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Sēdes sākums plkst.900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta KRAUKLE
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS
4) Inese JAUNUŠĀNE
5) Ināra KALVĀNE
6) Ginta KRAUKLE
7) Valdis LABINSKIS
8) Jānis MAGDAĻENOKS
9) Ivans MATROSOVS
10) Gatis PASTARS
11) Ļevs TROŠKOVS
12) Ainis VEIGURS
13) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti:
1) Pēteris ROMANOVSKIS, attaisnojoša iemesla dēļ
2) Andris VAIVODS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis Skreivers, izpilddirektors
2) Aija Usāne, izpilddirektora vietniece
3) Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
4) Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja
5) Baiba Vucenlazdāne, plānošanas un attīstības daļa vadītāja
6) Ilga Peiseniece, izglītības pārvaldes vadītāja

7) Līga Ancāne, galvenā ekonomiste
8) Jānis Vaivods, sabiedrisko attiecību speciālists
9) Armands Šaraks, būvinženieris
10) Ilze Griezāne, LMAC vadītāja
11) Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
12) Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja
13) Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
14) Intis Svirskis, būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs /no domes sēdes
darba kārtības 9. jautājuma izskatīšanas/
Domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle informē deputātus, ka domes
sēdes darba kārtības 3. jautājumā “Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita
noteikšanu” sakarā ar to, ka skolēnu skaits ir mainījies un lēmums par atsevišķu klašu
komplektu skolēnu skaita noteikšanu ir nepieciešams tikai vienā skolā. Savukārt,
izskatot domes sēdes darba kārtības 8. jautājumu “Par zemes gabalu nodošanu nomai”,
ir pievienots 2. apakšpunkts, kurš netika skatīts komiteju sēdēs, un, savukārt, izskatot
darba kārtības 10. jautājumu “Par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu zemes
īpašumiem” jāpievērš uzmanība, ka ir saņemts 23. augusta precizēts iesniegums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo G. Kraukle.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
3. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu. Ziņo I. Kalvāne.
4. Par XIII Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu. Ziņo I. Kalvāne.
5. Par Latvijas Republikas 100. proklamēšanas gadadienai veltīto sacensību
nolikumu. Ziņo I. Kalvāne.
6. Par izmaiņām komisijas sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
7. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. J. Magdaļenoks.
10. Par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu zemes īpašumiem. Ziņo
J. Magdaļenoks.
11. Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Jersikas ielā 8a, Līvānos, Līvānu
novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ilzītes”
Turku pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo G. Kraukle.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo G. Kraukle.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo G. Kraukle.
17. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo G. Kraukle.
18. Par izmaiņām 2018. gada Līvānu novada pašvaldības 2018. gada budžetā. Ziņo
G. Kraukle.
19. Par dalību projektā “PROTI un DARI”. Ziņo G. Kraukle.
20. Par telpu nomu. Ziņo G. Kraukle.
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21. Par internātā dzīvojošo audzēkņu ēdināšanas maksas segšanu. Ziņo G. Kraukle.

1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro U. Skreivers
Domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle informē deputātus par aktualitātēm
pašvaldībā, pievēršot uzmanību visām novada izglītības iestādēm, kā arī aktualitātēm
projektu īstenošanas procesos.
26. jūlijā notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
26. decembrī notika Līvānu novada Civilās aizsardzības komisijas sēde.
30. jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Daugavpilī tikās ar AS
“Sadales tīkls” vadību, lai pārrunātu jautājumu par Grīvas un Ubaglīča rajonu
elektroapgādes līniju iespējamo atjaunošanu.
1. augustā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers un Līvānu novada
domes Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne piedalījās Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Latgales reģionālās padomes sēdē, kas
notika Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā. Domes pārstāvji sēdes dalībniekus
iepazīstināja ar Līvānu novada pašvaldības pieredzi sadarbībā ar uzņēmējiem un
veiktajiem pasākumiem uzņēmējdarbības veicināšanā Līvānu novadā.
14. augusta vakarā un 15. augustā Līvānu novada domes vadība piedalījās Vissvētākās
Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku pasākumos Aglonā.
6. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Līvānu
1. vidusskolas padomes pārstāvjiem.
7. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Līvānu novada domes
Plānošanas un attīstības daļas, Līvānu novada Sociālā dienesta speciālisti tikās ar
biedrības “Baltā māja” pārstāvjiem, lai pārrunātu sadarbību projektu ieviešanā.
17. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rožupes estrādē
atklāja 22. Kāzu muzikantu festivālu.
18. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Preiļu
pilsētas svētkos.
20. augustā Pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši" notika Valsts izglītības satura centra
sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Izglītības iniciatīvu centru
programmas “Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana pirmsskolām
reģiona vajadzībām” praktiskā nodarbība “Vērošanas un vērtēšanas metodoloģija.
Atgriezeniskās saites došanas un pieņemšana treniņš”, kuras ietvaros notika
1.grupas,7.grupas un 12. grupas vides vērojumi, sarunas ar skolotājām par sadarbību ar
vecākiem. Ar viesiem tikās Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.
21. augustā notika Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas sēde.
22. augustā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde. Tika lemts par Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025. gadam 1. redakcijas
apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai, tika apstiprināti Līvānu 1.
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vidusskolas un Rudzātu vidusskolas direktori, tika nolemts rīkot nomas tiesību izsoli
pašvaldības īpašumam un nodot atsavināšanā dzīvokli.
22. augustā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar Valsts
policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa priekšnieku Aigaru Salenieku, lai
pārrunātu sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jautājumus Zinību dienā, 3. septembrī.
No 23. augusta līdz 20. septembrim atvaļinājumā devies Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.
23. augustā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
24. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar
Mūsdienu mākslas galerijas vadītāju Raimondu Vinduli un kultūras pasākumu kuratoru
Armandu Grunduli, lai pārrunātu turpmākās sadarbības jautājumus.
24. augustā Līvānu novada domes vadība tikās ar Līvānu 1. vidusskolas direktoru Gati
Pastaru un direktora vietniekiem, lai pārrunātu skolas turpmākās attīstības jautājumus.
27. augustā Līvānu novada pagastu pārvalžu vadītāji tikās ar Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025.gadam izstrādātājiem, lai
pārrunātu 1. redakcijas publiskās apspriešanas norisi.
28. augustā Līvānus apmeklēja grāmatas „LATVIJAI 100” autors Pēteris Apinis, Jānis
Trupovnieks un grāmatas projekta vadītāja Aiva Stiprā, lai iepazīstinātu ar grāmatu, kā
arī pateiktos fotogrāfiju no Līvānu novada iesūtītājiem Jānim Magdaļenokam, Kārlim
Bogdānam, Ritai Grugulei un Intai Meļihovai. Viens grāmatas eksemplārs tika
uzdāvināts Līvānu novada Centrālajai bibliotēkai, kur tas ir pieejams interesentiem.
28. augustā notika Līvānu novada domes Kultūras komisijas sēde.
29. augustā Līvānu novada domes vadība tikās ar Līvānu 1. vidusskolas kolektīvu un
vidusskolas vadību.
29. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
tēlnieka Ivara Drulles izstādes “Brīvība” atklāšanā, kas bija arī Mūsdienu mākslas
galerijas festivāla 2018 atklāšanas pasākums.
30. augustā notiks Līvānu novada pedagogu gadskārtējā sanāksme, kurā piedalīsies arī
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
30. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalīsies
Mūsdienu mākslas galerijas festivāla ietvaros rīkotajā paneļdiskusijā “Latgale 101”.

