
būvēm noteikto adresi: Rīgas iela 2E, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 (klasifikatora kods
102141990).
7. Noteikt apbūvei paredzētam zemesgabalam Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 7611003-0012 2800 m2 platībā adresi: Rīgas iela 2I, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
8. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7611-003-0010, Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7611-003-0011 un Nr.3 ar kadastra
apzīmējumu 7611-003-0012 precizētos apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes
ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
9. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
10. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

zemes ierīcības projekta ,,Rīgas iela 2E” grafiskā daļa un
paskaidrojuma raksts uz 3 lpp.
18. Par zemes nomu.

Ziņo A. Vaivods
Izskatot E. U., dzīvo (adrese), 2017.gada 20.decembra iesniegumu par zemes
vienības 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0141, kas atrodas Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, nomu, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai pēc
VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem
datiem) – 1,91 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0141 ar Līvānu novada domes
2018.gada 25.janvāra sēdes lēmumu Nr. 2-8 „Par zemes gabala nodošanu nomai” nodota
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iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā.
Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta
otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktam, un lai realizētu likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt E. U., dzīvo (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību atbilstoši
platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem – 1,91 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652 007 0141, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 5 (pieciem) gadiem
lauksaimniecības vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp;

19. Par zvejas tiesību nomu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot M. D., dzīvo (adrese), 2018. gada 14.marta iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2018.gadā, un saskaņā ar Zvejniecības likuma
7.panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 2.maija
noteikumiem Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma
par „Pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
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Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt M. D., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
1.2. Noteikt, ka M. D. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot J. A., dzīvo (adrese), 2018.gada 9.janvāra iesniegumu par zvejas tiesību
nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2018.gadā, un saskaņā ar Zvejniecības likuma 7.panta
otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”
13. un 27.2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumiem Nr.295
„Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru kabineta 2014.gada
23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to
izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma par „Pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt J. A., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
2.2. Noteikt, ka J. A. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
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.
20. Par zemes robežu plāna un uzmērītās
platības apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot O. P., dzīvo (adrese), 2018.gada 8.marta iesniegumu par uzmērītās zemes
platības apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666 006 0166, kas
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atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, kas veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā ir lielāka
par zemes platību, uz kuru atjaunotas zemes īpašuma tiesības saskaņā ar Preiļu rajona
Rožupes pagasta zemes komisijas 1997.gada 15.aprīļa sēdes (protokols Nr. 43) lēmumu
par 3,79 ha un nosaukuma piešķiršanu tai, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un atbilstoši Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 23. panta (111) daļai un 25. panta (11) daļai, kas nosaka, ka zemes
izpirkšanas ierobežojošie termiņi neattiecas uz bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu
mantiniekiem, kuriem zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā noteiktā zemesgabala
kopējā platība ir lielāka par to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, un
tā pārsniedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamās nesaistes robežas, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, un likuma
“ Par pašvaldībām“ 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma zemes vienībai, kas atrodas Rubeņkalnā,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā precizēto zemes
vienības platību un zemes robežu plānu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76660060166 – 17,59 ha /skatīt pielikumā zemes robežu plānu/.
2. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 17,59 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76660060166, kas atrodas Rubeņkalnā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu ,,Garā pļava” ( /skatīt pielikumā zemes robežu plānu/).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāns uz 1 lpp.
21. Par grozījumiem zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam ,,Rinkini”
Sutru pagastā, Līvānu novadā, apstiprināšanā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot nekustamā īpašuma „Rinkini” ar kopējo kadastra Nr.7682-003-0028
kopplatībā 73,3 ha, kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā, īpašnieka E.P., dzīvo
(adrese), pilnvarotās personas R. V., dzīvo (adrese), 2018.gada 7.marta iesniegumu par
grozījumu veikšanu Līvānu novada domes 2017.gada 28.septembra lēmuma Nr.16-13
„Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Rinkini” Sutru
pagastā, Līvānu novadā” 1.1., 1.2., 3. un 4. punktos, mainot vietām paliekošo un atdalāmo
zemes nogabalu un atbilstoši tam aktualizēt zemes gabalu platības, nosaukumus un zemes
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lietošanas mērķus, sakarā ar iesniegtajā zemes ierīcības projekta paskaidrojuma raksta
daļā radušos kļūdu projektēto zemes vienību numerācijai ar paredzētajiem nosaukumiem
atdalāmajai un paliekošajai zemes vienībai, un saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam”, atbilstoši Līvānu novada domes 2017. gada 30.marta
lēmumam Nr.4-10 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Rinkini”
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, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada 28.septembra lēmuma
Nr.16-13 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Rinkini” Sutru pagastā, Līvānu novadā” 1.1., 1.2., 3. un 4. punktos un izteikt tos šādā
redakcijā:
“1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas izstrādāto zemes
ierīcības precizēto projektu nekustamā īpašuma „Rinkini" zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7682-003-0029 Sutru pagastā, Līvānu novadā, sadalot to divās zemes
vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0295
ar nosaukumu ,,Kalves”– 22,8 ha;
1.2. paliekošajam zemes nogabalam NR.2 ar kadastra apzīmējumu 7682-0030296 ar nosaukumu ,,Rinkini”– 17,1 ha.
