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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) Jānis MAGDAĻENOKS
10) Gatis PASTARS
11) Pēteris ROMANOVSKIS
12) Ļevs TROŠKOVS
13) Andris VAIVODS
14) Ainis VEIGURS
15) Mārīte VILCĀNE
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
2) Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
3) Aija USĀNE, izpilddirektora vietniece,
4) Helēna JABLONSKA, finanšu daļas vadītāja,
5) Ināra GRIBONIKA, galvenā grāmatvede,
6) Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
7) Ligita ANCĀNE, nodokļu administratore,
8) Baiba VUCENLADĀNE, plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
9) Inese STAHOVSKA, LUAC vadītāja,

10) Gunita VAIVODE, vides inženiere,
11) Ilga PEISENIECE, izglītības pārvaldes vadītāja,
12) Velga ŠVIRKSTE, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja,
13) Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
14) Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,
15) Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja /līdz darba kārtības 13.
jautājuma izskatīšanai un 22. jautājuma izskatīšanas laikā/,
16) Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
17) Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
18) Artūrs VILCĀNS, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes
priekšsēdētājs /no 36. darba kārtības jautājuma izskatīšanas/,
19) Miķelis BALTMANIS /15.2. darba kārtības jautājuma izskatīšanas laikā/
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē deputātus par papildus otro
jautājumu pie darba kārtības 15. jautājuma “Par īpašuma sadali un nosaukuma
piešķiršanu” un par papildus 3. jautājumu pie 26. darba kārtības jautājuma “Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu” un 36. darba kārtības jautājums “Par
līguma slēgšanu Līvānu pilsētas pussalas teritorijas labiekārtošanas Domes ielā 12,
Līvānos būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai” tika skatīts finanšu komitejas sēdē,
bet lēmuma projekts vēl nebija sagatavots.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē par domes sēdes darba kārtības
37.jautājumu “Par zvejas tiesību nomu”, kurš netika skatīts komitejās, bet tika iepriekš
izsludināts.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut domes sēdes darba kārtībā
38. jautājumu “Par saistošajiem noteikumiem “Par pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestādēs” galīgajā redakcijā”.
Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
Iekļaut domes sēdes darba kārtībā 38. jautājumu “Par saistošajiem noteikumiem
“Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu
novada pašvaldības izglītības iestādēs” galīgajā redakcijā”.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut domes sēdes darba kārtībā
39. jautājumu “Par šķiroto sadzīves atkritumu savākšanas laukuma izbūvi”. Paskaidro
izpilddirektors U. Skreivers.
Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
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NOLEMJ:
Iekļaut domes sēdes darba kārtībā 39. jautājumu “Par šķiroto sadzīves atkritumu
savākšanas laukuma izbūvi”.
Ņemot vērā domes priekšsēdētāja ierosinājumu un deputātu balsojumu par
papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome izskata šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
3. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistru. Ziņo I. Kalvāne.
4. Par Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
5. Par Jersikas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
6. Par grozījumu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne.
7. Par grozījumu Rudzātu vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
8. Par grozījumu Rudzātu speciālās internātpamatskolas nolikumā. Ziņo
I. Kalvāne.
9. Par grozījumu Rožupes pamatskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
10. Par grozījumu Līvānu 2. vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
11. Par grozījumu Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolas nolikumā. Ziņo
I. Kalvāne.
12. Par grozījumu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā. Ziņo
I. Kalvāne.
13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par adrešu datu kārtošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
18. Par zemes robežu plāna un uzmērītās platības apstiprināšanu un nosaukuma
piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Korsakova”. Ziņo
J. Magdaļenoks.
20. Par zemes ierīcības projekta ,,Zaļā iela 23, Līvāni, Līvānu novads” apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks.
21. Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 230, Līvānos nodošanu apsaimniekošanā
pilnvarotai personai. Ziņo J. Magdaļenoks.
22. Par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanai pasākumu organizatorisko plānu
2018.-2022. gadiem un Darbības plāna latvāņa izplatības Līvānu novada Jersikas
pagasta administratīvajā teritorijā ierobežošanas pasākumu organizēšanu un
koordinēšanu apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
23. Par Līvānu novada uzņēmējdarbības atbalsta konkursa „Līvānu novads VAR 2018”
rīkošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
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24. Par Līvānu novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu. Ziņo A.
Vaivods.
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksas grafiku. Ziņo A. Vaivods.
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
27. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods.
28. Par ziedojuma pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods.
29. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
30. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā,
nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
31. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Baltie Bērzi”, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
32. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Ašinieki”, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
33. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Alejas”, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu
novadā nomas tiesību izsoli. Ziņo A. Vaivods.
34. Par pašvaldības kustamās mantas – kabineta flīģeļa Rīga atsavināšanu. Ziņo A.
Vaivods.
35. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2018. gada 22. Februāra noteikumos Nr.1
„Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”. Ziņo A. Vaivods.
36. Par līguma slēgšanu Līvānu pilsētas pussalas teritorijas labiekārtošanas Domes
ielā 12, Līvānos būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai. Ziņo A. Vaivods.
37. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods.
38. Par saistošajiem noteikumiem “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestādēs” galīgajā redakcijā. Ziņo A. Vaivods.
39. Par šķiroto sadzīves atkritumu savākšanas laukuma izbūvi. Ziņo A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
Paskaidro U. Skreivers
29. martā notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
29. martā notika Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu festivāla “Pulkā eimu, pulkā
teku” darba grupas sanāksme. Pasākums Līvānos notiks 19. un 20. maijā.
29. martā pašvaldības uzņēmumi iepazīstināja domes vadību ar sagatavotajiem gada
pārskatiem par 2017. gadu.
3. aprīlī domes vadība tikās ar uzņēmēju, Līvānu Goda pilsoni Daumantu Pfafrodu un
Viduslatgales pārnovadu fonda pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par turpmāku
stipendiju fonda Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās un Izcilības balvas Līvānu
novada pedagogiem administrēšanu.
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3. aprīlī domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar Sociālā dienesta pārstāvjiem,
lai pārrunātu jautājumus par vairāku uzdevumu virzību.
4. aprīlī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Līvānu 1. vidusskolas skolēniem S.
S., A. U., R. K. un D. B., lai atbildētu uz viņu pētījuma “Mazliet vairāk kā grausti”
jautājumiem. 13. aprīlī šis pētījums mediju pratības konkursā “Pilna doma” iekļuva starp
10 labākajiem.
5. aprīlī Līvānu Romas katoļu draudzes prāvests, Līvānu dekanāta dekāns Jānis Smirnovs
iesvētīja jauno Līvānu peldbaseinu. Uzreiz pēc tam baseins durvis vēra skolēniem.
5. aprīlī notika pašvaldības kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības un jaunatnes iestāžu
vadītāju sanāksme.
5. aprīlī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Līvānu novada Kultūras centra
vadību, lai pārrunātu jautājumus par koncerta “Kulakova nakts” iespējamo norisi Līvānos.
6. aprīlī notika pašvaldības Kārtībnieka amata pretendentu pieteikumu izvērtēšana un
pārrunas ar amata pretendentiem.
6. aprīlī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Ilūkstē piedalījās Latgales speciālās
ekonomiskās zonas uzraudzības padomes sēdē un Latgales plānošanas reģiona attīstības
padomes sēdē.
6. aprīlī domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās “Deju studijas 27”
jubilejas pasākumā, kas notika Latgales Mākslas un amatniecības centrā.
7. aprīlī domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās gleznotāju apvienības
"V.I.V.A." izstādes “Labākā izšķirtspēja” atklāšanā Mūsdienu mākslas galerijā.
8. aprīlī Lieldienās tika sveikti pareizticīgie un vecticībnieki.
9. aprīlī domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar starptautiskās dāņu Y's MEN
organizācijas pārstāvjiem, kuri ir sarūpējuši humānās palīdzības kravu.
10. aprīlī notika Rudzātu pagasta valdes sēde.
10. aprīlī notika Līvānu novada domes Kultūras komisijas sēde.
10. aprīlī uz pirmo sanāksmi pulcējās darba grupa pašvaldības nekustamā īpašuma
apzināšanai un priekšlikumu izstrādāšanai tā racionālai izmantošanai.
10. aprīlī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un domes atbildīgie darbinieki tikās ar AS
“Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas austrumu tehniskās daļas Preiļu tīklu nodaļas
vadītāju Mārtiņu Bogdanovu, lai pārrunātu iespējas AS “Sadales tīkls” veikt
elektroapgādes sakārtošanas darbus Līvānu pilsētas ielu posmos, kur notiek projekta
“Līvānu ūdenssaimniecības attīstība III kārta” darbi.
11. aprīlī notika Dzīvokļu jautājumu komisijas sēde.
11. aprīlī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības
Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē Rīgā.
12. aprīlī domes vadība tikās ar Bibliotēku akreditācijas komisijas pārstāvjiem, lai
pārrunātu ar Līvānu novada Centrālās bibliotēkas akreditāciju saistītos jautājumus.
12. aprīlī notika pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju sanāksme.
12. aprīlī notika pirmās Līvānu novada Jauniešu domes vēlēšanas. To norisi vēroja arī
domes deputāti Mārīte Vilcāne un Gatis Pastars.