2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot T. C., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 13. augusta
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 13. augustā Nr. LNP/2-11.1/18/1192), 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 var
noteikt personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, un Līvānu novada domes
2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2 punktu, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
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komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut T. C., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim sast. – 4 cilv., pašvaldības
dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kas nodrošināma ar
dzīvojamo platību, jauno ģimeņu grupā ar kārtas Nr. 7.
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 K. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 20. augusta
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 20. augustā Nr. LNP/2-1.111/18/1223) par
dzīvojamās platības piešķiršanu kā speciālistam un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, 21.1 panta ceturto daļu,
kas nosaka, ka “Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav
tiesīgs nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai
vai atsavināt” un 21.2 panta trešo daļu, kas nosaka ka “Ja pašvaldība nav speciālista
darba devējs, tā slēdz sadarbības līgumu ar speciālista darba devēju”, un 21.3 panta
pirmo daļu, kas nosaka, ka “(1) Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu
slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem”, un atbilstoši
Līvānu novada domes 2016.gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 15 “Par kārtību,
kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” 3.5. un 8. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ.
Troškovam, A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt labiekārtotam 4-istabu dzīvoklim Rīgas ielā 24-8, Līvānos, Līvānu
novadā, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2.2. Piešķirt K. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), labiekārtotu 4-istabu dzīvokli
Rīgas ielā 24-8, Līvānos, Līvānu novadā īres tiesības uz darba tiesisko attiecību laiku,
bet ne ilgāku par trim gadiem, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja speciālists joprojām ir
nodarbināts un ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2.3. K. M. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu par
labiekārtota 4 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 24-8, Līvānos, Līvānu novadā īri.
2.4. Mēneša laikā noslēgt sadarbības līgumu ar K. M. darba devēju -Valsts
policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkni.
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2.5. Izslēgt K. M. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes lēmumu atzīts par tiesīgu
saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu uzskaites rindā, ar kārtas Nr. 1.
2.6. Noteikt, ka atbildīgais par sadarbības līguma slēgšanu ir juridiskās daļas
vadītājs Gatis Pelēķis, atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
2.7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot A. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 22. augusta
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 22. augustā Nr. LNP/2-11.1/18/1234) par 2018. gada
02. marta dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 270 termiņa pagarināšanu, un pamatojoties
uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres
līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt Al. M. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Zaļā ielā
10-59, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.

3. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots G. Krauklei, V. Labinskim, I. Jaunušānei, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram
Paskaidro I. Peiseniece
1. Izskatot Līvānu novada Rožupes pamatskolas 2018. gada 9. augusta vēstuli
Nr. 1-12/51 par atļauju 2018./2019.mācību gadā Rožupes pamatskolā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 3. klasē ar
6 skolēniem, 6. klasē ar 6 skolēniem un apvienotajā 8.-9. klasē ar 7 skolēniem un,
pamatojoties uz Līvānu novada domes 2017. gada 31. augusta noteikumu Nr. 5 ,,Valsts
budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada vispārējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai” 24., 27. un 30. punktu un likuma ,,Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija –
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gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un
realizētu mācību priekšmetu programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, deputātam V. Labinskim
balsojot “pret”, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atļaut Rožupes pamatskolai 2018./2019.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu apvienotajā
8.-9.klasē ar 7 skolēniem.
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, deputātam
V. Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
1.1. Atļaut Rožupes pamatskolai 2018./2019.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 3. klasē ar 6
skolēniem un 6.klasē ar 6 skolēniem
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rožupes pamatskolas direktore
Sanita Dubovska.
Jautājumi par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu Jersikas
pamatskolā un Jaunsilavas pamatskolā tiek izslēgti no domes sēdes darba kārtības, jo
skolēnu skaits ir pietiekams Jersikas pamatskolas 1. klasē un Jaunsilavas pamatskolas
3. klasē.
4. Par XIII Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas izstrādāto XIII
Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikuma projektu, un pamatojoties uz
Līvānu novada domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt XIII Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu (skat.
pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
Pielikumā: konkursa nolikums uz 3 lpp.
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5. Par Latvijas Republikas 100. proklamēšanas gadadienai veltīto
sacensību nolikumu.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots G. Krauklei, V. Labinskim, A. Bondarevam
Izskatot Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvas centra “Kvartāls” vadītājas
vietnieces Mārītes Vilcānes iesniegto Latvijas Republikas 100. proklamēšanas
gadadienai veltīto sacensību 3. LĪVENHOFAS SKRĒJIENA pa Līvānu pilsētas ielām
nolikuma projektu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. pantu
un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav un deputātam V. Labinskim, “atturoties”
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada Latvijas Republikas 100. proklamēšanas
gadadienai veltīto sacensību 3. LĪVENHOFAS SKRĒJIENS nolikumu (skat.
pielikumu).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Multifunkcionālā jauniešu
iniciatīvas centra “Kvartāls” vadītājas vietniece Mārīte Vilcāne.
Pielikumā: nolikums uz 4 lpp.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz ierakstīt domes sēdes protokolā viedokli, ka principā
atbalsta skrējienu un nolikumu, bet balsojumā atturas, jo trūkst norādes, ka skrējiena
nolikumā vārds LĪVENHOFA ir Līvānu vēsturiskais nosaukums.
6. Par izmaiņām komisijas sastāvā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, R. Aļijevam
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvas centra “Kvartāls” vadītājas
vietnieces Mārītes Vilcānes ierosinājumu par izmaiņām Sporta komisijas sastāvā sakarā
ar komisijas locekļa Anatolija Pastara nāvi, un Ramisa Aļijeva, dzīvo Varoņu ielā 1a,
Rudzātos, Rudzātu pagastā, 2018. gada 7. augusta iesniegumu par iekļaušanu Sporta
komisijas sastāvā un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, un
Līvānu novada pašvaldības nolikuma 59.61. punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Sporta komisijas sastāva Anatoliju Pastaru, sakarā ar viņa nāvi.
2. Ar 2018. gada 1. septembri iekļaut Ramisu Aļijevu Sporta komisijas sastāva.
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3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Multifunkcionālā jauniešu
iniciatīvas centra “Kvartāls” vadītājas vietnieces Mārīte Vilcāne.
7. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Sakarā ar pašvaldības nomas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā par nomas
zemes vienībām, uz kurām atrodas pašvaldībai piederošas ēkas un būves, kas atrodas
uz nekustamā īpašuma ,,Āboliņi-A” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686-0070796, Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, konstatēts, ka atbilstoši 2001. gada
7. jūnija zemes nomas līgumam Nr.34 pašvaldība nomā divus zemes nogabalus 3500
m2 (0,35 ha) kopplatībā, uz viena no kuriem atrodas pašvaldībai piederoša būve –
ūdenstornis (atdzelzošanas stacijas), un tā uzturēšanai uzmērītā zemes platība ir
2594m2 (0,2594 ha), bet uz otrā zemes nogabala, uz kura atrodas pašvaldībai
piederošais īpašums – 1/4 domājamā daļa noliktavu bloka, nomas zemes platība
noteikta 250 m2 (0,025 ha), kurai jānosaka zemes lietošanas mērķis. Zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 7686-007 0796 sadalīta vairākās zemes vienībās un zemes
nogabals 0,025 ha iekļauts nekustamā īpašuma ,,Āboliņi-A” zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0801, kas atrodas Jaunsilavas ielā 2D, Jaunsilavās, Turku
pagastā, Līvānu novadā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.pantu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2. un 16.1.punktu, Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktam un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamā īpašuma zemes vienības 0,33 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0801, kas atrodas Jaunsilavas ielā 2D, Jaunsilavās, Turku
pagastā, Līvānu novadā, plānotai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: noliktavu apbūve platībā 0,025 ha, kods 1002.
1.2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.1. punktā norādītā plānotās zemes vienības daļas
platība var tikt precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija ar iezīmēto zemes vienības daļu uz 1 lpp.
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2. Sakarā ar pašvaldības nomas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā par nomas
zemes vienībām, uz kurām atrodas pašvaldībai piederošas ēkas un būves, kas atrodas
uz nekustamā īpašuma ,,Āboliņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686-0070408, Jaunsilavas ielā 1, Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, konstatēts, ka
atbilstoši 2015.gada 14.septembra zemesgabala nomas līgumam Nr.LND/213.1.2/15/455, pašvaldība nomā divus zemes nogabalus 17608 m2 (1,7608 ha)
kopplatībā, uz viena no kuriem atrodas pašvaldībai piederoša būve Jaunsilavas skolas
ēka, kuras uzturēšanai nepieciešamā zemes platība noteikta 17490 m2 (1,749 ha), kurai
jānosaka zemes lietošanas mērķis, bet uz otrā nogabala atrodas pašvaldībai piederoša
būve – garāžu bokss, kura uzturēšanai uzmērīta zeme 118 m2 (0,0118 ha) platībā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.pantu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2. un 16.1.punktu, Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktam un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamā īpašuma zemes vienības 3,85 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0408 Jaunsilavas ielā 1, Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu
novadā, plānotai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: izglītības
un zinātnes iestāžu apbūve platībā 1,7490 ha, kods 0901.
2.2. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā norādītā plānotās zemes vienības daļas
platība var tikt precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija ar iezīmēto zemes vienības daļu uz 1 lpp.
3. Izskatot I. M., dzīvo (adrese), 2018.gada 31.jūlija iesniegumu par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības ar kadastra Nr.76660090335, kas
atrodas Jaujās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, plānotai daļai 0,4 ha platībā atpūtas
zaļās zonas izveidošanai, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9. pantu un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2. un 16.1.punktu, Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktam un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
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Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Noteikt nekustamā īpašuma zemes vienības 19,4 ha platībā ar kadastra
Nr.76660090335, kas atrodas Jaujās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, plānotai zemes
vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: dabas pamatnes, parki, zaļās zonas
un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, platībā 0,4 ha, kods
0501.
3.2. Atstāt nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra Nr. 7666-009-0335,
kas atrodas Jaujās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, daļai esošo zemes lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība platībā 19,0
ha, kods 0101.
3.3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2. punktā norādītā plānotās zemes vienības daļas
platības var tikt precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
3.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