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar kadastra
apzīmējumu 7682-003-0295 ar nosaukumu ,,Kalves” 22,8 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
4. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 7682-003-0296 ar nosaukumu ,,Rinkini” 17,1 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).”
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

zemes ierīcības projekta ,,Rinkini” grafiskā daļa un
paskaidrojuma raksts uz 3 lpp.
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22. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA ,,Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ.
Nr.LV41503010497, juridiskā adrese Rīgas ielā 2B, Līvāni, Līvānu novads, 2018.gada
19.marta vēstuli Nr.1-9.97 par zemes lietošanas mērķa maiņu nomas zemes vienības ar
kadastra Nr.7652-001-0136, kas atrodas Kaiju ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā, plānotai
daļai 341,6 m2 platībā ūdensapgādes tīkla izveidošanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai,
un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2.
un 16.1.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 ,,Kadastra
objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktam 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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamā īpašuma ,,Druviņi” zemes vienības 1063 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-001-0136 Kaiju ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā, plānotai
zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve platībā 341,6 m2, kods 1201.
2. Atstāt nekustamā īpašuma ,,Druviņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7652-001-0136 Kaiju ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā, daļai esošo nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve platībā 721,4 m2, kods 0601.
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2.punktā norādītā plānotās zemes vienības daļas
platības var tikt precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no Kadastra kartes 1 lpp.
23. Par darba grupas izveidošanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieces Gintas Kraukles
2018.gada 19.marta iesniegumu par darba grupas izveidi, lai veicinātu Līvānu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu,
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un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, nolūkā
apzināt un analizēt situāciju par pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem
Līvānu novada teritorijā, kā arī sniegt priekšlikumus pašvaldības nekustamo īpašumu
tālākai racionālai izmantošanai, nodokļu administrēšanai, zemes nomas līgumu, zemes
lietošanas mērķu u.c. procesu sakārtošanai, un saskaņā ar Līvānu novada domes
2016.gada 31.marta saistoši noteikumu “Līvānu novada pašvaldības nolikums”
61.punktu, kurā noteikts, ka dome var lemt par komisiju un darba grupu izveidošanu
atsevišķu pašvaldības uzdevumu veikšanai, 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, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izveidot darba grupu pašvaldības nekustamā īpašuma apzināšanai un
priekšlikumu izstrādāšanai tā racionālai izmantošanai šādā sastāvā:
1.1. Ginta Kraukle, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece, darba grupas
vadītāja,
1.2. Renāte Šmukste, Līvānu novada domes priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos,
1.3. Aija Usāne, Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece,
1.4. Jānis Pastars, Līvānu novada domes nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un
lauku atbalsta daļas vadītājs,
1.5. Miķelis Baltmanis, Līvānu novada domes zemes ierīcības inženieris,
1.6. Anna Zvejniece, Līvānu novada domes arhitekte,
1.7. Līga Ancāne, Līvānu novada domes galvenā ekonomiste,
1.8. Sanita Grabāne, Līvānu novada domes juriskonsulte.
2. Darba grupai apzināt un apkopot informāciju par pašvaldības īpašumā/
tiesiskajā valdījumā esošiem vai piekrītošiem īpašumiem un iesniegt Līvānu novada
domes Tautsaimniecības komitejai to apsaimniekošanas ierosinājumus līdz 2018.gada
1.novembrim.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes nekustamā
īpašuma pārvaldīšanas un lauku atbalsta daļas vadītājs Jānis Pastars.
24. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta
līdzekļu sadali 2018.gadam.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2018.gada 7.marta rīkojumu Nr.12e/2018/95 „Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu mācību līdzekļu un mācību literatūras
iegādei pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadā” Līvānu novada
pašvaldībai ir piešķirti finanšu līdzekļi 27 013,00 euro apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
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Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts
budžeta līdzekļu sadali Līvānu novada izglītības iestādēm 2018.gadam proporcionāli
izglītojamo skaitam uz 2017.gada 1.septembri:
N.p.k.