12. aprīlī notika Sutru pagasta valdes sēde.
12. aprīlī notika Jersikas pagasta valdes sēde.
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13. aprīlī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā piedalījās VAS “Latvijas Valsts ceļi”
ikgadējā konferencē.
13. aprīlī domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” ārkārtas sēdē, kas notika
Demenes pagastā.
13. aprīlī domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar ASV vēstniecības
politikas un ekonomikas nodaļas vadītāja vietnieci Mišelu Azevedo (Mizhelle Azevedo)
un politisko speciālistu Artjomu Uršuļski, kuri darba vizītē apmeklēja Līvānus. Tika
apmeklēts uzņēmums SIA “Ceram Optec”.
13. aprīlī domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās 2. Līvānu novada
atklātā Grīvas krosa čempionāta atklāšanā.
14. aprīlī pirmoreiz oficiālajā vizītē Līvānu novadu apmeklēja Krievijas Federācijas
ģenerālkonsuls Daugavpilī Andrejs Vladimirovs.
14. aprīlī domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās XII Jēkaba Graubiņa
jauno pianistu konkursa atklāšanā J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā.
14. aprīlī domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Jēkabpilī piedalījās jaukto koru
reģionālajā skatē.
16. aprīlī domes vadība un atbildīgie darbinieki tikās ar Valsts probācijas dienesta
pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par dienesta darbu Līvānu novada teritorijā, kā arī
turpmākās sadarbības iespējas.
16. aprīlī notika Turku pagasta valdes sēde.
17. aprīlī Līvānos viesojās Izraēlas ārkārtas un pilnvarotā vēstniece Latvijā Lironne Bar–
Sadē (Lironne Bar–Sadeh) un vēstniecības Kultūras nodaļas vadītāja Marika Piņķe.
No 17. līdz 18. aprīlim domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Personāla vadības
un administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška un Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru
daļas vadītāja Indra Upeniece Daugavpilī piedalījās Latgales plānošanas reģiona rīkotajā
praktiskajā konferencē “Inovatīva organizācija: uzsvars uz pakalpojumu kvalitāti. Kas ir
mūsu klienti un kādas ir viņu vajadzības? Efektīvs pārmaiņu process. Labās prakses
piemēri.”.
17. aprīlī notika Rožupes pagasta valdes sēde.
19. aprīlī notika domes komiteju sēdes.
20. aprīlī Līvānu novada domē notika sanāksme par jaunās tūrisma sezonas plānošanas
jautājumiem. Piedalījās Līvānu novada domes vadība un Latgales mākslas un
amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne.
20. aprīlī notika Līvānu pilsētas svētku darba grupas sanāksme. Līvānu svētki šogad notiks
20. - 21. jūlijā.
21. aprīlī domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle jubilejā sveica Jersikas tautas
nama VPDK “Latiņš”.
24. aprīlī notika Vides uzraudzības un kārtības komisijas sēde.
24. aprīlī notika Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sanāksme.
Notika vairākas domes atbildīgo darbinieku un vadības sanāksmes par e-adreses
ieviešanu.
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2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam, G. Krauklei, G. Pastaram, J. Magdaļenokam
Paskaidro A. Usāne
1. Izskatot I. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 23. marta iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 23. martā ar Nr. LNP/2-11.1/18/548) 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 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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut I. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim sast. 5. cilv., pašvaldības
dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā, 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 D. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018.gada 21. marta iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 21. martā ar Nr. LNP/2-11.1/18/539), par iekļaušanu dzīvojamās
platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni, kurai nepieciešama pašvaldības
palīdzība, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
15.pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība var savos saistošajos noteikumos noteikt personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, un Līvānu novada domes 2016.gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2 pantu, 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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1 Iekļaut D. M., deklarētā (adrese) ģim sast. –3 cilv., pašvaldības dzīvojamās
platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kas ar dzīvojamo platību nodrošināma
pirmām kārtām, jauno ģimeņu grupā ar kārtas Nr. 2.
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2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot B. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 3. aprīļa iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 5.aprīlī Nr. LNP/2-11.1/18/580) par uzņemšanu dzīvokļu apstākļu
uzlabošanas reģistrā kā pašvaldības speciālistu, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu un 21.2 panta 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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut B. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 2 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. 6.
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 I. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese) 2018. gada 21. marta iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 21.martā Nr. LNP/2-11.1/18/540) par uzņemšanu dzīvokļu apstākļu
uzlabošanas reģistrā kā pašvaldības speciālistu, 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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Iekļaut I. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. –3 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā pašvaldības speciālistu, kurš ar
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Līvānu novada domes lēmumu atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu uzskaites rindā, ar kārtas Nr. 7.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot I. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 27. marta iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 29. martā Nr. LNP/2-11.1/18/566) par 2017. gada 13. septembra
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 55 termiņa pagarināšanu, un pamatojoties uz likuma
“Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var
noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, 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, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt I. B. īres tiesības uz labiekārtotu 3 – 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 D. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 4.aprīļa iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 4. aprīlī Nr. LNP/2-11.1/18/446) par 2013. gada 22.janvāra
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 3 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, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Pagarināt D. K. īres tiesības uz labiekārtotu 3 – istabu dzīvokli (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot J. M. deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 9.aprīļa iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 9. aprīlī Nr. LNP/2-11.1/18/619) par 2016. gada 2.novembra
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 47 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, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Pagarināt J. M. 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 A. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 10. aprīļa iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 10. aprīlī Nr. LNP/2-11.1/18/621) par 2015. gada 27. augusta
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 42 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, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
8.1. Pagarināt A. K. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu (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.
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9. Izskatot J. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 3.aprīļa iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 3. aprīlī Nr. LNP/2-11.1/18/575) par 2013. gada 24. septembra
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 33 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, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
9.1. Pagarināt J. K. 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 G. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 12.aprīļa
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 12.. aprīlī Nr. LNP/2-11.1/18/660) par 2017. gada 7.
aprīļa dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 21termiņa 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, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
10.1. Pagarināt G. K. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
10.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
10.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
11. Izskatot I. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 7. marta iesniegumu
(reģistrēts 2018. gada 7. martā Nr. LNP/2-11.1/18/409) 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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
11.1. Piešķirt I. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 3 cilvēki, labiekārtotu
1 – istabu dzīvokli (adrese), ar kop. pl. 29,58 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2018. gada
14. oktobrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
11.2. I. M. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 - istabu dzīvokļa Rīgas
ielā 12-57, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
11.3. Izslēgt I. M. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas Nr. 9.
11.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
11.5. 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. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistru.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram
Paskaidro A. Usāne
Domes priekšsēdētājs ierosina pārtraukt debates un lūdz deputātus ar balsojumu
izteikt savu attieksmi par to, vai turpināt debates. Līvānu novada dome atklāti balsojot
deputātiem V. Labinskim “par”, A.Vaivodam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, M. Grigalim,
I. Jaunaušānei, J. Magdaļenokam, I. Kalvānei, I. Matrosovam, R. Aļijevam, M. Vilcānei
“pret” un deputātiem A. Bondarevam, P. Romanovskim, G. Krauklei, A. Veiguram
“atturoties” NOLEMJ pārtraukt debates.
Domes priekšsēdētājs lūdz protokolā ierakstīt, ka deputātam Valdim Labinskim
tiek pirmo reizi aizrādīts, ka neuzklausa domes sēdes vadītāja Andra Vaivoda
norādījumus.
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Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8. un 9.
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, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada iedzīvotāju, kuri tiesīgi saņemt pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistru (skat.pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir nekustamā īpašuma pārvaldīšanas
un lauku atbalsta daļas vadītājs Jānis Pastars.
Pielikumā: reģistrs uz 4 lpp.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz ierakstīt protokolā, ka nepiekrīt deputāta tiesību
ierobežošanai pat tad, ja to ierosina domes priekšsēdētājs un nolemj deputātu vairākums,
jo likumā ir noteiktas deputāta tiesības uzdot jautājumus, debatēt un runāt un nevienam
nav tiesību likumu pārkāpt.
Deputāts Valdis Labinskis balsojumā par 3. darba kārtības jautājumu nepiedalās.
4. Par Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu jaunā redakcijā
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots G. Pastaram, V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste, V. Švirkste
Izskatot Līvānu novada domes dzimtsarakstu nodaļas nolikuma projektu, saskaņā
ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu, Līvānu novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz 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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu jaunā
redakcijā. (skat. nolikumu pielikumā)
2. Noteikt, ka ar šī Nolikuma stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu novada domes
Dzimtsarakstu nodaļas nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2014. gada
30.oktobra sēdes lēmumu Nr. 17-33 “Par Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu jaunā
redakcijā”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Velga Švirkste.
Pielikumā: nolikums uz 5 lpp.
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5. Par Jersikas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro I. Peiseniece
Izskatot Jersikas pamatskolas direktores Ineses Jaunušānes izstrādāto Jersikas
pamatskolas nolikuma projektu jaunā redakcijā un saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta
pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 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, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav un deputātam
V. Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jersikas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā, zaudē spēku Jersikas pamatskolas
nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2011. gada 29. septembra sēdes protokola
nr.17, lēmumu Nr. 17-34.
3. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 6 lpp.