zemes robežu plāna kopija ar iezīmēto plānoto
zemes vienības daļu uz 1 lpp.
8. Par zemes gabalu nodošanu nomai.

Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots G. Krauklei, V. Labinskim, R. Aļijevam
Paskaidro R. Šmukste, U. Skreivers
Deputāts R. Aļijevs lūdz atsevišķu balsojumu par 8.2. punktu.
2. Izskatot SIA ,,Rudzāts”, reģ. Nr.41503045501, juridiskā adrese: Varoņu iela
1A, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, valdes locekļa Ramisa Aļijeva,
2018. gada 25. jūlijā saņemto iesniegumu (reģ. ar Nr. LNP-2.6/18/1605) par zemes
vienības 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0184 nodošanu nomā, tika
konstatēts ka zemes vienība 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0184, kas
atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, ar Rudzātu pagasta padomes 2008.gada
26.novembra sēdes lēmumu Nr.16 ,,Par zemes izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai” nodota zemes reformas pabeigšanai.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta
2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
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Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav un deputātam R. Aļijevam balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0184, kas atrodas Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu
novada pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā
Rudzātu pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
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: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
1. Izskatot Zemnieku saimniecības ,,ANDRUPES” reģ. Nr.41501025337,
juridiskā adrese: ,,Andrupes”, Augšmukti, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads,
īpašnieka R. A., dzīvo (adrese), 2018.gada 30.jūlija iesniegumu par zemes vienības
2,9865 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0212, nodošanu nomā, tika
konstatēts ka zemes vienība 2,9865 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0212,
kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014. gada 29.
maija sēdes lēmumu Nr.7-15 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu
novada Jersikas pagastā un zemes platību precizēšanu” iekļauta rezerves zemes fondā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta
2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 28. un 35.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 2,9865 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0212, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu novada
pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā Jersikas
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
9. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Mežlauki” ar kopējo kadastra numuru 7686007-0431, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieces A. Č., dzīvo (adrese),
pilnvarotās personas J. K., dzīvo (adrese), 2018. gada 18. jūnija iesniegumu par
nekustamā īpašuma „Mežlauki”, kas sastāv no desmit zemes vienībām 72,5080 ha
kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā ceturto zemes vienību 2,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-001-0105, piekto zemes vienību 14,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-003-0146 un sesto zemes vienību 13,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-003-0051, piešķirt tām jaunu nosaukumu ,,Laukmeži” un noteikt
zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
1.panta 14.punktu un 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006. gada
20. jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Mežlauki”, kas atrodas Līvānu novada
Turku pagastā ar kopējo kadastra numuru 7686-007-0431, ceturto zemes vienību 2,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0105, piekto zemes vienību 14,6 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0146 un sesto zemes vienību 13,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-003-0051, saskaņā ar atdalāmo zemes vienību zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
1.2. Atdalāmajām zemes vienībām 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686001-0105, 14,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0146 un 13,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-003-0051 piešķirt jaunu nosaukumu „Laukmeži” 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.
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2. Izskatot nekustamā īpašuma „Borovka 1” ar kopējo kadastra numuru 7668007-0357, kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, īpašnieces D. G., dzīvo
(adrese), 2018. gada 10. augusta iesniegumu par Līvānu novada domes 2014. gada 25.
septembra sēdes lēmuma Nr.15- 21 ,,Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes
īpašumam ,,Borovka 1”” atcelšanu un nekustamā īpašuma „Borovka 1”, kas sastāv no
divām zemes vienībām 12,2 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā pirmo zemes
vienību 12,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0240, piešķirt tai jaunu
nosaukumu un atstāt esošo zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024. gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam,
A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Borovka 1”, kas atrodas Līvānu novada
Rudzātu pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7668-007-0357, zemes vienību 12,0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0240, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
2.2. Atdalāmajai zemes vienībai 12,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668007-0240 piešķirt jaunu nosaukumu „Lavandas” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.3. Atcelt Līvānu novada domes 2014. gada 25. septembra sēdes lēmumu
Nr.15- 21 ,,Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Borovka 1””
zemes vienībai 12,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0240 Līvānu novada
Rudzātu pagastā.
2.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
3. Izskatot nekustamā īpašuma „Daugavlejas” ar kopējo kadastra numuru 7652002-0004, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieku V.N., dzīvo (adrese),
un M. N., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas J. S., dzīvo (adrese), 2018. gada 13.
augusta iesniegumu par nekustamā īpašuma „ Daugavlejas”, kas sastāv no divām
zemes vienībām 4,05 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību 0,43
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0342, piešķirt tai jaunu nosaukumu un
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noteikt zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 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 Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un 9. panta pirmās
daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Daugavlejas”, kas atrodas Līvānu novada
Jersikas pagastā ar kopējo kadastra numuru 7652-002-0004, 2. zemes vienību 0,43 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0342, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības
zemes robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu
plānu).
3.2. Atdalāmajai zemes vienībai 0,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652002-0342 piešķirt jaunu nosaukumu „Otrās Daugavlejas” un noteikt zemes lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3.3. Mainīt apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,43 ha platībā, kas atrodas
Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, noteikto adresi: ,,Daugavlejas 2”, Grāveri,
Jersikas pagasts, Līvānu novads (klasifikatora kods 106530675), uz adresi: ,,Otrās
Daugavlejas”, Grāveri, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
3.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
10. Par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu zemes īpašumiem.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots G. Krauklei
1. Izskatot nekustamā īpašuma ,,Apaļsala” ar kadastra Nr.76660110001, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, īpašnieka SIA ,,RTRK”, reģ.
Nr.58503015061, juridiskā adrese: Dreimaņu iela 11, Mārupe, Mārupes novads,
2018. gada 23. augusta iesniegumu par nekustamā īpašuma ,,Apaļsala” zemes vienības
26,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660110001 sadalīšanu divos zemes gabalos,
atdalot no tās zemes nogabalu 14,1 ha platībā, piešķirt tam jaunu nosaukumu
,,Apaļsalas mežs” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), bet zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 76660110001 palikušajam zemes nogabalam atstāt esošo nosaukumu
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,,Apaļsala”, un atstāt esošo zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
7.pantu, kurā noteikts, ka Zemes ierīcības 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, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam,
A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma ,,Apaļsala”, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai 26,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76660110001, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot zemes nogabalu
14,1 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
1.2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam 14,1 ha platībā jaunu nosaukumu
„Apaļsalas mežs”.
1.3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
1.4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