Izglītības iestāde

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Piešķirtais
finansējums
kopā, EUR

Līvānu 1.vidusskola
Līvānu 2.vidusskola
Līvānu
novada
vakara
(maiņu) vidusskola
Jaunsilavas pamatskola
Rožupes pamatskola
Rudzātu vidusskola
Jersikas pamatskola
Līvānu novada PII “Rūķīši”
Kopā

9 753
5 131
2 037
2 603
1 339
2 302
2 056
1 792
27 013

t.sk. finansējuma
sadalījums
Mācību
Mācību
līdzekļu
literatūras
iegādei
iegādei
3 353
6 400
2 631
2 500
537
1 500
1 203
400
900
600
1 792
11 416

1 400
939
1 402
1 456
0
15 597

2. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
25. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Grozi”, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. K., dzīvesvieta deklarēta (adrese), pilnvarotas personas B. K.,
dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par pašvaldībai piederoša atsevišķa apbūvēta
zemesgabala “Grozi”, Sanaudē, Sutru pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu
76820020345, 4,79 ha platībā, par kuru nostiprinātas īpašuma tiesības Sutru pagasta
zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 76820020247, uz Līvānu novada pašvaldības vārda,
atsavināšanu uz nomaksu, samaksu veicot līdz 2023. gada 20. maijam, 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” 2017. gada 4. decembrī noteikto nekustamā īpašuma
vērtību un ar Līvānu novada domes 2018.gada 25.janvāra sēdes protokola Nr. 2 lēmumu
Nr. 2-16 apstiprināto nosacīto cenu – 9500,00 EUR, un saskaņā ar Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma
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„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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Grozi”,
Sanaudē, Sutru pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7682 002 0247, kas sastāv
no atsevišķas apbūvētas zemes vienības 4,79 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7682
002 0345, par nosacīto cenu 9500,00 EUR ( deviņi tūkstoši pieci simti euro ), A. K.,
dzīvesvieta deklarēta (adrese), slēdzot pirkuma līgumu uz nomaksu uz 5 ( pieciem )
gadiem.
2. Noteikt, ka maksājumi par zemesgabala pirkumu veicami: līdz 2018.gada
20.maijam – 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro); atlikušie 6000,00 EUR
(seši tūkstoši eiro) - līdz 2023.gada 20.maijam, veicot vienreiz gadā maksājumu 1200,00
EUR ( viens tūkstotis divi simti euro ) apmērā līdz katra gada 20.maijam, tos ieskaitot
Līvānu novada domes norēķinu kontā kredītiestādē saskaņā ar noslēgto pirkuma līgumu.
3. Noteikt, ka pirkuma līgums ar A. K. noslēdzams līdz 2018.gada 27.aprīlim.
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.
26. Par nekustamā īpašuma “Kalves”, Turku pagastā, Līvānu novadā, pirkuma
līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot D. K., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par pašvaldībai
piederoša nekustamā īpašuma “Kalves”, Turku pagastā, Līvānu novadā, kas sastāv no
septiņām zemes vienībām ar kopējo platību 13,61 ha ar kadastra numuru 76860060048,
par kuru nostiprinātas īpašuma tiesības Turku pagasta zemesgrāmatā, nodalījuma Nr.
100000564743, uz Līvānu novada pašvaldības vārda, atsavināšanu uz nomaksu, samaksu
veicot līdz 2023.gada 20.maijam, 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”
2017.gada 7.jūnijā noteikto nekustamā īpašuma vērtību un ar Līvānu novada domes
2017.gada 27.jūlija sēdes protokola Nr. 13 lēmumu Nr. 13-14 apstiprināto nosacīto cenu
– 8200,00 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.
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Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Kalves”,
Turku pagastā, Līvānu novadā, kas sastāv no septiņām zemes vienībām ar kopējo platību
13,61 ha, ar kadastra numuru 7686 006 0048, par nosacīto cenu 8200,00 EUR ( astoņi
tūkstoši divi simti euro ), D. K., dzīvesvieta deklarēta (adrese), slēdzot pirkuma līgumu
uz nomaksu uz 5 ( pieciem ) gadiem.
2. Noteikt, ka maksājumi par zemesgabala pirkumu veicami: līdz 2018.gada
20.maijam – 1640,00 EUR (viens tūkstotis seši simti četrdesmit euro); atlikušie 6560,00
EUR ( seši tūkstoši pieci simti sešdesmit eiro ) - līdz 2023.gada 20.maijam, veicot vienreiz
gadā maksājumu 1640,00 EUR (viens tūkstotis seši simti četrdesmit euro) apmērā līdz
katra gada 20.maijam, tos ieskaitot Līvānu novada domes norēķinu kontā kredītiestādē
saskaņā ar noslēgto pirkuma līgumu.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar D. K. noslēdzams līdz 2018.gada 27.aprīlim.
5. 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.
27. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot K. G., dzīvo (adrese), iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošās ½ domājamās daļas zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 76110031707, kas
atrodas Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, par kuru ir noslēgts nomas līgums,
atsavināšanu, un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, kurš nosaka, ka atsevišķos
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt
zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un likuma „Par pašvaldībām” 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, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai ½ domājamo daļu (400,5 m2) no zemesgabala Rīgas ielā 9,
Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 76110031707, kas ir daļa no atsevišķas
apbūvētas zemes vienības kopplatībā 801 m2 ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1707.
2. Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt atsavināmā zemes gabala novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas
procesu.
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3. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV – 4601).
28. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
Paskaidro B. Vucenlazdāne
Deputāts V. Labinskis lūdz balsot atsevišķi par katru jautājumu
1. Sakarā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros izstrādātā projekta Nr. 17-03AL21-A019.2204-000005 "Rožupes estrādes pārbūve" īstenošanu, pamatojoties uz
projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. –
2018. gadam” 2. prioritātes („Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”) rīcības
virziena 2.2. (“Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga sociālā vide”) rīcības 2.2.8. (“Kultūras pasākumu
pieejamības un kvalitātes nodrošināšana”) pasākumam 2.2.8.4. (“Rožupes brīvdabas
estrādes atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība”) un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
22. un 24. pantu, „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem
un galvojumiem” 15.1. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “atturas” - nav un deputātam V. Labinskim balsojot “pret”
NOLEMJ:
1.1. Ņemt aizņēmumu 35152,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts
piecdesmit divi euro) apmērā Valsts kasē 2018.gada maijā uz 7 gadiem ar Valsts kases
noteikto gada aktuālo procentu likmi Eiropas Lauksaimniecības fonda projekta Nr. 17-03AL21-A019.2204-000005 "Rožupes estrādes pārbūve" īstenošanai ar atlikto
pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu domes budžetā, garantējot
aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada domes budžeta līdzekļiem.
1.2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
1.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
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2. Sakarā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības
programmas 2014.-2020. gadam “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta
mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros izstrādāta projekta Nr.
8.1.2.0/17/I/002 “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana” īstenošanu, kura
ietvaros plānota informācijas komunikāciju tehnoloģiju iegāde, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
22. un 24. pantu, „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem
un galvojumiem” 15.1. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Ņemt aizņēmumu 167583,00 EUR (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši
pieci simti astoņdesmit trīs euro) apmērā Valsts kasē 2018.gada maijā uz 5 gadiem ar
Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/002 “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides
uzlabošana” īstenošanai ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot
apmaksu domes budžetā, garantējot aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada domes budžeta
līdzekļiem.
2.2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
2.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Celtniecības ielā 6-1, Līvānos,
Līvānu novadā, atsavināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Ņemot vērā, ka atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka publiskas
personas manta pārdodama par iespējami augstāku cenu, un Līvānu novada domes 2016.
gada 29. septembra lēmumam Nr. 15-18 „ Par dzīvokļa Celtniecības ielā 6-1, Līvānos,
Līvānu novadā pārdošanu izsolē” dzīvokļa Nr. 1 Celtniecības ielā 6, Līvānos, Līvānu
novadā 2017.gada 9.martā, 2017.gada 11.maijā un 2018.gada 13.martā rīkotās izsoles bija
nesekmīgas, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.
panta trešās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pēc trešās nesekmīgās izsoles institūcija, kas
organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt citu šajā likumā paredzēto
atsavināšanas veidu (3. un 7. pants), un saskaņā ar Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu - pārdot minēto dzīvokļa
īpašumu atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas
2. punktam, kas nosaka institūcijas tiesības nekustamo īpašumu pārdot par brīvu cenu,
atbilstoši 2016. gada 15. novembra eksperta vērtējumā noteiktajai nekustamā īpašuma
dzīvokļa Nr. 1 Celtniecības ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā vērtībai, un pamatojoties uz
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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, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atzīt 2018. gada 13. marta pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa
Celtniecības ielā 6-1, Līvānos, Līvānu novadā, par nenotikušu.
2. Pārdot dzīvokli Celtniecības ielā 6-1, Līvānos, par brīvu cenu 3240,00 EUR
(trīs tūkstoši divi simti četrdesmit euro) uz nomaksu uz 5 (pieciem) gadiem.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
30. Par Latgales mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Latgales mākslas un amatniecības centra 2018.gada 13.marta iesniegumu
(reģ. Nr. LNP/2-1.6/18/583 no 16.03.2018.) par pakalpojuma – maršruts pa tematiskajiem
soliņiem Līvānu pilsētā gida pavadībā (latviešu valodā) noteikšanu, un pamatojoties uz
Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 9 „Maksas pakalpojumu
izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, un saskaņā
ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par pakalpojumu - maršruts pa tematiskajiem soliņiem Līvānu
pilsētā gida pavadībā (latviešu valodā) 12,40 EUR un PVN 21% 2,60 EUR par 1
pasākumu (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Latgales mākslas un amatniecības
centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 2 lpp.
31. Par Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto
stikla izstrādājumu cenu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Latgales mākslas un amatniecības centra 2018.gada 13.marta iesniegumu
(reģ. Nr. LNP/2-1.6/18/582 no 16.03.2018.) par 5 jaunu stikla pūšanas darbnīcā saražoto
stikla izstrādājumu cenas noteikšanu, un pamatojoties uz Latgales mākslas un
amatniecības centra nolikumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
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Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav un deputātam V. Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
1.Noteikt Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā
saražoto stikla izstrādājumu cenas (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Latgales mākslas un amatniecības
centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: cenrādis uz 2 lpp.