6. Par grozījumu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas 2018. gada 15. aprīļa
vēstuli Nr. 1.17/4 par grozījumu veikšanu skolas nolikumā, un saskaņā ar Izglītības
likuma 22. panta pirmo daļu un Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu un
17. 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, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumā,
apstiprināts ar Līvānu novada domes 2015. gada 28. maija sēdes protokola Nr.6 lēmumu
Nr. 6-4, un izteikt nolikuma 54. punktu šādā redakcijā:
“54. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem Skola kārto lietvedību un
Skolas arhīvu. Skola elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp citām
valsts un pašvaldības iestādēm un privātpersonām īsteno, izmantojot oficiālo elektronisko
adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.”
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2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 9 lpp.
7. Par grozījumiem Rudzātu vidusskolas nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Rudzātu vidusskolas 2018. gada 16. aprīļa vēstuli Nr. 1-11/8 „Par
grozījumiem skolas nolikumā” un saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un
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, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav un deputātam
V. Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
1. Veikt Rudzātu vidusskolas nolikumā (turpmāk – Nolikums), apstiprināti ar
Līvānu novada domes 2014. gada 27. februāra sēdes lēmumu Nr. 3-4, šādu grozījumu un
papildināt nolikumu ar 35.1 punktu šādā redakcijā:
“35.1 Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem Skola kārto lietvedību un Skolas
arhīvu. Skola elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp citām valsts un
pašvaldības iestādēm un privātpersonām īsteno, izmantojot oficiālo elektronisko adresi,
ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.”.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 6 lpp.
8. Par grozījumu Rudzātu speciālās internātpamatskolas nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Rudzātu speciālās internātpamatskolas 2018. gada 11. aprīļa vēstuli Nr.
1-12/28 par grozījumu veikšanu Rudzātu speciālās internātpamatskolas nolikumā un
saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un 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, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav un deputātam V. Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu Rudzātu speciālās internātpamatskolas nolikumā, apstiprināts
ar Līvānu novada domes 2015.gada 28. maija sēdes protokola Nr.6
lēmumu nr.6-5, un papildināt nolikumu ar 9.1 punktu šādā redakcijā:
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“9.1 Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem Skola kārto lietvedību un Skolas
arhīvu. Skola elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp citām valsts un
pašvaldības iestādēm un privātpersonām īsteno, izmantojot oficiālo elektronisko adresi,
ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 7 lpp.
9. Par grozījumu Rožupes pamatskolas nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Rožupes pamatskolas 2018. gada 16. aprīļa vēstuli Nr. 1-12/25 par
grozījumu veikšanu Rožupes pamatskolas nolikumā, un saskaņā ar Izglītības likuma 22.
panta pirmo daļu un 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, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav un deputātam V. Labinskim, “atturoties”
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu Rožupes pamatskolas nolikumā, apstiprināts ar Līvānu novada
domes
2015.gada
28.
maija
sēdes
protokola
Nr.6
1
lēmumu nr.6-6, un papildināt nolikumu ar 84. punktu šādā redakcijā:
“84.1 Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem Skola kārto lietvedību un Skolas
arhīvu. Skola elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp citām valsts un
pašvaldības iestādēm un privātpersonām īsteno, izmantojot oficiālo elektronisko adresi,
ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 11 lpp.
10. Par grozījumu Līvānu 2. vidusskolas nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu 2. vidusskolas 2018. gada 9. aprīļa vēstuli Nr. 1-11/17 par
grozījumu veikšanu Līvānu 2. vidusskolas nolikumā un saskaņā ar Izglītības likuma 22.
panta pirmo daļu un 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, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav un deputātam V. Labinskim “atturoties”
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NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu Līvānu 2. vidusskolas nolikumā, apstiprināts ar Līvānu novada
domes 2016. gada 31. marta sēdes protokola Nr.5 lēmumu Nr.5-3, un papildināt nolikuma
79. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
“Skola elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp citām valsts un
pašvaldības iestādēm un privātpersonām īsteno, izmantojot oficiālo elektronisko adresi,
ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 11 lpp.
11. Par grozījumu Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolas nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas 2018. gada 10. aprīļa vēstuli
Nr. 1-12/16 par grozījumu veikšanu Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas nolikumā
un saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un 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, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav un deputātam V. Labinskim
“atturoties”
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas nolikumā,
apstiprināts ar Līvānu novada domes 2010.gada 25. februāra sēdes protokola Nr.4
lēmumu nr.4-12, un izteikt 93. punktu šādā redakcijā:
“93. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem Skola kārto lietvedību un Skolas
arhīvu. Skola elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp citām valsts un
pašvaldības iestādēm un privātpersonām īsteno, izmantojot oficiālo elektronisko adresi,
ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 11 lpp.
12. Par grozījumu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro I. Peiseniece
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Izskatot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2018. gada 4. aprīļa vēstuli Nr.
1-20/21 par grozījumu veikšanu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā, un
saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un 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, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav un deputātam V. Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā, apstiprināts
ar Līvānu novada domes 2015.gada 28. maija sēdes protokola Nr.6
lēmumu nr.6-3, un papildināt nolikumu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:
“4.1 Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem Skola kārto lietvedību un Skolas
arhīvu. Skola elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp citām valsts un
pašvaldības iestādēm un privātpersonām īsteno, izmantojot oficiālo elektronisko adresi,
ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 12 lpp.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina izskatīt 22. jautājumu “Par
Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanai pasākumu organizatorisko plānu 2018.-2022.
gadiem un Darbības plāna latvāņa izplatības Līvānu novada Jersikas pagasta
administratīvajā teritorijā ierobežošanas pasākumu organizēšanu un koordinēšanu
apstiprināšanu” pašlaik, jo Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja nevar piedalīties
turpmākajā domes sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanā.
Līvānu novada dome, atklāti balsojot atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
Skatīt darba kārtības 22. jautājumu “Par Sosnovska latvāņa izplatības
ierobežošanai pasākumu organizatorisko plānu 2018.-2022. gadiem un Darbības plāna
latvāņa izplatības Līvānu novada Jersikas pagasta administratīvajā teritorijā
ierobežošanas pasākumu organizēšanu un koordinēšanu apstiprināšanu.”
22. Par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanai pasākumu organizatorisko
plānu 2018.-2022. gadiem un Darbības plāna latvāņa izplatības Līvānu novada
Jersikas pagasta administratīvajā teritorijā ierobežošanas pasākumu organizēšanu
un koordinēšanu apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots A. Vaivodam, V. Labinskim, G. Pastaram
Paskaidro A. Lietauniece, U. Skreivers
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Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Augu aizsardzības likuma 18.1 panta sestās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 2008.gada
14.jūlija noteikumu Nr.559 "Invazīvo augu sugas - Sosnovska latvāņa - izplatības
ierobežošanas noteikumi" 12. un 15. punktu, kā arī Valsts augu aizsardzības dienesta
2017.gada 8.augusta pārbaudes akta Nr. 151-ILU-098-17 norādījumiem, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu
organizatorisko plānu 2018.-2022.gadam Līvānu novada Jersikas pagasta administratīvajā
teritorijā un Darbības plānu latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanai un
koordinēšanai Līvānu novada Jersikas pagastā (skatīt pielikumā).
2. Informāciju par pieņemto lēmumu publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Līvānu novada vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par pasākumu organizatoriskā plāna 2018. – 2022. gadam
un Darbības plāna izpildi ir Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja Anita Lietauniece.
4. Noteikts, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir vides inženiere Gunita Vaivode.
Pielikumā:
1) Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 2018.2022.gadam Līvānu novada Jersikas pagasta administratīvajā teritorijā uz 1 lpp.
2) Darbības plāns latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizēšanai un
koordinēšanai Līvānu novada Jersikas pagastā uz 2 lpp.
13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots A. Vaivodam, V. Labinskim, G. Krauklei
Paskaidro R. Šmukste
1. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma „SIA „Talismana
gaisma” īpašums”, kas atrodas "Karbons", Gaigalovā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 7666 010 0053 ar kopējo platību 3,8 ha
noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) platībā 3,8 ha.
Atbilstoši Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem uz zemes
gabala ar kadastra Nr. 7666 010 0053 atrodas būves ar kadastra apzīmējumu:
Nr. 7666 010 0053 001, kuras galvenais lietošanas veids ir Lauku saimniecību
nedzīvojamās ēkas (kods 1274),
Nr. 7666 010 0053 002, koksnes sagatavošanas ēka, kuras galvenais lietošanas
veids ir Rūpnieciskās ražošanas ēkas (kods 1251),
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Nr. 7666 010 0053 003, operatoru ēka, kuras galvenais lietošanas veids ir Biroju
ēkas (kods 1220),
Nr. 7666 010 0053 007, noliktava, kuras galvenais lietošanas veids ir Rezervuāri,
bunkuri, silosi un noliktavas (kods 1252),
Nr. 7666 010 0053 008, transformatoru apakšstacija, kuras galvenais lietošanas
veids ir Rūpnieciskās ražošanas ēkas (kods 1251),
Nr. 7666 010 0053 009, nojume, kuras galvenais lietošanas veids ir Citas, iepriekš
neklasificētas, ēkas (kods 1274),
Nr. 7666 010 0053 010, ūdens rezervuārs, kura galvenais lietošanas veids ir Citas,
iepriekš neklasificētas, inženierbūves (kods 2420),
Nr. 7666 010 0053 012, sadzīves bloks, kura galvenais lietošanas veids ir
Rūpnieciskās ražošanas ēkas (kods 1251),
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu Nr. 7666 010 0053 atrodas Rožupes pagasta
teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam” ir Ražošanas un darījumu objektu apbūves teritorija (R2).