1.5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada būvvaldē.
1.6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
1.7. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
1.7.1. 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;
1.7.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
1.7.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
1.7.4. Projekta grafisko daļu saskaņot ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu
atbildību ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.
1.8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.9. 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 plāna kopija ar dalījuma skici uz 1 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma ,,Pūtkas” ar kadastra Nr.76820050176, kas
atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, īpašnieku E. A., dzīvo (adrese), S. V., dzīvo
(adrese), V. G., dzīvo (adrese), E. G., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas V. G., dzīvo
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(adrese), S. G., dzīvo (adrese), D. G., dzīvo (adrese), un J. G., dzīvo (adrese), 2018.gada
3.augusta iesniegumu par nekustamā īpašuma ,,Pūtkas” 1. un 2. zemes vienības
sadalīšanu, tai skaitā:
sadalīt pirmo zemes vienību 24,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76820050176 četros zemes gabalos, atdalot no tās zemes nogabalus 10,15 ha un 2,0 ha
platībā, piešķirt tiem jaunu nosaukumu ,,Pūtkiņas” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) un zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), un zemes
nogabalam 10,15 ha noteikt jaunu adresi: ,,Pūtkiņas”, Pūtkas, Sutru pagasts, Līvānu
novads, bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76820050176 palikušajiem zemes
nogabaliem 7,65 ha un 4,5 ha platībā atstāt esošo nosaukumu ,,Pūtkas”, un noteikt
zemes lietošanas mērķus – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201);
sadalīt otro zemes vienību 6,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76820050179
divos zemes gabalos, atdalot no tās zemes nogabalu 3,1 ha platībā, piešķirt tam jaunu
nosaukumu ,,Pūtkiņas” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), bet zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 76820050179 palikušajam zemes nogabalam 3,1 ha platībā atstāt esošo
nosaukumu ,,Pūtkas”, un noteikt zemes lietošanas 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 Zemes ierīcības likuma
7.pantu, kurā noteikts, ka Zemes ierīcības 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, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam,
A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma ,,Pūtkas”, kas
atrodas Sutru pagastā, Līvānu novada:
2.1.1. pirmajai zemes vienībai 24,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76820050176, to sadalot četros zemes nogabalos 2,0 ha, 10,15 ha, 7,65 ha un 4,5 ha
platībā, atdalot zemes nogabalus 10,15 ha un 2,0 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici
(skat. pielikumā).
2.1.2. otrajai zemes vienībai 6,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76820050179, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot zemes nogabalu 3,1 ha platībā
saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2.2. Piešķirt atdalāmajiem zemes nogabalam 2,0 ha, 10,15 ha un 3,1 ha platībā
jaunu nosaukumu „Pūtkiņas”.
2.3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
2.4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
2.5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada būvvaldē.
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2.6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
2.7. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
2.7.1. 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;
2.7.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
2.7.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
2.8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.9. 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 plāna kopija ar dalījuma skici uz 1 lpp.
3. Izskatot nekustamā īpašuma „Daugavlejas” ar kopējo kadastra numuru
76520020004, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieku V. N., dzīvo
(adrese), un M. N., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas J. S., dzīvo (adrese), 2018.gada
13.augusta iesniegumu par nekustamā īpašuma ,,Daugavlejas” zemes vienības 3,62
platībā ar kadastra apzīmējumu 76520020004 sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot
no tās zemes nogabalu 0,46 ha platībā, piešķirt tam jaunu nosaukumu ,,Daugavpalejas”
un noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601),
bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76520020004 palikušajam zemes
nogabalam atstāt esošo nosaukumu ,,Daugavlejas”, un atstāt esošo zemes lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), kā arī noteikto adresi
,,Daugavlejas”, Grāveri, Jersikas pagasts, Līvānu novads, 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 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, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam,
A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma ,,Daugavlejas”, kas
atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, 1.zemes vienībai 3,62 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76520020004, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot zemes nogabalu
0,46 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
3.2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam 0,46 ha platībā jaunu nosaukumu
„Daugavpalejas”.
3.3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
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3.4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
3.5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada būvvaldē.
3.6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
3.7. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
3.7.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu
plāna Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:2000 ar iekļautu
nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju;
3.7.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
3.7.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
3.8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.9. 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 plāna kopija ar dalījuma skici uz 1 lpp.
4. Izskatot nekustamā īpašuma ,,Pimberi” ar kadastra Nr.76660100194, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, īpašnieka I. V., (adrese), 2018.gada
21.augusta iesniegumu par nekustamā īpašuma ,,Pimberi” zemes vienības 16,6 platībā
ar kadastra apzīmējumu 76660100194 sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot no tās
zemes nogabalu 14,6 ha platībā, piešķirt tam jaunu nosaukumu ,,Vītolaine” un noteikt
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76660100194
palikušajam zemes nogabalam atstāt esošo nosaukumu ,,Pimberi” un noteikto adresi
,,Pimberi’, Rubeņi, Rožupes pagasts, Līvānu novads, un atstāt esošo zemes lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101),
un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” (Teritorijas
plānojums) un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts, ka Zemes
ierīcības 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, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma ,,Pimberi”, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai 16,6 ha platībā ar kadastra
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apzīmējumu 76660100194, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot zemes nogabalu
14,6 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
4.2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam 14,6 ha platībā jaunu nosaukumu
„Vītolaine”.
4.3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
4.4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
4.5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada būvvaldē.
4.6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
4.7. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot šādus nosacījumus:
4.7.1. 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;
4.7.2. Precizēt apgrūtinājumus katrai projektētajai zemes vienībai atbilstoši
Aizsargjoslu likumam un saskaņā ar Teritorijas plānojumu;
4.7.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
4.7.4. Pieprasīt projekta izstrādes nosacījumus no Valsts akciju sabiedrības
,,Latvijas valsts ceļi”;
4.7.5. Projekta grafisko daļu saskaņot ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu
atbildību ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.
4.8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4.9. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija ar dalījuma skici uz 1 lpp.
11. Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Jersikas ielā 8a, Līvānos,
Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots G. Krauklei
Izskatot A. K., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošā zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1731, kas
atrodas Jersikas ielā 8a, Līvānos, Līvānu novadā, atsavināšanu, un Līvānu novada
domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
3.punktu, kurš nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi
kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes
starpgabalu, kas pieguļ šai zemei, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
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I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai atsevišķu neapbūvētu zemes starpgabalu Jersikas ielā 8a,
Līvānos, Līvānu novadā 1670 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1731.
2. Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt atsavināmā zemes gabala novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas
procesu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Ilzītes” Turku pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Austrumu mērnieks”, reģ. Nr.42403037206, juridiskā adrese:
Skolas iela 21-6, Ludza, Ludzas novads, iesniegto sertificēta zemes ierīkotāja Aivara
Strazda (sertifikāta Nr. AA000000054) 2018.gada 20.jūlijā izstrādāto zemes ierīcības
projektu ,,Ilzītes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0185 Līvānu
novada Turku pagastā, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumam
Nr.5-8 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Ilzītes”” un
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu, Ministru kabineta
2016.gada 5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"
11.3.punktu un 26.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem
Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Aivara Strazda izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašumam „Ilzītes" zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7686-006-0185 Turku pagastā, Līvānu novadā, sadalot to divās zemes
vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7686-0060051 – 1,0 ha;
1.2. paliekošajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7686-006053 – 4,6 ha.
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2. Atstāt atdalāmajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7686006-0051 1,0 ha platībā nosaukumu „Ilzītes" un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un
būvēm noteikto adresi – ,,Ilzītes”, Peisenieki, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316
(klasifikatora kods 105695495).
3. Piešķirt paliekošajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7686006-053 4,6 ha platībā nosaukumu ,,Salnava”.
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar kadastra
apzīmējumu 7686-006-0051 ar nosaukumu ,,Ilzītes” 1,0 ha platībā – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).
5. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 7686-006-053 ar nosaukumu ,,Salnava” 4,6 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
6. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7686-006-0051 un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0053 precizētos
apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas
Pielikumā: zemes ierīcības projekta ,,Ilzītes” grafiskā daļa uz 1 lpp.
13. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot A. V., dzīvo: (adrese), 2018. gada 10. augusta iesniegumu par
2007. gada 14. novembra Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības
termiņa pagarināšanu (nomā nodota zemes vienība 3,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 007 0142, kas atrodas Lauros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā),
konstatēts, ka ar Jersikas pagasta padomes 2007. gada 22. februāra sēdes lēmumu Nr.3
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” A. V. izbeigtas zemes lietošanas tiesības par
zemes gabalu 3,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0142, nosakot zemes
nomas pirmtiesības, un zemes vienība 4,0713 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652007-0142, kas atrodas Lauros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada
domes 2014. gada 29. maija lēmumu Nr.7-14 „Par pašvaldībai piekrītošās zemes
noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un zemes platību precizēšanu” atzīta par
Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi.
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams, ka
tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā. Atbilstoši Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) datiem,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0142 reģistrētā platība ir 4,0713 ha.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona, kurai zemes
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lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas tiesības un par šo zemi ar pašvaldību
noslēdzams zemes nomas līgums. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks
par 10 gadiem, ja zemes nomnieks vēlas zemes nomas līgumu var pagarināt.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ,,Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 17. un 19.punktu, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un
turējumā esošos zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar A. V., dzīvo: (adrese), par
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 4,0713 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
007 0142, atbilstoši reģistrētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas Lauros, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši
noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk par 28 EUR gadā un PVN. Zemes nomas maksa maksājama
par periodu sākot ar 2017. gada 14. novembri.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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 1 lpp.
2. Izskatot V. R., dzīvo: (adrese), 2018. gada 17. maija iesniegumu par
2007. gada 14. aprīļa Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (nomā nodots zemes gabals 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
007 0224, kas atrodas Kusiņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā), konstatēts, ka ar
Jersikas pagasta padomes 2007. gada 22. februāra sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” V. R. izbeigtas zemes lietošanas tiesības par zemes
gabalu 0,1413 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0224, nosakot zemes nomas
pirmtiesības, un zemes vienība 0,1413 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007
0224, kas atrodas Lauros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2014. gada 25. septembra lēmumu Nr.15-24(1) „Par pašvaldībai piekrītošās zemes
noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un zemes platību precizēšanu” atzīta par
Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi.
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams,
ka tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā. Atbilstoši Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) datiem,
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zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0224 reģistrētā platība ir 0,1413 ha.
Zemes vienība ir apbūvēta.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta otro daļu, persona, kurai zemes
lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas tiesības un par šo zemi ar pašvaldību
noslēdzams zemes nomas līgums. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks
par 10 gadiem, ja zemes nomnieks vēlas zemes nomas līgumu var pagarināt.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ,,Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 17. un 19.punktu, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un
turējumā esošos zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar V. R., dzīvo: (adrese), par
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,1413 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
007 0224, atbilstoši reģistrētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas Kusiņos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt
atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – dzīvojamo māju apbūve,
nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet
ne mazāk par 28 EUR gadā un PVN. Zemes nomas maksa maksājama par periodu sākot
ar 2018. gada 1. janvāri.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.
14. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim
1. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu un sakarā ar būvprojekta „Kaiju ielas Līvānos, Līvānu novadā
atjaunošana” realizāciju, tika konstatēts, ka:
1) Objektā jāveic krūmu un koku izgriešanu lielākā apjomā, kā paredzēts darbu
apjomos;
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2) 2018.gada 4. jūnijā tika sastādīts apsekošanas akts par to, ka objektā
konstatēti papildus koku un krūmu apjomi, kuri nav uzmērīti topogrāfiskajā
uzmērījumā;
3) Ieslēdzot darbu apjomos papildus nepieciešamo koku izgriešanu, darba
izmaksas saskaņā ar iepirkuma LND 2017/42 noteikto vienības cenu izmaksas sastāda
3576,02 EUR, ieskaitot PVN;
4) Ņemot vērā, ka krūmu izgriešanas darbi iepriekš nebija paredzēti, tika veikta
tirgus izpēte. 2018. gada 23. jūlijā tika saņemti finanšu piedāvājumi krūmu izgriešanai.
Saskaņā ar tirgus izpētes rezultātiem lētākais piedāvājums krūmu izgriešanai ir 4842,18
EUR, ieskaitot PVN.
Saskaņā ar sastādītajām tāmēm nepieciešami papildus līdzekļi projekta
realizācijai kopsummā ir 8418,20 EUR apmērā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam,
A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav un deputātam V. Labinskim, “atturoties”
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 8418,20 EUR apmērā papildus koku un krūmu
izgriešanai, apmaksu veicot no Līvānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā
“Izdevumu neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2018.gada 14.augusta iesniegumu par līdzekļu
piešķiršanu 1946,89 EUR apmērā fiskalizētas kasiera darba vietas iekārtu iegādei un
uzstādīšanai peldbaseinā, kā arī sakarā ar nepieciešamību peldbaseina aprīkošanai
iegādāties mīkstās mēbeles 3370,80 EUR apmērā, 8 matu fēnus 878,00 EUR apmērā,
58 apavu kastes 869,53 EUR apmērā, velo novietni 310,30 EUR apmērā, izmaksas
peldbaseina izkārtnes izgatavošanai 4542,34 EUR, peldbaseina konteinertipa katlu
mājas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un izbūvei 5384,50 EUR un objekta
apdrošināšanai 2070 EUR, kopsummā 19372,36 EUR, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav un deputātam
V. Labinskim, “atturoties”
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 19372,36 EUR aprīkojuma iegādei
jaunuzceltajam Līvānu 1.vidusskolas peldbaseinam, izkārtnes izgatavošanai,
peldbaseina konteinertipa katlu mājas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un
izbūvei un objekta apdrošināšanai no Līvānu novada pašvaldības 2018. gada
pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.
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2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu 1.vidusskolas direktors Gatis Pastars un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu piešķirt līdzekļus 1967,83 EUR apmērā papildus darbu veikšanai objektā
“Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija
uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā”, lai novērstu stāvošā ūdens
negatīvo ietekmi uz ceļa konstrukciju, saskaņā ar 2018.gada 14.maija apsekošanas
komisijas aktu Nr. 23-1, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 1967,83 EUR apmērā papildus darbu veikšanai objektā
“Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras jaunbūve un rekonstrukcija
uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā” no Līvānu novada pašvaldības
2018. gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2018.gada
pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo G. Kraukle
1. Izskatot Līvānu pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu,
konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds S. L. 3,72 EUR par nekustamo īpašumu
Krustpils ielā 14-29, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 900 0684.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
S. L., personas kods (personas kods), miris 2015.gada 16.jūnijā.
Atsaucoties uz 2016.gada 02.februārī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ievietoto
sludinājumu pie zvērinātas notāres Guntas Daugavietes lietvedībā esošo mantojuma
lietu, sakarā ar 2015.gada 16.jūnijā mirušā S. L., personas kods: (personas kods), atstāto
mantojumu, Līvānu novada dome 2016.gada 03.jūnijā ar vēstuli Nr. LND/21.6/16/2051 pieteica kreditora pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas
izveidojies par īpašumu Krustpils ielā 14-29, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr.
7611 900 0684, par kopējo summu 11,66 EUR.
2016.gada 04.jūlijā Latgales apgabaltiesas zvērināta notāre Gunta Daugaviete
izdeva Aktu Nr.1576 par mantojuma lietas izbeigšanu un mantas atzīšanu par
bezmantinieka mantu. Pamatojoties uz to, Līvānu novada dome ir apturējusi
nokavējuma naudas pieaugumu pamatparādam, kas izveidojies uz 2016.gada 03.jūniju,
t.i. kreditora prasījuma sagatavošanas dienu.
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Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 02.jūlija noteikumu Nr.364
“Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu” 124. punktu
Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 26 zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Podiņa ieveda
lietu par bezmantinieka mantu un no mantas pārdošanas iegūtajiem naudas līdzekļiem
2018. gada 04. jūnijā ieskaitīja Līvānu novada domes budžetā kreditora pretenzijas
segšanai - 11,66 EUR. Pēc kreditora pretenzijas segšanas Staņislavam Lubgānam
palicis nekustamā īpašuma nodokļa parāds 3,72 EUR, kas izveidojies pēc kreditora
prasījuma iesniegšanas līdz mantas atzīšanai par bezmantinieka mantu.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
3.punktu un trešo daļu, nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai – nodokļu
maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu
parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Atbilstoši Civillikuma 416.pantā noteiktajam, ja pēc mantojuma atstājēja nāves
viņam mantinieki nav palikuši vai šie mantinieki likumiskā termiņā pēc publikācijas
par mantojuma atklāšanos nav ieradušies vai nav pierādījuši savas mantojuma tiesības,
tad manta piekrīt valstij. Par parādiem valsts atbild tikai ar to mantu, kuru viņa tādā
kārtā patiesi iegūst. Valsts atzīst parādus, kuri nodrošināti ar hipotēku vai komercķīlu,
kā arī tos parādus, kuri pieteikti kā kreditoru pretenzijas mantojuma lietā zvērinātam
notāram uzaicinājumā (sludinājumā par mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā un
ietverti publiskā aktā vai saistībā, kas atzīta ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu.
Ar dienu, kad taisa notariālo aktu par mantojuma lietas izbeigšanu, apstājas
procentu, līgumsoda un citu blakusprasījumu pieaugums.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka S. L.nekustamā īpašuma nodokļa
atlikušais parāds 3,72 EUR apmērā nav atgūstams un ir dzēšams.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, un likuma “Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, ceturto daļu, Civillikuma 416. pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam,
A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Dzēst S. L., personas kods: (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa
parādu 3,72 EUR par nekustamo īpašumu Krustpils ielā 14-29, Līvānos, Līvānu novadā
ar kadastra nr. 7611 900 0684.
1.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
2. Izskatot Līvānu pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu,
konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds I. D. par nekustamo īpašumu Rīgas ielā
65-47, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 900 0577.
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Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
I. D., personas kods (personas kods), miris 2008.gada 14.janvārī.
Atsaucoties uz 2016.gada 03.martā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ievietoto
sludinājumu pie zvērinātas notāres Guntas Daugavietes lietvedībā esošo mantojuma
lietu, sakarā ar 2008.gada 14.janvārī mirušā I. D., personas kods: (personas kods),
atstāto mantojumu, Līvānu novada dome 2016.gada 26.maijā ar vēstuli Nr. LND/21.6/16/1988, pieteica kreditora pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas
izveidojies par īpašumu Rīgas ielā 65-47, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611
900 0557, par kopējo summu 74,31 EUR.
2016.gada 20.jūnijā Latgales apgabaltiesas zvērināta notāre Gunta Daugaviete
ir izdevusi Aktu Nr.1410 par mantojuma lietas izbeigšanu un mantas atzīšanu par
bezmantinieka mantu. Pamatojoties uz to, Līvānu novada dome ir apturējusi
nokavējuma naudas pieaugumu pamatparādam, kas izveidojies uz 2016.gada 26.maiju,
t.i. kreditora prasījuma sagatavošanas dienu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 02.jūlija noteikumu Nr.364
“Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu” 124. punktu
Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 26 zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Podiņa ieveda
lietu par bezmantinieka mantu un no mantas pārdošanas iegūtajiem naudas līdzekļiem
2018.gada 02.jūlijā ieskaitīja Līvānu novada domes budžetā kreditora pretenzijas
segšanai - 74,31 EUR. Pēc kreditora pretenzijas segšanas I. D. palicis nekustamā
īpašuma nodokļa parāds 4,02 EUR, kas izveidojies pēc kreditora prasījuma
iesniegšanas līdz mantas atzīšanai par bezmantinieka mantu.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
3.punktu un trešo daļu, nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai – nodokļu
maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu
parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Atbilstoši Civillikuma 416.pantā noteiktajam, ja pēc mantojuma atstājēja nāves
viņam mantinieki nav palikuši vai šie mantinieki likumiskā termiņā pēc publikācijas
par mantojuma atklāšanos nav ieradušies vai nav pierādījuši savas mantojuma tiesības,
tad manta piekrīt valstij. Par parādiem valsts atbild tikai ar to mantu, kuru viņa tādā
kārtā patiesi iegūst. Valsts atzīst parādus, kuri nodrošināti ar hipotēku vai komercķīlu,
kā arī tos parādus, kuri pieteikti kā kreditoru pretenzijas mantojuma lietā zvērinātam
notāram uzaicinājumā (sludinājumā par mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā un
ietverti publiskā aktā vai saistībā, kas atzīta ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu.
Ar dienu, kad taisa notariālo aktu par mantojuma lietas izbeigšanu, apstājas
procentu, līgumsoda un citu blakusprasījumu pieaugums.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināts, ka I. D.nekustamā īpašuma nodokļa
atlikušais parāds 4,02 EUR apmērā nav atgūstams un ir dzēšams.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, un likuma “Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, ceturto daļu, Civillikuma 416. 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.
28

Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam,
A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Dzēst I. D., personas kods: (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa
parādu 4,02 EUR par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 65-47, Līvānos, Līvānu novadā ar
kadastra nr. 7611 900 0557.
2.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
3. Pamatojoties uz Daugavpils tiesas 2018.gada 08.jūnija lēmumu lietā
C25060515 par Edgara Muktupāvela saistību dzēšanas procedūras un maksātnespējas
procesa izbeigšanu, tiek ierosināts, dzēst E. M. atlikušo nekustamā īpašuma nodokļa
parādu 43,35 EUR apmērā, tai skatā pamatparāds 30,76 EUR un nokavējuma nauda
12,59 EUR.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Ar Preiļu rajona tiesas 2015.gada 27.jūlija lēmumu tika pasludināts E. M.
maksātnespējas process.
Līvānu novada dome 2015.gada 20.augustā pieteica kreditora prasījumu Nr.
LND/2-1.6/15/2693 par kopējo parāda summu 45,21 EUR apmērā, tajā skaitā
pamatparāds 31,87 EUR un nokavējuma nauda 13,34 EUR.
E. M. saistību dzēšanas plānā iekļāva atlikušās saistības pret Līvānu novada
domi – 45,21 EUR, tajā skaitā pamatparāds 31,87 EUR un blakusprasījumi 13,34 EUR.
Ar Daugavpils tiesas 2016.gada 26.maija lēmumu - apstiprināta E. M. bankrota
procedūras pabeigšana un apstiprināts saistību dzēšanas plāns, pasludinot E. M. saistību
dzēšanas procedūru. Saskaņā ar parādsaistību dzēšanas plānu E. M. dzēsis nekustamā
īpašuma nodokļa parādu Līvānu novada pašvaldībai 1,86 EUR apmērā.
Ar Daugavpils tiesas 2018.gada 08.jūnija lēmumu lietā C25060515 nolemts
izbeigt E. M. saistību dzēšanas procedūru un maksātnespējas procesu, un dzēst E. M.
saistības, kas nav izpildītas saistību dzēšanas procedūras laikā.
Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, ja parādnieks veicis
fiziskās personas saistību dzēšanas plānā noteiktās darbības, pēc šī plāna darbības
beigām atlikušās minētajā plānā norādītās šīs personas saistības tiek dzēstas un
apturētās izpildu lietvedības par dzēsto saistību piedziņu tiek izbeigtas.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.35 panta trešo daļu, apstiprinot saistību
dzēšanas procedūras izbeigšanu, tiesa lemj par to saistību dzēšanu, kuras nav izpildītas
saistību dzēšanas procesa laikā.
Saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.36 panta otro daļu, ja tiesa, izbeidzot
saistību dzēšanas procedūru, konstatē, ka parādnieks ir atbrīvojams no parāda saistībām
saskaņā ar šā likuma 164. pantu, tiesa vienlaikus ar procedūras izbeigšanu atbrīvo viņu
no saistībām, kuras norādītas fiziskās personas saistību dzēšanas plānā.
Daugavpils tiesa ar 2018.gada 08.jūnija lēmumu lietā C25060515 konstatēja, ka
E. M. ir nokārtojis visas saistību dzēšanas plānā iekļautās saistības.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa uzskaites sistēmas datiem E. M.
atlikušais nekustamā īpašuma nodokļa parāds Līvānu novada pašvaldības budžetam uz
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2018.gada 08.jūniju ir 43,35 EUR apmērā, tai skatā pamatparāds 30,76 EUR un
nokavējuma nauda 12,59 EUR.
Ņemot vērā iepriekš minēto ir secināms, ka E. M. atlikušais nekustamā īpašuma
nodokļa pamatparāds, kas iekļauts saistību dzēšanas plānā un ar to saistītās nokavējuma
naudas nav atgūstamas un ir dzēšamas.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.panta 3.punktu Līvānu
novada dome veic pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu normatīvajos aktos
noteiktās kompetences ietvaros. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā
daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus,
kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā
noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma
164.panta pirmo daļu, trešo daļu un ceturto daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu un 67.panta septīto daļu, kā arī likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu E. M., personas kods (personas
kods), 43,35 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 30,76 EUR un nokavējuma nauda
12,59 EUR.
3.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
4. Izskatot Līvānu pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu,
tiek ierosināts dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu R. D. par nekustamo īpašumu
Avotu ielā 1B-28, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 900 0024, kas uz
2018.gada 30.augustu ir 37,65 EUR, tai skaitā pamatparāds 30,20 EUR un nokavējuma
nauda 7,45 EUR.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
2015.gada 13.februārī Līvānu novada domē tika saņemts un reģistrēts Latgales
apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas 2015.gada 08.februāra
pieprasījums Nr.00620/027/2015-NOS par nekustamā īpašuma nodokļa parādu R. D.
piederošajam nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7611 900 0024, kas atrodas
Avotu ielā 1B-28, Līvānos, Līvānu novadā.
2015.gada 26.februāra Līvānu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums Nr.223(2) “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu
bezstrīda kārtībā no R. D.”. Piedzenamā parāda summa 22,10 EUR.
2016.gada 27.decembrī Līvānu novada domē tika saņemts un reģistrēts
Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas vēstule par pieteikuma par izsoles akta
apstiprināšanu. Pieteikums tika izskatīts 2017.gada 23.augustā.
2018.gada 24.aprīlī Līvānu novada domē tika saņemta un reģistrēta Daugavpils
tiesas tiesneses Tatjanas Ivanovas informācija par to, ka tiesas lēmums stājies likumīgā
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spēkā 2018.gada 23.aprīlī. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta
pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ja īpašumu atsavina, vēršot piedziņu uz nekustamo
īpašumu, īpašuma tiesību ieguvējs nekustamā īpašuma nodokli maksā, sākot ar nākamo
mēnesi pēc tam, kas stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināta nekustamā
īpašuma izsole. No iepriekš teiktā izriet, ka nekustamā īpašuma ieguvējs par nodokļu
maksātāju kļuva 2018.gada 01.maijā.
Piedziņas procesa rezultātā tika piedzīta lēmuma summa 22,10 EUR.
Ņemot vērā, ka R. D. nedzīvo Latvijā, tiesa noteica lietas izskatīšanai garāko
termiņu, lai nodrošinātu tiesas dokumentu piegādāšanu un izsniegšanu parādniekam.
Šajā laika periodā parāda summa auga, jo tiesas lēmums nebija stājies spēkā.
Laika posmā no 2015. gada 01. jūnija līdz tiesas sprieduma spēkā stāšanās
dienai 2018.gada 30.augustam R. D. tika aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis 30,20
EUR un nokavējuma nauda 7,45 EUR, kopsummā 37,65 EUR.
Ņemot vērā minētos apstākļus tiek secināts, ka piedziņas procesa uzsākšana nav
lietderīga un parāds ir objektīvi neatgūstams un dzēšams.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Dzēst R. D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, par nekustamo īpašumu
ar kadastra numuru 7611 900 0024, kas atrodas Avotu ielā 1B-28, Līvānos, Līvānu
novadā, kas uz 2018.gada 30.augustu ir 37,65 EUR, tai skaitā pamatparāds 30,20 EUR
un nokavējuma nauda 7,45 EUR.
4.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo G. Kraukle
1. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
2018.gada 30.jūlija pieprasījumu Nr.08297/027/2018-NOS par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu izpildu lietā Nr.00368/027/2018, par piedziņas vēršanu uz V. P. (V. P.)
piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Zaļā ielā 2-26, Līvānos, Līvānu novadā, ar
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kadastra nr. 7611 900 1257, konstatēts, ka V. P. (V. P.) par nekustamo īpašumu Zaļā
ielā 2-26, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 900 1257 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, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr.14-16(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no V. P. (V. P.)”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
2. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
2018.gada 04.jūlija paziņojumu Nr.07305/027/2018-NOS par nekustamā īpašuma
novērtējumu izpildu lietā Nr.00319/027/2017, par piespiedu pārdošanas vērtības
noteikšanu G. S. piederošajam nekustamajam īpašumam Meža ielā 19F, Līvānos,
Līvānu novadā ar kadastra Nr. 7611 503 0505, tika konstatēts, ka:
Līvānu novada dome 2015.gada 28.maijā izskatīja lietu par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu no G. S. un pieņēma lēmumu Nr.6-27(3) „Par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu”, kur uz 2015.gada 20.maiju bija konstatēts
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 5094,09 EUR, tajā skaitā pamatparāds 3524,38
EUR un nokavējuma nauda 1569,71 EUR.
Līvānu novada dome 2017.gada 30.martā izskatīja lietu par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu no G. S. un pieņēma lēmumu Nr.4-21(2) “Par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu”, kur uz 2017.gada 30.jūniju bija konstatēts
nekustamā īpašuma nodokļa parāda pieaugums 2607,32 EUR, tajā skaitā pamatparāds
1263,10 EUR un nokavējuma nauda 1344,22 EUR, kopsummā 7701,41 EUR, tajā
skaitā pamatparāds 4787,48 EUR un nokavējuma nauda 2913,93 EUR.
G. S. 2017.gada 03.maijā parāda dzēšanai pārskaitīja 4450,36 EUR un
2018.gada 18.janvārī 50,00 EUR. Zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova 2017.gada
03.augustā, pēc nekustamā īpašuma Meža iela 15B, Līvānos pārdošanas izsolē,
ieskaitīja pašvaldības budžeta kontā 167,17 EUR un 2018.gada 31.maijā piedzīto
summu 45,25 EUR apmērā.
Parāda pieaugums uz 2018.gada 31.decembri (prognozējamais nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir 1324,05 EUR, tajā skaitā
pamatparāds 971,24 EUR un nokavējuma nauda 352,81 EUR, kopsummā 4311,92
EUR, tajā skaitā pamatparāds 3221,11 EUR un nokavējuma nauda 1090,81 EUR, tai
skaitā:
NĪ adrese