32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro L. Ancāne
1. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas
2018.gada 28.februāra pieprasījumu Nr.03119/029/2018-NOS par nekustamā īpašuma
nodokļu parādu izpildu lietā Nr.00309/029/2018, par piedziņas vēršanu uz N. R. piederošo
nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 42A-15, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra
nr. 7611 900 0999, konstatēts, ka N. R. par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 42A-15,
Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 900 0999 ir nekustamā īpašuma nodokļa
parāds.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 4.punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas
2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr.6-32(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no N. R.”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
2. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
2018.gada 09.marta paziņojumu Nr.02921/027/2018-NOS par nekustamā īpašuma
novērtējumu izpildu lietā Nr.00085/027/2018, N. K. piederošajam nekustamajam
īpašumam Rīgas ielā 37A-27, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr. 7611 900 0219,
tika konstatēts, ka:
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Līvānu novada dome 2017.gada 23.februārī izskatīja lietu par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu no N. K.un pieņēma lēmumu Nr.3-17 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no N. K.”.
N. K. par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 37A-27, Līvānos, Līvānu novadā ar
kadastra Nr.7611 900 0219 uz 2017.gada 30.augustu bija konstatēts nekustamā īpašuma
nodokļa parāds 18,92 EUR apmērā.
Laika periodā no iepriekšējā lēmuma spēkā stāšanās līdz šim brīdim maksājumi
nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanai nav veikti un parāda pieaugums uz
2018.gada 30.augustu (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākuma beigu termiņš) ir 13,17 EUR, tajā skaitā pamatparāds 9,60 EUR un
nokavējuma nauda 3,57 EUR, kopsummā 32,09 EUR, tajā skaitā pamatparāds 26,24 EUR
un nokavējuma nauda 5,85 EUR.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 7.panta trešās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka, ja īpašumu atsavina, veicot
maksātnespējas procesu vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā uz nekustamo īpašumu,
bijušā īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo
mēnesi pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināta nekustamā
īpašuma izsole, un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20.,
26.pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu, un Latvijas
Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Precizēt Līvānu novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumā Nr.3-17 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no
N. K.”, piedzenamo nekustamā īpašuma nodokļa parāda kopējo summu (par nekustamo
īpašumu Rīgas iela 37A-27, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra Nr.7611 900 0219), kas uz
2018.gada 30.augustu (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākuma beigu termiņš) ir 32,09 EUR (trīsdesmit divi euro un 09 centi), tajā skaitā
pamatparāds 26,24 EUR un nokavējuma nauda 5,85 EUR.
2.2. Piedzīt no N. K., personas kods (personas kods), deklarētā dzīvesvietas
adrese: (adrese), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 32,09 EUR (trīsdesmit divi euro un
09 centi), tajā skaitā pamatparāds 26,24 EUR un nokavējuma nauda 5,85 EUR, kas sastāv
no nekustamā īpašuma nodokļa parāda uz 2017.gada 30.augustu 18,92 EUR
(astoņpadsmit euro un 92 centi) tajā skaitā pamatparāds 16,64 EUR un nokavējuma nauda
2,28 EUR un nekustamā īpašuma nodokļa parāda pieauguma 13,17 EUR (trīspadsmit
euro un 17 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 9,60 EUR un nokavējuma nauda 3,57
EUR uz 2018.gada 30.augustu par nekustamo īpašumu Rīgas iela 37A-27, Līvāni, Līvānu
novads ar kadastra Nr.7611 900 0219.
2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami, tos ieskaitot Līvānu
novada domes norēķinu kontā kredītiestādē (AS Citadele banka, konts:
LV79PARX0004642660004, kods: PARXLV22; AS SEB BANKA, konts:
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LV14UNLA0050018690074,
kods:
UNLALV2X;
AS
Swedbank,
konts:
LV30HABA0551035067596, kods: HABALV22).
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
3. Līvānu novada dome 2015.gada 29.oktobrī izskatīja lietu par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu no M. L. un pieņēma lēmumu Nr.16-17(4) „Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu no M. L.”. 2015.gada
13.novembrī lēmums pa pastu tika nosūtīts M. L. uz deklarēto dzīvesvietas adresi. Ņemot
vērā, ka nodokļa parāda samaksa netika veikta, lēmums 2016.gada 29.jūlijā tika iesniegts
zvērinātai tiesu izpildītājai Žannai Osipovai.
Saskaņā ar 2015.gada 29.oktobra lēmumu Nr.16-17(4), M. L. par nekustamo
īpašumu Jaunveseriņi, Turku pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7686 006 0177 uz
2015.gada 29.oktobri konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds 342,54 EUR, tai
skaitā pamatparāds 232,92 EUR un nokavējuma nauda 109,62 EUR.
2016.gada 11.augustā zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova Līvānu novada
domes kontā ieskaitīja piedzīto summu 42,88 EUR apmērā, kur 21,44 EUR tika novirzīti
pamatparāda dzēšanai un 21,44 EUR – nokavējuma naudas dzēšanai. Parāda pieaugums,
ņemot vērā zvērinātas tiesu izpildītājas piedzīto summu, uz 2018.gada 29.martu ir 200,52
EUR, tajā skaitā pamatparāds 109,16 EUR un nokavējuma nauda 91,36 EUR, kopsummā
500,18 EUR, tajā skaitā pamatparāds 320,64 EUR un nokavējuma nauda 179,54 EUR.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14. un
21.pantu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Precizēt Līvānu novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmumā Nr.16-17(4)
„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu no M. L.”
piedzenamo nekustamā īpašuma nodokļa parāda kopējo summu (par nekustamo īpašumu
Jaunveseriņi, Turku pagasts, Līvānu novads ar kadastra Nr.7686 006 0177), kas uz
2018.gada 29.martu ir 500,18 EUR (pieci simti euro un 18 centi), tajā skaitā pamatparāds
320,64 EUR un nokavējuma nauda 179,54 EUR.