Tā kā lielākā daļa uz zemes gabala esošo ēku pēc galvenā lietošanas veida ir
rūpnieciskās ražošanas ēkas un ar tām saistītās palīgēkas, 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, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu un 26.1. punktu, kurā
noteikts, ka zemes vienībai, uz kuras atrodas būves un kurai zemes plānā nav nodalītu
platību, vienu lietošanas mērķi nosaka, ja uz zemes vienības vai zemes vienības daļas
atrodas viena vai vairākas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida un telpu grupu
lietošanas veida atbilst vienam lietošanas mērķim, 29.punktu, kurā ir noteikts, ka
pašvaldībai ir tiesības bez saskaņošanas ar personu noteikt lietošanas mērķi atbilstoši
zemes vienībai teritorijas plānojumā atļautajiem galvenajiem teritorijas izmantošanas
veidiem, 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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai 3,8 ha platībā ar
kadastra Nr. 7666 010 0053, "Karbons", Gaigalovā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, no
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz
Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi un nekustamā īpašuma īpašnieka
informēšanu par zemes lietošanas mērķa maiņu ir Līvānu novada būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
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1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes skata izdruka uz 1 lpp.
2. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Vecbaznīcas ielā 5,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra Nr.7611 005 1011 ar kopējo platību
2127 m2 noteikti zemes lietošanas mērķi – Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601) platībā 1145 m2 un Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) platībā 982 m2.
Saskaņā ar Līvānu novada būvvaldes rīcībā esošo informāciju, 2018.gada
26.janvārī ar Nr.2-5/18/14 Līvānu novada būvvaldē ir akceptēta būvniecības ieceres
dokumentācija – paskaidrojuma raksts ēkas lietošanas veida maiņai bez pārbūves, saskaņā
ar kuru veikala – dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7611 005 1011 001 esošais
galvenais lietošanas veids Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (kods 1230)
tika mainīts Viena dzīvokļa mājas (kods 1110).
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem,
2018.gada 22.martā minētajai ēkai ir veikta kadastra datu aktualizācija un ēkas ar kadastra
apzīmējumu 7611 005 1011 001 šī brīža galvenais lietošanas veids ir Viena dzīvokļa mājas
(kods 1110).
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 17.3.1.punktu, saskaņā ar kuru lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja
izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru
īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš
noteiktajam lietošanas mērķim, 26.punkta pirmo apakšpunktu, kurā ir noteikts, ka zemes
vienībai, uz kuras atrodas būves un kurai zemes plānā nav nodalītu platību, vienu
lietošanas mērķi nosaka, ja uz zemes vienības vai zemes vienības daļas atrodas viena vai
vairākas būves, kas pēc būves galvenā lietošanas veida un telpu grupu lietošanas veida
(ēkām ar izvērtējamām telpu grupām) atbilst vienam lietošanas mērķim, 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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Mainīt zemes vienības ar kadastra Nr. 7611 005 1011 daļas platībā 982 m 2
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) uz
Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) un noteikt visa zemesgabala nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi - Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) platībā 2127
m2 .
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2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi un nekustamā īpašuma īpašnieka
informēšanu par zemes lietošanas mērķa maiņu ir Līvānu novada būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes skata izdruka uz 1 lpp.
14. Par zemes nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot J. Z., dzīvo (adrese), 2018.gada 14.februāra iesniegumu par zemes gabala
0,1141 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0519, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nomu un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2011.gada 24.novembra sēdes
lēmumu Nr. 21-16(1) „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu
slēgšanu” 1.1.33.punktu, J. Z. izbeigtas lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto
zemesgabalu 0,3 ha platībā Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0519, ar tiesībām noslēgt zemes nomas līgumu. Nomas līgums ar
Jāni Zāģeru netika noslēgts.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) datiem, uz minētā zemes gabala atrodas J. Z. lietojumā esoša
dzīvojamā ēka un palīgēka.
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta (41) daļā noteikts, “Ja personai saskaņā ar šo
likumu ir izbeigušās zemes pastāvīgās lietošanas tiesības un tā neizmanto zemes nomas
pirmtiesības, bet uz zemesgabala atrodas šai personai piederošas ēkas (būves),
pašvaldība pieņem lēmumu par atsevišķa zemesgabala izveidošanu platībā, kas
nepieciešama ēku (būvju) uzturēšanai saskaņā ar pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto apbūves platību, (…) Par izveidoto zemesgabalu noslēdzams zemes nomas
līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču tas nav atsavināms vai iznomājams citai
personai.”
Atbilstoši Līvānu novada dome 2014.gada 29.maija sēdes lēmuma Nr.7-14 „Par
pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un zemes
platības precizēšanu” 2.27.punktam minētajam zemes gabalam ir noteikta precizētā
platība – 0,1141 ha.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmās daļas 4.punktu un (41) daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4., 7.2. un 7.2 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.
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Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot nomā ar 2018.gada 1.maiju J. Z., dzīvo: (adrese), pašvaldībai piekrītošu
zemes gabalu 0,1141 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0519, atbilstoši
reģistrētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas Rīgas ielā 53, Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, uz 10 (desmit) gadiem. Lietošanas mērķis – individuālās dzīvojamās ēkas
uzturēšanai.
2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā
un PVN, bet ne mazāk par 28 EUR gadā un PVN.
3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne, par lēmuma izpildi Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja Anita Lietauniece.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
15. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Paskaidro V. Ruisa, M. Baltmanis
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Avenes” ar kopējo kadastra numuru 7666-0100165, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieka A. V., dzīvo (adrese), 2018.
gada 13. aprīļa iesniegumu par nekustamā īpašuma „Avenes”, kas sastāv no četrām zemes
vienībām 11,6 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā trešo zemes vienību 2,1 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0273, piešķirt tai jaunu nosaukumu un noteikt zemes
izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 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, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Avenes”, kas atrodas Līvānu novada Rožupes
pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7666-010-0165, zemes vienību 2,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-010-0273, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes robežu plānu,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu plānu).
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1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100273 piešķirt jaunu nosaukumu „Avenāji” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Bitēni” ar kopējo kadastra numuru 7682-0030088, kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā, īpašnieces L. L., dzīvo (adrese), 2018.
gada 24. aprīļa iesniegumu par nekustamā īpašuma „Bitēni”, kas sastāv no trīs zemes
vienībām 13,8 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību 0,4 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0089 un trešo zemes vienību 5,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7682-001-0028, piešķirt tām jaunu nosaukumu un noteikt zemes
izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 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, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Bitēni”, kas atrodas Līvānu novada Sutru
pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7682-003-0088, zemes vienību 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7682-003-0089 un zemes vienību 5,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7682-001-0028, saskaņā ar atdalāmo zemes vienību zemes robežu plānu, neizstrādājot
zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu plānu).
2.2. Atdalāmajām zemes vienībām 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682003-0089 un 5,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-001-0028 piešķirt jaunu
nosaukumu „Piegriezumi” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma 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.
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Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
16. Par adrešu datu kārtošanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju par Valsts adrešu reģistra
informācijas sistēmā dzēstu ierakstu par būvi ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0317 007,
kurai reģistrēta adrese Parka iela 10, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, kas nav
piesaistīta nevienam objektam, un ierosinājumu izvērtēt radušos situāciju un, gadījumā ja
adresācijas objekts neeksistē, pieņemt lēmumu par adreses Parka iela 10, Rudzāti,
Rudzātu pagasts, Līvānu novads, likvidēšanu, un pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 30.punktu, kas nosaka, ka beidzot pastāvēt
adresācijas objektam, izņemot telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā
institūcija pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu, 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, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Likvidēt un izslēgt no adrešu reģistra adresi: Parka iela 10, Rudzāti, Rudzātu
pagasts, Līvānu novads, LV5328, (kods 101350703).
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju par Valsts adrešu reģistra
informācijas sistēmā dzēstu ierakstu par būvi ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0137 001,
kurai reģistrēta adrese ,,Minerālmēslu noliktava”, Cirsenieki, Jersikas pagasts, Līvānu
novads, kas piesaistīta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0137, un
ierosinājumu izvērtēt radušos situāciju un, gadījumā ja adresācijas objekts neeksistē,
pieņemt lēmumu par adreses ,,Minerālmēslu noliktava”, Cirsenieki, Jersikas pagasts,
Līvānu novads, likvidēšanu, un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
,,Adresācijas noteikumi” 30.punktu, kas nosaka, ka beidzot pastāvēt adresācijas
objektam, izņemot telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā institūcija
pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu, 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, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
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2.1. Likvidēt un izslēgt no adrešu reģistra adresi: ,,Minerālmēslu noliktava”,
Cirsenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV5315, (kods 106566050).
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.
17. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot B. Z., dzīvo (adrese), 2018.gada 23.marta iesniegumu par jauna
nosaukuma piešķiršanu zemes īpašuma ,,Kalinovka” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7686-005-0090, kas atrodas Silavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, un
adreses ,,Kalinovka”, Silavas, Turku pagasts, Līvānu novads maiņu zemes vienībai 4,6 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0090 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un
būvēm uz adresi: ,,Silavu Ziediņi”, Silavas, Turku pagasts, Līvānu novads, 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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7686-005-0090 platībā 4,6 ha, kas atrodas Silavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, jaunu
nosaukumu ,,Silavu Ziediņi” un mainīt zemes vienībai 4,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-005-0090 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikto
adresi: ,,Kalinovka”, Silavas, Turku pagasts, Līvānu novads (klasifikatora kods
105963913), uz adresi: ,,Silavu Ziediņi”, Silavas, Turku pagasts, Līvānu novads ( sk.
pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot A. Z., dzīvo (adrese), 2018.gada 16.aprīļa iesniegumu par jauna
nosaukuma piešķiršanu zemes īpašuma ,,Kungu ciems” zemes vienībai ar kadastra
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apzīmējumu 7652-001-0043, kas atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā un
adreses noteikšanu, jo tiek būvēta dzīvojamā māja, 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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem
7652-001-0043 platībā 6,5201 ha, kas atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
jaunu nosaukumu ,,Mežloki” un noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 6,5201 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0043, kas atrodas Grāveros, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, adresi: ,,Mežloki”, Grāveri, Jersikas pagasts, Līvānu novads ( sk.
pielikumā zemes robežu plānu).
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.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lapas.
18. Par zemes robežu plāna un uzmērītās platības apstiprināšanu un
nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA ,,LL Projekti”, reģ.Nr.45403046210, juridiskā adrese: Aldaunas iela
13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5229, 2018.gada 5.aprīļa iesniegumu par
uzmērītās zemes platības apstiprināšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
76520050178, 76520050199 un 7652005021, kas atrodas Līvānu novada Jersikas
pagastā, kas veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā ir lielāka par zemes platību, uz kuru
atjaunotas zemes īpašuma tiesības un piešķirts īpašumā par samaksu saskaņā ar Preiļu
rajona Jersikas pagasta zemes komisijas 1997. gada 4. februāra sēdes (protokols Nr. 183)
lēmumu, par 1,2452 ha un nosaukuma piešķiršanu tām, 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
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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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma zemes vienībām, kas atrodas Dimantos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā precizēto zemes
vienību platību un zemes robežu situācijas plānus šādām zemes vienībām (skatīt
pielikumā zemes robežu situācijas plānus):
1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76520050178 platību 1,90 ha,
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76520050199 platību 5,2052 ha,
1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76520050211 platību 5,40 ha.
2. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībām 1,90 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76520050178, 5,2052 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520050199 un
5,40 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520050211, kas atrodas Dimantos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu ,,Pāvili” (skatīt pielikumā zemes robežu situācijas
plānus).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu situācijas plānu kopijas uz 3 lapām.
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Korsakova”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma ,,Korsakova” ar kadastra Nr.7666 003 0091, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, īpašnieku J. I., dzīvo: (adrese), un E. V., dzīvo
(adrese), pilnvarotās personas D. V., dzīvo (adrese), 2018.gada 27.marta iesniegumu par
nekustamā īpašuma ,,Korsakova” zemes vienības 18,42 platībā ar kadastra apzīmējumu
7666 003 0091 sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot no tās zemes nogabalu 12,0 ha
platībā, piešķirt tam jaunu nosaukumu ,,Smaidas” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), bet zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7666 003 0091 palikušajam zemes nogabalam atstāt
esošo nosaukumu ,,Korsakova” un noteikto adresi: ,,Korsakova”, Korsikova, Rožupes
pagasts, Līvānu novads, un noteikt zemes lietošanas mērķus – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) un individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts, ka Zemes ierīcības
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projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, un 8.panta pirmās
daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu (arī
kopīpašumā esošo) sadalīšanai, 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, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma ,,Korsakova”, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai 18,42 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76660030091, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot zemes nogabalu
12,0 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
3. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
4. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada būvvaldē.
5. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Līvānu
novada domē.
6. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
6.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:5000 ar iekļautu nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju;
6.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
6.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
6.4. Pieprasīt projekta izstrādes nosacījumus no Valsts akciju sabiedrības
,,Latvijas valsts ceļi”;
6.5. Projekta grafisko daļu saskaņot ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību
,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.
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 vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna kopija
ar izvietojuma shēmu uz 1 lapas.
20. Par zemes ierīcības projekta ,,Zaļā iela 23, Līvāni, Līvānu novads”
apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots G. Krauklei, A. Vaivodam
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Izskatot SIA „LatTopo” reģ. Nr.41503053208, juridiskā adrese: Jelgavas iela 2949, Daugavpils, iesniegto sertificēta zemes ierīkotāja Vjačeslava Moskaļenko (sertifikāta
Nr. BA-241) izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Zaļā iela 23, Līvāni, Līvānu novads”
zemes īpašuma Zaļā ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 76110040805, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2018. gada 25.janvāra lēmumam Nr.213 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Zaļā ielā 23, Līvānos,
Līvānu novadā”, un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu, Ministru
kabineta 2016.gada 5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi" 11.3.punktu un 26.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem nr. 698 ,”Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Vjačeslava Moskaļenko izstrādāto
zemes ierīcības projektu ,,Zaļā iela 23, Līvāni, Līvānu novads” zemes īpašuma Zaļā ielā
23, Līvānos, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76110040805, kas atrodas Zaļā ielā
23, Līvānos, Līvānu novadā, sadalot to divās zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 76110040013 –
8043 m2;
1.2. paliekošajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 76110040014
Zaļā ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā – 81242 m2.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar kadastra
apzīmējumu 76110040013 8043 m2 platībā – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(NĪLM kods 1001).
3. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 76110040014 Zaļā ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā – 81242 m2
platībā – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001) un
komercdarbības objektu apbūve (NĪLM kods 0801)
4. Noteikt apbūvei paredzētam zemesgabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
76110040013 8043 m2 platībā adresi: Zaļā iela 23A, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
5. Atstāt zemesgabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 76110040014 Zaļā ielā 23,
Līvānos, Līvānu novadā 81242 m2 platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
noteikto adresi: Zaļā iela 23, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 (klasifikatora kods
102142461).
6. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
76110040013 un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 76110040014 precizētos apgrūtinājumus
un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
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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 ,,Zaļā iela 23, Līvāni, Līvānu novads”
grafiskā daļa uz 1 lpp.

21. Par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 230, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
apsaimniekošanā pilnvarotai personai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot dzīvojamās mājas Rīgas ielā 230, Līvānos, Līvānu novadā, dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotas personas A. Ā., dzīves vieta (adrese), 2018.gada 28. februāra
iesniegumu par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 230, Līvānos nodošanu apsaimniekošanā
pilnvarotai personai, tika konstatēts, ka par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 7611-0051116 Rīgas ielā 230, Līvānos, kas sastāv no divstāvu dzīvojamās mājas ar četriem
dzīvokļu īpašumiem ar kopējo dzīvokļu platību 317.8 m2 un vienas palīgēkas un zemes
gabala 593 m2 platībā, 2000. gada 3. februārī īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā
uz Līvānu novada pašvaldības vārda (Līvānu pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.
4795). Atbilstoši likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
noteikumiem visi dzīvokļi ir privatizēti. Saskaņā ar Dzīvojamās mājas ar adresi Līvānos
Rīgas ielā Nr. 230 dzīvokļu īpašnieku kopsapulces (2018. gada 26. februāra protokols Nr.
1) lēmumu (100% no dzīvokļu īpašnieku skaita) un 2018. gada 26. februāra dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu, par dzīvojamās mājas Rīgas ielā 230, Līvānos
pārvaldnieku iecelts A. Ā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta piekto un sesto 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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot dzīvojamās mājas un ar to saistīto palīgēku un zemes gabala 593 m2
platībā ar kadastra Nr. 7611-005-1166, Rīgas ielā 230, Līvānos, Līvānu novads
pārvaldīšanas tiesības dzīvojamās mājas pārvaldniekam A. Ā., dzīves vieta (adrese).
2. Pilnvarot SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, valdes priekšsēdētāju Artūru Vilcānu veikt šī lēmuma 1. punktā minētā
īpašuma nodošanu un parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pārsūdzību
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes nekustamā
īpašuma pārvaldīšanas un lauku atbalsta daļas vadītājs Jānis Pastars.
22. darba kārtības jautājums “Par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanai
pasākumu organizatorisko plānu 2018.-2022. gadiem un Darbības plāna latvāņa izplatības
Līvānu novada Jersikas pagasta administratīvajā teritorijā ierobežošanas pasākumu
organizēšanu un koordinēšanu apstiprināšanu” izskatīts pēc 12. darba kārtības jautājuma
saskaņā ar deputātu balsojumu.
23. Par Līvānu novada uzņēmējdarbības atbalsta konkursa
„Līvānu novads VAR 2018” rīkošanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Saskaņā ar Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra ierosinājumu un nolūkā
sekmēt saimniecisko darbību Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,
rūpēties par bezdarba samazināšanu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 10.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Rīkot uzņēmējdarbības atbalsta konkursu „Līvānu novads VAR 2018” un
izsludināt pieteikšanos konkursam ar 2018. gada 07. maiju.