3.2. Piedzīt no M. L., personas kods (personas kods), norādīta uzturēšanās adrese
ārzemēs: (adrese), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 500,18 EUR (pieci simti euro un
18 centi), tajā skaitā pamatsumma 320,64 EUR un nokavējuma nauda 179,54 EUR, kas
sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa parāda uz 2015.gada 29.oktobri 342,54 EUR (trīs
simti četrdesmit divi euro un 54 centi) apmērā, tajā skaitā pamatsumma 232,92 EUR un
nokavējuma nauda 109,62 EUR, 2016.gada 11.augustā zvērinātas tiesu izpildītājas
piedzītās summu 42,88 EUR (četrdesmit divi euro un 88 centi) tajā skaitā pamatsumma
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21,44 EUR un nokavējuma nauda 21,44 EUR un nekustamā īpašuma parāda pieauguma
200,52 EUR (divi simti euro un 52 centi), tajā skaitā pamatsumma 109,16 EUR un
nokavējuma nauda 91,36 EUR, uz 2018.gada 29.martu par nekustamo īpašumu
Jaunveseriņi, Turku pagasts, Līvānu novads ar kadastra Nr.7686 006 0177.
3.3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami, tos ieskaitot Līvānu
novada domes norēķinu kontā kredītiestādē (AS Citadele banka, konts:
LV79PARX0004642660004, kods: PARXLV22; AS SEB BANKA, konts:
LV14UNLA0050018690074,
kods:
UNLALV2X;
AS
Swedbank,
konts:
LV30HABA0551035067596, kods: HABALV22).
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot Rožupes pagasta valdes 2018.gada 06.marta sēdes protokola Nr. 3
lēmumu Nr. 3(1) par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A. P., tika konstatēts,
ka A. P., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi samaksājusi aprēķināto
nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu „Mežvidi”, Mežancānos, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr. 7666 002 0010.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.pantu un Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Pieņemt lēmumu Nr.6-32(4) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A. P.”.
4.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
5. Izskatot Rudzātu pagasta valdes 2018. gada 13. marta sēdes protokola Nr.3
lēmumu Nr.1.1 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no B. M., tika konstatēts,
ka B. M., deklarētā dzīvesvietas adrese(adrese), faktiskās dzīvesvietas adrese: (adrese),
nav savlaicīgi samaksājusi aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo
īpašumu “Mežapļava”, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7668 005 0023,
Līvānu novada domes deputāti vienojas jautājumu izslēgt no darba kārtības sakarā ar
nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksu 2018. gada 22. martā
6. Izskatot Rudzātu pagasta valdes 2018.gada 13.marta sēdes protokola Nr.3
lēmumu Nr.1.2 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I. J., tika konstatēts,
ka I. J., deklarētās dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi samaksājusi aprēķināto
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nekustamā īpašuma nodokli par īpašumā esošo nekustamo īpašumu “Augstkalni”,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7668 005 0123.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa likuma
539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Pieņemt lēmumu Nr.6-32(6) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no I. J.”.
6.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
6.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
7. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
2018.gada 16.marta paziņojumu Nr.03306/027/2018-NOS par nekustamā īpašuma izsoli
izpildu lietā Nr.00059/027/2018; 00358/027/2015 par pirmās izsoles rīkošanu A. V.
piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 34A-25, Līvānos, Līvānu novadā ar
kadastra Nr. 7611 900 1919, tika konstatēts, ka:
Līvānu novada dome 2017.gada 26.oktobrī izskatīja lietu par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu no A. V. un pieņēma lēmumu Nr.18-18(3) „Par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A. V.”.
A. V. par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 34A-25, Līvānos, Līvānu novadā ar
kadastra Nr.7611 900 1919 uz 2017.gada 26.oktobri bija konstatēts nekustamā īpašuma
nodokļa parāds 89,12 EUR apmērā.
Laika periodā no iepriekšējā lēmuma spēkā stāšanās līdz šim brīdim maksājumi
nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanai nav veikti un parāda pieaugums uz
2018.gada 30.augustu (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākuma beigu termiņš) ir 11,10 EUR, tajā skaitā pamatparāds 8,75 EUR un
nokavējuma nauda 2,35 EUR, kopsummā 100,22 EUR, tajā skaitā pamatparāds 63,45
EUR un nokavējuma nauda 36,77 EUR.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 7.panta trešās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka, ja īpašumu atsavina, veicot
maksātnespējas procesu vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā uz nekustamo īpašumu,
bijušā īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo
mēnesi pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināta nekustamā
īpašuma izsole, un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20.,
26.pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu, un Latvijas
Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
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NOLEMJ:
7.1. Precizēt Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.18-18(3)
„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā no A. V.”, piedzenamo nekustamā īpašuma nodokļa parāda kopējo summu (par
nekustamo īpašumu Rīgas iela 34A-25, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra Nr.7611 900
1919), kas uz 2018.gada 30.augustu (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir 100,22 EUR (viens simts euro un 22 centi), tajā
skaitā pamatparāds 63,45 EUR un nokavējuma nauda 36,77 EUR.