2. Apstiprināt konkursa „Līvānu novads VAR 2018” nolikumu (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Inese Stahovska.
Pielikumā: konkursa nolikums uz 11 lpp.
24. Par Līvānu novada pašvaldības 2017. gada pārskata apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Krauklei, V. Labinskim, G. Pastaram
Paskaidro I. Gribonika, U. Skreivers
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr. 1115
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.pantu
un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “atturas” – nav un
deputātam V. Labinskim balsojot “pret”
NOLEMJ:
Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības 2017.gada pārskatu (skat. pielikumā).
32

Pielikumā:

1) pārskats uz 213 lpp.,
2) zvērinātā revidenta atzinums uz 3 lpp.

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksas grafiku.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Garāžu īpašnieku biedrības „Grīva-2016”, reģ. Nr.40008247868,
juridiskā adrese: Grīvas iela 1A, Līvānos, Līvānu novadā, 2018.gada 20.marta iesniegumu
par nekustamā īpašuma nodokļa parāda par zemi, kas atrodas Grīvas ielā 1A, Līvānos,
Līvānu novadā, nomaksu saskaņā ar grafiku trīs gadu laikā, veicot ceturkšņa maksājumus
375,00 euro apmērā līdz katra ceturkšņa 20.datumam, un veicot tekošos nekustamā
īpašuma nodokļa par ēkām, būvēm maksājumus likuma „Par nekustamo īpašuma nodokli”
6.panta trešajā daļā noteiktajos termiņos, tika konstatēts, ka Garāžu īpašnieku biedrībai
„Grīva-2016”, ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi, kas atrodas Grīvas ielā 1A,
Līvānos, Līvānu novadā, un uz 2018.gada 18.aprīli tas sastāda 4482,94 euro, tai skaitā
pamatparāds 2515,66 euro, nokavējuma nauda 1967,28 euro.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmito daļu, kas
nosaka, ka Nodokļu administrācijai, kura atbilstoši šā likuma 20.pantam administrē
konkrētos nodokļus, uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir
tiesības pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nosakot
nodokļu maksātājam termiņus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma
iesniegšanas dienas. Nodokļu administrācija rakstveidā vienojas ar nodokļu maksātāju par
nokavēto nodokļu maksājumu samaksas grafiku. Nokavējuma nauda nodokļu
pamatparāda summai tiek aprēķināta šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktajā apmērā par
katru dienu visā kavējuma periodā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.
panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punktu 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, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut Garāžu īpašnieku biedrībai „Grīva-2016”, reģ. Nr.40008247868, juridiskā
adrese: Grīvas iela 1A, Līvānos, Līvānu novadā, veikt nekustamā īpašuma nodokļa parāda
par zemi, kas uz 2018.gada 18.aprīli ir 4482,94 euro, tai skaitā pamatparāds 2515,66 euro,
nokavējuma nauda 1967,28 euro, nomaksu pēc šāda grafika:
N.p.k.
Maksājuma datums
Summa (EUR)
1.
20.05.2018.
375,00
2.
20.08.2018.
375,00
3.
20.11.2018.
375,00
4.
20.02.2019.
375,00
5.
20.05.2019.
375,00
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

20.08.2019.
20.11.2019.
20.02.2020.
20.05.2020.
20.08.2020.
20.11.2020.
20.02.2021.
KOPĀ

375,00
375,00
375,00
375,00
375,00
375,00
357,94
4482,94

2. Noslēgt ar Garāžu īpašnieku biedrību „Grīva-2016”, reģ. Nr.40008247868,
juridiskā adrese: Grīvas iela 1A, Līvānos, Līvānu novadā, vienošanos par nekustamā
īpašuma nodokļa par zemi maksājumiem, kurā paredzēt, ja nekustamā īpašuma nodokļa
parāda maksājumi netiek veikti saskaņā ar apstiprināto grafiku, tie piedzenami bezstrīda
kārtībā, iesniedzot pieteikumu tiesu izpildītājam.
3. Noteikt, ka atbildīgā par vienošanās noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita Grabāne,
par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā ekonomiste Līga Ancāne.
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.
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro L. Ancāne
1. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Inetas Podiņas
2018.gada 19.marta pieprasījumu Nr.01577/021/2018-NOS par nekustamā īpašuma
nodokļu parādu izpildu lietā Nr.00335/021/2017, par piedziņas vēršanu uz J. K. piederošo
nekustamo īpašumu Mežuļi, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7666 008
0237, konstatēts, ka J. K. par nekustamo īpašumu Mežuļi, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, ar kadastra nr. 7666 008 0237 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, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr.7-26(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J. K.”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
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Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
2. Izskatot Rudzātu pagasta valdes 2018.gada 10.aprīļa sēdes protokola Nr.4
lēmumu Nr.1 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Andra Rubina, tika
konstatēts, ka A. R., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), nav savlaicīgi samaksājis
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu “Graudiņi”, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7668 009 0025.
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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Pieņemt lēmumu Nr.7-26(2) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A. R.”.
2.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
3. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Alīnas Zaķes
2018.gada 19.aprīļa paziņojumu Nr.04210/028/2018-NOS par nekustamā īpašuma izsoli
izpildu lietā Nr.00751/028/2017, R. S. piederošajam nekustamajam īpašumam Lauku ielā
2, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr. 7611 005 0504, tika konstatēts, ka:
Līvānu novada dome 2017.gada 30.novembrī izskatīja lietu par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu no R. S. un pieņēma lēmumu Nr.19-21(2) „Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no
R. S.”.
R. S. par nekustamo īpašumu Lauku ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra
Nr.7611 005 0504 uz 2017.gada 31.decembri bija konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa
parāds 446,42 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 32,35 EUR, tajā skaitā pamatparāds 23,14 EUR un
nokavējuma nauda 9,21 EUR, kopsummā 478,77 EUR, tajā skaitā pamatparāds 293,72
EUR un nokavējuma nauda 185,05 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
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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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Precizēt Līvānu novada domes 2017.gada 30.novembra lēmumā Nr.19-21(2)
„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda
kārtībā no R. S.”, piedzenamo nekustamā īpašuma nodokļa parāda kopējo summu (par
nekustamo īpašumu Lauku iela 2, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra Nr.7611 005 0504),
kas uz 2018.gada 30.augustu (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākuma beigu termiņš) ir 478,77 EUR (četri simti septiņdesmit astoņi euro un 77
centi), tajā skaitā pamatparāds 293,72 EUR un nokavējuma nauda 185,05 EUR.
3.2. Piedzīt no R. S., personas kods (akods), deklarētā dzīvesvietas adrese:
(adrese), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 478,77 EUR (četri simti septiņdesmit astoņi
euro un 77 centi), tajā skaitā pamatparāds 293,72 EUR un nokavējuma nauda 185,05
EUR, kas sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa parāda uz 2017.gada 31.decembri 446,42
EUR (četri simti četrdesmit seši euro un 42 centi) tajā skaitā pamatparāds 270,58 EUR
un nokavējuma nauda 175,84 EUR un nekustamā īpašuma nodokļa parāda pieauguma
32,35 EUR (trīsdesmit divi euro un 35 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 23,14 EUR
un nokavējuma nauda 9,21 EUR uz 2018.gada 30.augustu par nekustamo īpašumu Lauku
iela 2, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra Nr.7611 005 0504.
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.
27. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro V. Ruisa, R. Šmukste, U. Skreivers
Deputāts V. Labinskis lūdz atsevišķu balsojumu par Latgales mākslas un amatniecības
centra maksas pakalpojumiem.
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1. Izskatot Latgales mākslas un amatniecības centra 2018. gada 13. aprīļa vēstuli
(reģ. Nr. LNP/2-1.6/18/784 no 13.04.2018.) par izmaiņām maksas pakalpojumu cenrādī,
palielinot cenu par pakalpojuma - stikla pūšanas darbnīcas noma sakarā ar minimālās
darba algas palielināšanos no 2018.gada 1.janvāra un izejmateriālu patēriņa
palielināšanos, pamatojoties uz Līvānu novada domes 2015. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 9 “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība” IV. daļas 19.1 punktu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav un deputātam V. Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
1.1. Noteikt maksu par stikla pūšanas darbnīcas nomu 36,18 EUR un PVN 21%
7,60 EUR par 1 darba stundu (skatīt pielikumā).
1.2. Noteikt maksu par stikla pūšanas darbnīcas nomu 289,46 EUR un PVN 21%
60,79 EUR par 1 darba dienu (skatīt pielikumā).
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Latgales mākslas un amatniecības
centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 2 lpp.
2. Izskatot Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” 2018. gada 26.
marta iesniegumu par izmaiņām maksas pakalpojumu cenrādī, un pamatojoties uz Līvānu
novada domes 2015. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 9 “Maksas pakalpojumu
izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” II. daļas
4.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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Izslēgt no Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” maksas
pakalpojumu cenrāža pakalpojuma veidu “3. Konsultāciju kabineta noma” (skat.
pielikumā).
2.2. No 2018.gada 1.maija noteikt maksu par pakalpojumu “9. Futbola stadiona ar
mākslīgo segumu noma” 10,51 EUR un PVN 21% 2,21 EUR par 1 stundu (skat.
pielikumā).
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītājas p.i. Evija Pastare.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 2 lpp.
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3. Izskatot Sutru pagasta pārvaldes 2018. gada 28. marta iesniegumu par izmaiņām
maksas pakalpojumu cenrādī, un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2015. gada 17.
decembra noteikumiem Nr. 9 “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika
un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” II. daļas 4.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, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Izslēgt no Sutru pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža pakalpojuma
veidu “3. Dušas lietošana vienai fiziskai personai līdz 30 min.” (skat. pielikumā).
3.2. Izslēgt no Sutru pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža pakalpojuma
veidu “7. Telpu nomas maksa komercdarbībai” (skat. pielikumā).
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
Valija Ruisa.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.
28. Par ziedojuma pieņemšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
Sakarā ar līdzekļu piesaistīšanu Līvānu pussalas ar nosaukumu “Zirgu pasts”
Domes ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7611 004 0104, labiekārtošanai
un saskaņā ar Līvānu novada domes 2015. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 4 „Par finanšu
līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada
pašvaldībā” 8. punktu un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 12. pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt ziedojumu 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro) apmērā no SIA
„Light Guide Optics International”, reģ. Nr. 41503034724, adrese: Celtniecības iela 8,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
2. Šī lēmuma 1. punktā pieņemtos finanšu līdzekļus izmantot Līvānu pussalas ar
nosaukumu “Zirgu pasts” Domes ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7611
004 0104, labiekārtošanas tehniskā projekta izstrādei.
3. Slēgt līgumu ar SIA „Light Guide Optics International”, reģ. Nr. 41503034724,
par piešķirto līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim.
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4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
29. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) 2018.gada 22.februāra vēstuli Nr. 6.88/51 “Par telpu nomas līgumu” par 2013.gada 3.septembrī noslēgtā nomas līguma Nr. FM
VID LRI 2005/4044/2013, starp Līvānu novada domi un VID par telpu nomu Līvānu
novada domes ēkā, Rīgas ielā 77, Līvānos, 3.stāvā (ar kopējo platību 67,5 m2)
pagarinājumu uz iepriekšējā līguma noteikumiem līdz 2023.gada 1.septembrim,
konstatēts, ka:
Līvānu novada dome 2013.gada 2.septembrī, noslēdzot Nomas līgumu Nr. FM
VID LRI 2005/4044/2013 VID pakalpojumu sniegšanai, ir iznomājusi ēkas Rīgas ielā 77,
Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0609 001, 3. stāva
nedzīvojamās telpas 67,5 m2 kopplatībā (litera nr.85, 86, 87, 88) un nodevusi bez
atlīdzības koplietošanā ar citiem nomniekiem 3.stāva koplietošanas telpas-kāpņu telpu,
gaiteni un tualetes telpas (ar litera Nr. 99,100), un 1. stāva uzgaidāmo telpu un tualeti
(litera Nr. 40, 48) līdz 2018.gada 31.augustam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi
par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku
un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu - lēmumu par nomas objekta
nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, un 9. punktu - iznomātājam, ievērojot
sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai attiecīgā nomas
līguma termiņu pagarināt ar nomnieku (nerīkojot izsoli), kas labticīgi pildījis attiecīgajā
līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam nav nenokārtotu parādsaistību pret
iznomātāju, kā arī iznomātājam zināmu nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo
pakalpojumu maksājumu parādu, vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos
noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka
nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos
noteikumos minētos izņēmumus.
Ievērojot iepriekš minēto un to, ka ar nomnieku izveidojusies laba sadarbība
nomas saistību izpildē - nomnieks veic regulārus nomas maksas maksājumus un nav
pārkāpis līguma noteikumus un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumi Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu un 9.
punktu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu 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, J.
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Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Valsts ieņēmumu dienestu 2013.gada 3.septembrī noslēgto Nomas
līgumu Nr. FM VID LRI 2005/4044/2013, kas noslēgts par telpu nomu Līvānu novada
domes ēkā Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0609
001, tai skaitā:
1.1. 3.stāvā telpas ar kopējo platību 67,5 m2 (ar litera nr.85, 86, 87, 88);
1.2. 3. stāva koplietošanas telpas - kāpņu telpu, gaiteni un tualetes telpas (ar litera
Nr. 99,100), un 1. stāva uzgaidāmo telpu un tualeti (litera Nr. 40, 48),
lietošanu līdz 2023.gada 1.septembrim, saglabājot esošo nomas maksu mēnesī 203,85
EUR (Divi simti trīs eiro un 85 centi), tas ir 3,02 EUR apmērā par vienu kvadrātmetru
mēnesī un atbilstošas likmes pievienotās vērtības nodoklis.
2. Noteikt, ka atbildīgā par atbilstošu grozījumu veikšanu nomas līgumā ir
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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: 3.stāva nomas telpu un koplietošanas telpu shēmas izkopējums uz 2 lpp.
30. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā,
nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot K. G., dzīvo (adrese), iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošās ½ domājamās daļas zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1707, kas
atrodas Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, atsavināšanu, un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2018.gada 29.marta lēmumu Nr. 6-27 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Rīgas
ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai”, 2018.gada 11.aprīlī SIA
„Latio” noteikto nekustamā īpašuma vērtību un privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka publiskai personai piederošu
zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai,
atsavināšanas kārtību, un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, ar
kadastra numuru 7611 003 1707, kas sastāv no zemes vienības 801 m2 platībā ar kadastra
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apzīmējumu 7611 003 1707, ½ domājamās daļas nosacīto cenu 1000,00 EUR (viens
tūkstotis euro) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt K. G., dzīvo (adrese),
atsavināšanas paziņojumu (skat. 1.pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
31. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Baltie Bērzi”, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot R. V., dzīvo (adrese), iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 7666 009 0207 un 7666 009 0208, kas
atrodas “Baltie Bērzi”, Laivacumi, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumu Nr. 5-19 „Par atsevišķa apbūvēta
zemesgabala “Baltie Bērzi”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,, nodošanu atsavināšanai”,
SIA „Latio” 2018.gada 10.aprīlī noteikto nekustamā īpašuma vērtību un privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka publiskai
personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā
minētajai personai, atsavināšanas kārtību, un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Baltie Bērzi”, Laivacumi, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7666 009 0208, kas sastāv no divām zemes vienībām,
2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0207, un 12,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 009 0208, nosacīto cenu 20000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro)
apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt Raimondam Veisam,
dzīvo “Baltie Bērzi”, Laivacumi, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, atsavināšanas
paziņojumu (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
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32.Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Ašinieki”, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot biedrības “Mednieku klubs “Ašinieki””, reģ. Nr. 40008040105, Uzvaras
ielā 4, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā, valdes priekšsēdētāja S. K. iesniegumu par
Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7682 003
0309, kas atrodas “Ašinieki”, Rauniešos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, nodošanu
atsavināšanai un saskaņā ar Līvānu novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumu Nr. 518 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Ašinieki”, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai”, SIA „Latio” 2018. gada 9.aprīlī noteikto nekustamā īpašuma
vērtību un privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37., 44. un 44.1 pantiem,
kuri nosaka publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta
ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai, atsavināšanas kārtību, un likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav un deputātam M. Grigalim nepiedaloties balsošanā
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ašinieki”, Rauniešos, Sutru pagastā, Līvānu
novadā, ar kadastra numuru 7682 003 0309, kas sastāv no atsevišķas apbūvētas zemes
vienības 0,1811 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0309, nosacīto cenu 400,00
EUR (četri simti euro) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt biedrībai “Mednieku
klubs “Ašinieki””, reģ. Nr. 40008040105, Uzvaras ielā 4, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu
novadā, valdes priekšsēdētājam Staņislavam Korsakam atsavināšanas paziņojumu (skat.
1.pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
33. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Alejas”, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu
novadā nomas tiesību izsoli.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas vadītājas Baibas
Vucenlazdānes 2018. gada 11. aprīļa iesniegumu (reģ. ar Nr. LNP/2-2.12/18/175) ar
ierosinājumu nodot iznomāšanai, izsludinot nomas tiesību izsoli, pašvaldības īpašumu ar
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nosaukumu “Alejas”, kas atrodas Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra Nr.