7.2. Piedzīt no A. V., personas kods (personas kods), deklarētā dzīvesvietas adrese:
(adrese), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 100,22 EUR (viens simts euro un 22 centi),
tajā skaitā pamatparāds 63,45 EUR un nokavējuma nauda 36,77 EUR, kas sastāv no
nekustamā īpašuma nodokļa parāda uz 2017.gada 26.oktobri 89,12 EUR (astoņdesmit
deviņi euro un 12 centi) tajā skaitā pamatparāds 54,70 EUR un nokavējuma nauda 34,42
EUR un nekustamā īpašuma nodokļa parāda pieauguma 11,10 EUR (vienpadsmit euro un
10 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 8,75 EUR un nokavējuma nauda 2,35 EUR uz
2018.gada 30.augustu par nekustamo īpašumu Rīgas iela 34A-25, Līvāni, Līvānu novads
ar kadastra Nr.7611 900 1919
7.3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami, tos ieskaitot Līvānu
novada domes norēķinu kontā kredītiestādē (AS Citadele banka, konts:
LV79PARX0004642660004, kods: PARXLV22; AS SEB BANKA, konts:
LV14UNLA0050018690074,
kods:
UNLALV2X;
AS
Swedbank,
konts:
LV30HABA0551035067596, kods: HABALV22).
7.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
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.
8. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
2018.gada 19.marta paziņojumu Nr.03401/027/2018-NOS par nekustamā īpašuma
novērtējumu izpildu lietā Nr.00071/027/2015 K. O. piederošajam nekustamajam
īpašumam Rīgas ielā 34A-78, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr. 7611 900 0992,
tika konstatēts, ka:
Līvānu novada dome 2016.gada 28.aprīlī izskatīja lietu par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu no K. O. un pieņēma lēmumu Nr.7-13(1) „Par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no K. O.”.
K. O. par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 34A-78, Līvānos, Līvānu novadā ar
kadastra Nr.7611 900 0992 uz 2016.gada 31.jūliju bija konstatēts nekustamā īpašuma
nodokļa parāds 15,52 EUR apmērā.
Laika periodā no iepriekšējā lēmuma spēkā stāšanās līdz šim brīdim maksājumi
nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanai nav veikti un parāda pieaugums uz
2018.gada 30.septembri (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākuma beigu termiņš) ir 19,86 EUR, tajā skaitā pamatparāds 14,00 EUR un
nokavējuma nauda 5,86 EUR, kopsummā 35,38 EUR, tajā skaitā pamatparāds 28,00 EUR
un nokavējuma nauda 7,38 EUR.
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 7.panta trešās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka, ja īpašumu atsavina, veicot
maksātnespējas procesu vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā uz nekustamo īpašumu,
bijušā īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar nākamo
mēnesi pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināta nekustamā
īpašuma izsole, un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20.,
26.pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu, un Latvijas
Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
8.1. Precizēt Līvānu novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.7-13(1) „Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no
K. O.”, piedzenamo nekustamā īpašuma nodokļa parāda kopējo summu (par nekustamo
īpašumu Rīgas iela 34A-78, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra Nr.7611 900 0992), kas uz
2018.gada 30.septembri (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākuma beigu termiņš) ir 35,38 EUR (trīsdesmit pieci euro un 38 centi), tajā skaitā
pamatparāds 28,00 EUR un nokavējuma nauda 7,38 EUR.
8.2. Piedzīt no K. O., personas kods (personas kods), deklarētā dzīvesvietas
adrese: (adrese), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 35,38 EUR (trīsdesmit pieci euro un
38 centi), tajā skaitā pamatparāds 28,00 EUR un nokavējuma nauda 7,38 EUR, kas sastāv
no nekustamā īpašuma nodokļa parāda uz 2016.gada 31.jūliju 15,52 EUR (piecpadsmit
euro un 52 centi) tajā skaitā pamatparāds 14,00 EUR un nokavējuma nauda 1,52 EUR un
nekustamā īpašuma nodokļa parāda pieauguma 19,86 EUR (deviņpadsmit euro un 86
centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 14,00 EUR un nokavējuma nauda 5,86 EUR uz
2018.gada 30.septembri par nekustamo īpašumu Rīgas iela 34A-78, Līvāni, Līvānu
novads ar kadastra Nr.7611 900 0992
8.3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami, tos ieskaitot Līvānu
novada domes norēķinu kontā kredītiestādē (AS Citadele banka, konts:
LV79PARX0004642660004, kods: PARXLV22; AS SEB BANKA, konts:
LV14UNLA0050018690074,
kods:
UNLALV2X;
AS
Swedbank,
konts:
LV30HABA0551035067596, kods: HABALV22).
8.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
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.
33. Par nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Nolikuma projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai jauno redakciju un pamatojoties uz projekta atbilstību
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„Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012 . – 2018. gadam” 1.
prioritātes (Dzīves un darba prasmes, pašiniciatīva un uzņēmība) 1.2. rīcības virziena
(Skolas vecumā (7-18 gadi) tiek saglabātas un attīstītas pamata dzīves prasmes,
individualitāte, lokālpatriotisms, biznesa pamatzināšanas, personīgā iniciatīva, atbildība
un interese par dabas zinātnēm) 1.2.4. rīcības (Skolēnu biznesa pamatzināšanu un prasmju
attīstība) 1.2.4.2. pasākumam (Līvānu novada mazo grantu konkurss iedzīvotāju
aktivizēšanai savas dzīves vides sakārtošanai), un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un
41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai jaunā redakcijā (skatīt Nolikumu pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā zaudē spēku Nolikums projektu
konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, apstiprināts ar
Līvānu novada domes 2016. gada 8. marta sēdes lēmumu Nr. 4-4.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes plānošanas un
attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
Pielikumā: nolikums uz 18 lpp.
34. Par projektu „Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes
īpašumā „Vuškārnieku mežs””.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro B. Vucenlazdāne
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto projekta
„Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes īpašumā „Vuškārnieku
mežs”” koncepciju /sk.pielikumā/, kas izstrādāta saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam pasākumu “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un
mežu dzīvotspējas uzlabošanā”, kura mērķis ir uzlabot meža ekoloģisko vērtību,
nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, un pamatojoties uz projekta atbilstību
Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012 . – 2018. gadam 2.
prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.3. rīcības virziena (Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta
pievilcīga dabas vide) 2.3.1. rīcībai (Dabas vides aizsardzības un sakārtošanas pasākumu
nodrošināšana), 2.3.2. rīcības (Dabas vides ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana) 2.3.2.11.
pasākumam (Vides kvalitātes un dabas resursu uzlabošanas, kontroles un aizsardzības
pasākumu nodrošināšana Līvānu novadā) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.
gada 4. augusta noteikumiem Nr.455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts
un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un
mežu dzīvotspējas uzlabošanā" īstenošanai” un pamatojoties uz likuma „Par
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pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam,
A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gada pasākumā
„Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”, iesniedzot
Lauku atbalsta dienestā projektu „Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada
domes īpašumā „Vuškārnieku mežs””.
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 2 424,40 EUR (divi tūkstoši četri simti
divdesmit četri euro un 40 centi), no kurām 1 697,08 EUR (viens tūkstotis seši simti
deviņdesmit septiņi euro un 08 centi) ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansējums.
3. Pašvaldības līdzfinansējumu (727,33 EUR apjomā) nodrošināt kā veiktos
darbus ar pašu spēkiem un materiāliem.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas vadītāja
Baiba Vucenlazdāne.
Pielikumā: projekta koncepcija uz 1 lpp.
35. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada kultūras centra 2018.gada 20.marta vēstuli Nr. 1-15/21
par izmaiņām amatu vienību sarakstā un noteiktajās mēneša darba algās sakarā ar
izmaiņām Līvānu novada kultūras centra un tā filiāļu Jersikas tautas nama un Sutru
kultūras nama personālā, 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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.aprīli izslēgt no Jersikas tautas nama amatu vienību saraksta
amata vienību “vidējās paaudzes deju kolektīva “Latiņš” vadītājs”, profesijas kods 2653
12, 0,5 likmes ar darba algu 456,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu
pielikumā).
2. Ar 2018.gada 1.aprīli noteikt darba algu Jersikas tautas nama amata vienībai
“vadītājs”, profesijas kods 1431 11, 903,00 EUR mēnesī par vienu likmi, papildus veicot
vidējās paaudzes deju kolektīva “Latiņš” vadītāja amata pienākumus (skat. amatu vienību
sarakstu pielikumā).
3. Ar 2018.gada 1.aprīli iekļaut Jersikas tautas nama amatu vienību sarakstā amata
vienību “bērnu teātra kopas vadītājs”, profesijas kods 2653 10, 0,25 likmes ar darba algu
456,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
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4. Ar 2018.gada 1.aprīli noteikt darba algu Sutru kultūras nama amata vienībai
“vadītājs”, profesijas kods 1431 11, 705,00 EUR mēnesī par vienu likmi, nosakot darba
slodzi 0,5 likmes (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
5. Ar 2018.gada 1.aprīli noteikt darba algu Līvānu novada kultūras centra amata
vienībai “kultūras menedžeris”, profesijas kods 3435 23, 934,00 EUR mēnesī par vienu
likmi, papildus veicot Sutru kultūras nama tradīciju ansambļa vadītāja amata pienākumus
(skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
direktore Aija Smirnova.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 3 lpp.
Sēde beidzas plkst.1130
Protokols parakstīts 2018. gada 5. aprīlī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja domes
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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