76520010086, zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000161019, to pamatojot ar Eiropas
Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) projekta “Līvānu pilsētas ielas pārbūve
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” realizāciju, kura ietvaros tiek veikti ieguldījumi
ar uzņēmējdarbības attīstību saistītās Līvānu pilsētas ielās - Dzirnavu un Kaiju ielas - un
pamatojoties uz nepieciešamību sasniegt projektā plānotos rezultātus – 6 jaunradītas
darba vietas un uzņēmēju piesaistītās investīcijas vismaz 498 240 EUR apmērā, un ņemot
vērā, ka no valsts pārņemtais īpašums “Alejas”, kas atrodas Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu
novadā, ir viena no vietām, kas varētu tikt attīstīta atbilstoši tās noteiktajiem izmantošanas
mērķiem saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā noteiktajām pašvaldības
autonomajām funkcijām- veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, kur uzsākot
darbību tiktu veidotas arī darba vietas Līvānu iedzīvotājiem, un pamatojoties uz Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, kas
nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par
iespējami augstāku cenu, un 6.1. panta trešo daļu, kurā noteikts, ka publiskas personas
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā
arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets,
un atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku
un nomas līguma tipveida nosacījumiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav un deputātam V. Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai pašvaldības nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Alejas”,
kas atrodas Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr. 7652 001 0086, kas
sastāv no piecām būvēm – kantora ēkas (kadastra apzīmējums 7652 001 0086 001), šķūņa
(kadastra apzīmējums 7652 001 0086 002), kūts (kadastra apzīmējums 7652 001 0086
003), klēts (kadastra apzīmējums 7652 001 0086 004), un pagraba (kadastra apzīmējums
7652 001 0086 005), kā arī divām zemes vienībām 1,2361 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0041 un 0,9287 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086,
rīkojot nomas tiesību mutisku izsoli, saglabājot noteikto izmantošanas mērķi- veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
2. Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai:
2.1. veikt iznomājamā objekta sagatavošanu izsolei, noteikt nosacīto nomas maksu
un organizēt izsoli;
2.2. izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju izsoles rīkošanai;
2.3. sagatavot nomas līguma projektu;
2.4. sagatavot informāciju par iznomājamo objektu ievietošanai Līvānu novada
domes interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgais par nomas līguma projekta sagatavošanu ir Juridiskās
daļas vadītājs Gatis Pelēķis.
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4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
34. Par pašvaldības kustamās mantas – kabineta flīģeļa “Rīga” atsavināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas direktora Gunāra
Luriņa 2018.gada 10.aprīļa ierosinājumu (reģ. ar Nr. LNP/2-1.6/18/782 no 13.04.2018.)
par pašvaldības kustamās mantas – kabineta flīģeļa “Rīga”, 1999. iegādes gads,
atsavināšanu sakarā ar tālākas izmantošanas ekonomisko neizdevīgumu, un pamatojoties
uz Publiskas mantas atsavināšanas likuma 6. panta otro daļu, kurā noteikts, ka atļauju
atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, un 37.panta pirmās daļas
1.punktu, kurš nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās
mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700
euro, un atbilstoši 2018.gada 10.aprīļa Klavieru tehniskās ekspertīzes aktā noteiktajai
instrumenta vērtībai un pamatojoties uz Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu un likuma „Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas otro punktu 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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – kabineta flīģeli “Rīga”, 1999.
iegādes gads.
2. Līvānu novada pašvaldībai piederošo kabineta flīģeli “Rīga”, 1999. iegādes
gads, atsavināt par brīvu cenu 289,26 EUR + PVN 60,74 EUR.
3. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv izsludināt
pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2018.gada 18.maijam.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
35. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2018. gada 22. februāra
noteikumos Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro U. Skreivers
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 14. panta pirmo, divpadsmito un trīspadsmito daļu, kurā noteikts, ka
pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros var paredzēt piemaksas pie
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amatpersonas (darbinieka) noteiktās amatalgas, 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, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, deputātam V. Labinskim balsojot “pret”,
“atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Līvānu novada domes 2018. gada 22. februāra noteikumos
Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”:
1.1. izteikt Noteikumu 48. punktu šādā redakcijā:
“48. Darbinieka darbnespējas ilgstošas slimības laikā /ilgāk par nepārtrauktām
90 kalendārajām dienām/ vai ķirurģiskas operācijas ar medicīnas indikācijām (izņemot
kosmētiskas, plastiskas vai cita līdzīga veida operācijas) gadījumā izmaksā vienreizēju
veselības uzlabošanas pabalstu 50% apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas vienu
reizi gadā.”
1.2. papildināt Noteikumus ar 64.punktu:
“64. Noteikt, ka grozījumi 48.punktā stājas spēkā ar 2018. gada 1. maiju”.
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji.
36. Par līguma slēgšanu Līvānu pilsētas pussalas teritorijas labiekārtošanas Domes
ielā 12, Līvānos būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei, J. Magdaļenokam
Izskatot Līvānu novada domes izsludinātā atklātā konkursa “Līvānu pilsētas
pussalas teritorijas labiekārtošana Domes ielā 12, Līvānos būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība” rezultātus, tika konstatēts, ka būvprojekta izstrādes izmaksas saskaņā ar
SIA “BM- projekts”, reģ. nr. 40103196966, juridiskā adrese: Pārslas iela 3B, Rīga, LV1002, piedāvājumu sastāda 69993,00 EUR un PVN 21% 14698,53 EUR, autoruzraudzība
9240,00 EUR un PVN 21% 1940,40 EUR, plānotais projekta izstrādes termiņš no līguma
noslēgšanas brīža ir 24 nedēļas. Ņemot vērā, ka daļa no nepieciešamā finansējuma tiks
apmaksāta no SIA „Light Guide Optics International”, reģ. Nr. 41503034724, adrese:
Celtniecības iela 8, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, ziedojuma 20 000,00 EUR apmērā,
un pamatojoties uz konkursa rezultātiem (identifikācijas Nr. LND 2017/31) un likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, deputātam V. Labinskim balsojot “pret”,
“atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu ar atklātā konkursa “Līvānu pilsētas pussalas teritorijas
labiekārtošana Domes ielā 12, Līvānos būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”
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uzvarētāju SIA “BM- projekts”, reģ. nr. 40103196966, juridiskā adrese: Pārslas iela 3B,
Rīga, LV-1002, līgumā par būvprojekta izstrādi paredzot:
1.1. veikt avansa maksājumu 2018.gadā līdz 16528,92 EUR un atbilstoši PVN
21% 3471,07 EUR;
1.2. atlikušo maksājumu veikt 2019.gadā 53464,08 EUR un PVN 21% 11227,46
EUR apmērā.
2. Paredzēt Līvānu novada pašvaldības 2019. gada budžetā līdzekļus 64691,54
EUR apmērā Līvānu pilsētas pussalas teritorijas labiekārtošanas Domes ielā 12, Līvānos
būvprojekta izstrādes izdevumu apmaksai.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
37. Par zvejas tiesību nomu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
1. Izskatot V. C., dzīvo (adrese), 2018. gada 27.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.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt V. C., 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 V. C. 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. G., dzīvo (adrese), 2018.gada 26.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
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„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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt J. G., 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. G. 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.
3. Izskatot M. J., dzīvo (adrese), 2018.gada 23.aprīļa 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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt M. J., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
3.2. Noteikt, ka M. J. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
3.4. 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.
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4. Izskatot J. V., dzīvo (adrese), 2018.gada 23.aprīļa 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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Iznomāt J. V., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
4.2. Noteikt, ka J. V. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
4.4. 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.
5. Izskatot R. R., dzīvo (adrese), 2018.gada 23.aprīļa 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, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Iznomāt R. R., 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.
5.2. Noteikt, ka R. R. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
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5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
5.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
38. Par saistošajiem noteikumiem “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestādēs” galīgajā redakcijā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
Paskaidro R. Šmukste, I. Peiseniece
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada
21. aprīļa vēstulē Nr. 1 - 18/3653 „Par sniegto atzinumu par Līvānu novada domes 2018.
gada 29. marta saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestādēs” un ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus un pamatojoties uz Izglītības
likuma 17. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. pantu un 45. panta ceturto
daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt precizējumus Līvānu novada domes 2018. gada 29. marta saistošajos
noteikumos Nr.5 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs” un apstiprināt tos
galīgajā redakcijā (skatīt pielikumā).
2. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā
„Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
39. Par šķiroto sadzīves atkritumu savākšanas laukuma izbūvi.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram
Paskaidro A. Vilcāns, U. Skreivers
Izskatot SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2018. gada 19. marta
vēstuli Nr. 1-9.102 par šķiroto sadzīves atkritumu savākšanas laukuma izbūvi SIA
teritorijā Rīgas ielā 2B, Līvānos, Līvānu novadā, uz pašvaldības zemes vienības ar
kadastra Nr. 7611 003 2307, par kuru 2015. gada 8. oktobrī noslēgts zemes nomas līgums
Nr. LND/2-13.4/15/91, ar tiesībām veikt būvniecību ar iznomātāja rakstisku atļauju, un,
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lai nodrošinātu atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem
atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumu Nr. 328 “Kritēriji un kārtība,
kādā novērtē atkritumu dalītās savākšanas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem”
noteiktajām prasībām un kritērijiem, un pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas
likuma 8. panta pirmās daļas 2. punktu un likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās
daļas 1. punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497,
Rīgas ielā 2b, Līvānos, Līvānu novadā, izveidot šķiroto sadzīves atkritumu savākšanas
laukumu SIA teritorijā Rīgas ielā 2B, Līvānos, Līvānu novadā, uz zemes vienības ar
kadastra Nr. 76110032307.
2. Noteikt, ka šķiroto sadzīves atkritumu savākšanas laukuma būvniecību var
uzsākt pēc būvatļaujas saņemšanas un visu tajā ietverto projektēšanas un būvdarbu
uzsākšanas nosacījumu izpildes.
3. Noteikts, ka atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli ir Līvānu novada
pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā: šķiroto sadzīves atkritumu savākšanas laukuma izvietojuma shēma uz 1 lpp.
Sēde beidzas plkst.1315
Protokols parakstīts 2018. gada 8. maijā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts

A. Vaivods

Sēdi protokolēja domes
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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