NĪN
objekts

Kadastra
numurs/apzīmējums
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Pamatparāds
(EUR)

Nokavējuma
nauda
(EUR)

Kopā
(EUR)

Lāčplēša iela 1A,
Līvāni
Lāčplēša iela 1A,
Līvāni
Meža iela 19F, Līvāni
Meža iela 19F, Līvāni
Rīgas iela 2, Līvāni
Rīgas iela 2P, Līvāni

zeme

7611-003-1809

276,10

93,67

369,77

būve

7611-003-1809-001

968,05

328,48

1296,53

zeme
būve
būve
zeme

7611-003-0513
7611-003-0513-001
7611-003-1806-001
7611-003-1807

251,85
489,38
1147,15
88,58
3221,11

85,48
166,12
391,69
25,37
1090,81

337,33
655,50
1538,84
113,95
4311,92

Kopā:

Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 7. panta trešās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka, ja īpašumu atsavina, veicot
maksātnespējas procesu vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā uz nekustamo īpašumu,
bijušā īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar
nākamo mēnesi pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināta
nekustamā īpašuma izsole, un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu, un
Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Precizēt Līvānu novada domes 2015.gada 28.maija lēmumā Nr.6-27(3)
„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu”, piedzenamo nekustamā īpašuma
nodokļa parāda kopējo summu, kas uz 2018.gada 31.decembri (prognozējamais
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir 4311,92 EUR
(četri tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro un 92 centi), tajā skaitā pamatparāds 3221,11
EUR un nokavējuma nauda 1090,81 EUR.
2.2. Ņemot vērā, ka G. S. sākotnējais parāds uz 2015.gada 20.maiju bija
5094,09 EUR, tajā skaitā pamatparāds 3524,38 EUR un nokavējuma nauda 1569,71
EUR, nekustamā īpašuma parāda pieaugums uz 2017.gada 30.jūniju bija 2607,32 EUR,
tajā skaitā pamatparāds 1263,10 EUR un nokavējuma nauda 1344,22 EUR, G. S.
ieskaitītās summas: 2017.gada 03.maijā 4450,36 EUR un 2018.gada 18.janvārī 50,00
EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas piedzītās summas 2017.gada
03.augustā 167,17 EUR un 2018.gada 31.maijā 45,25 EUR un nekustamā īpašuma
nodokļa parāda pieaugumu uz 2018.gada 31.decembri 1324,05 EUR, tajā skaitā
pamatparāds 971,24 EUR un nokavējuma nauda 352,81 EUR, piedzīt no G. S.,
personas kods (personas kods), deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 4311,92 EUR (četri tūkstoši trīs simti vienpadsmit euro un 92
centi), tajā skaitā pamatparāds 3221,11 EUR un nokavējuma nauda 1090,81 EUR.
2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami, tos ieskaitot
Līvānu novada domes norēķinu kontā kredītiestādē (AS Citadele banka, konts:
LV79PARX0004642660004, kods: PARXLV22; AS SEB BANKA, konts:
LV14UNLA0050018690074, kods: UNLALV2X; AS Swedbank, konts:
LV30HABA0551035067596, kods: HABALV22).
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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3. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
2018.gada 27.jūlija pieprasījumu Nr.08272/027/2018-NOS par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu izpildu lietā Nr.00489/027/2016, par piedziņas vēršanu uz L. C.
piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra
nr. 7652 002 0017, konstatēts, ka L. C. par nekustamo īpašumu Rugāju Mājas, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7652 002 0017 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, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pieņemt lēmumu Nr.14-16(3) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no L. C.”.
3.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
4. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
2018.gada 3.augusta paziņojumu Nr.08661/027/2018-NOS par nekustamā īpašuma
izsoli izpildu lietā Nr.00341/027/2013, par piedziņas vēršanu uz V. J. piederošo
nekustamo īpašumu, kas atrodas Daugavpils ielā 19-4, Līvānos, Līvānu novadā, ar
kadastra Nr.7611 900 1870, konstatēts, ka V. J. par nekustamo īpašumu Daugavpils
ielā 19-4, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7611 900 1870 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 pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, 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, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Pieņemt lēmumu Nr.14-16(4) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no V. J.”.
4.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
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17. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot Latgales mākslas un amatniecības centra 2018. gada 27. jūlija vēstuli
Nr. 1-5/18/2 par izmaiņām amatu vienību sarakstā, iekļaujot jaunu amata vienību
“stikla pūtēja asistents”, lai nodrošinātu sarežģītu stikla izstrādājumu izveidi un darba
procesa nepārtrauktību stikla pūtēja prombūtnes laikā, kā arī apmācītu stikla pūtēja
amata turpinātāju, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par” un deputātam V. Labinskim balsojot
“pret”, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2018. gada 1. septembri iekļaut Latgales mākslas un amatniecības centra
amatu vienību sarakstā amata vienību “stikla pūtēja asistents”, profesijas kods 7315 01,
1 likmi un darba algu 700,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu
pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Latgales mākslas un amatniecības
centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
Deputāts V. Labinskis lūdz protokolā ierakstīt viedokli, ka principā atbalsta, ka ir stikla
pūtējs un viņam vajadzīgs palīgs, bet, paredzot atalgojumu, šai štatai vietai,
atalgojumam jābūt adekvātam, samērīgam ar attiecīgajā iestādē strādājošajiem
darbiniekiem, tāpēc atalgojumam bija jābūt līdzīgam, patiesībā vienādam, kāds ir
pārējiem vidējā līmeņa speciālistiem, vai nu mazliet zemākam šim asistentam vai vēl
labāk pārējiem - vismaz diviem darbiniekiem, paceļot par dažiem desmitiem euro
atalgojumu, lai viņi būtu vienādā līmenī.
18. Par izmaiņām Līvānu novada pašvaldības 2018. gada budžetā.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro H. Jablonska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un
finanšu vadību” un likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam,
A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav un deputātam V. Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
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1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2018. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Līvānu novada
pašvaldības pamatbudžetu 2018. gadam”” (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.
Pielikumā: saistošie noteikumi Nr.8 ar pielikumiem
19. Par dalību projektā „PROTI un DARI”.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim, R. Aļijevam, G. Pastaram
Paskaidro B. Vucenlazdāne
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
ierosinājumu piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa (SAM)
“Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā,
NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju
vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI” īstenošanā un pamatojoties
uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012. – 2018. gadam” 1. prioritātes (Dzīves un darba prasmes, pašiniciatīva un
uzņēmība) 1.3. rīcības virziena (Visa mūža garumā tiek saglabāta un attīstīta
iedzīvotāju pašaktivitāte, uzņēmība, dzīves prasmes, atbildība, gatavība saprātīgi riskēt
un vēlme strādāt) 1.3.2. rīcībai (Mūžizglītības un pašīstenošanās pasākumi Līvānu
novada iedzīvotāju uzņēmējdarbības, darba iemaņu, prasmju un personīgās
individualitātes attīstībai) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija
noteikumiem Nr.358 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.
specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un
veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros
un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi"" un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Savienības
2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET
jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu
garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektā
“PROTI un DARI” kā sadarbības partnerim (skat.pielikumā projekta aprakstu).
2. Noslēgt starp Līvānu novada domi un Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūru līgumu par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas
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“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru
darbībā” projekta “PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā (skat.pielikumā
līguma projektu).
3. Nodrošināt projekta “PROTI un DARI” ieviešanai nepieciešamos
cilvēkresursus atbalstāmo darbību īstenošanai un sniegt ieguldījumu iznākuma un
rezultāta rādītāju sasniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 07. jūlija
noteikumu Nr. 385 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.
specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un
veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros
un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi” 17.
punktam.
4. Noteikt par projekta īstenošanu atbildīgo personu Līvānu novada domes
Plānošanas un attīstības daļas vadītāju Baibu Vucenlazdāni, tel. 29226382, e-pasts:
baiba.vucenlazdane@livani.lv.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Pielikumā:

1) projekta apraksts uz 1 lpp.
2) līguma projekts uz 5 lpp.
20. Par telpu nomu.

Ziņo G. Kraukle
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2018.gada 9.augusta vēstuli Nr.1-13/77 par telpu
iznomāšanu SIA „V&RIM”, reģ. Nr. 41503019392, satiksmes noteikumu teorētiskajai
apmācībai no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 1.septembrim Līvānu
1.vidussskolas telpās, Rīgas ielā 101, Līvānos, ievērojot sabiedrības intereses un
lietderības apsvērumus, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr. 97
„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.1. punktu un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 10. punktu, 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut Līvānu 1.vidusskolai iznomāt SIA „V&RIM”, reģ. Nr. 41503019392
telpu (telpas litera Nr.60) Rīgas ielā 101, Līvānos satiksmes noteikumu teorētiskajai
apmācībai no 2018.gada 1.septembra līdz 2019. gada 31. augustam, nosakot nomas
maksu par nomātajām telpām 3,00 EUR un PVN par katru telpas izmantošanas stundu.
2. Telpu nomas līgumā noteikt, ka nomnieks maksā nomas maksu vienu reizi
divos mēnešos pēc iepriekš saskaņota darba (stundu) grafika.
3. Noteikt, ka atbildīgais par telpu nomas līguma slēgšanu ir Līvānu
1. vidusskolas direktors Gatis Pastars.
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Pielikumā: nomas telpu izvietojums uz 1 lpp.
21. Par internātā dzīvojošo audzēkņu ēdināšanas maksas segšanu.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim
Izskatot Rožupes pamatskolas 2018. gada 23 .augusta vēstuli Nr. 1-12/55,
Jersikas pamatskolas 2018. gada 20 .augusta vēstuli Nr. 1-12/26, Jaunsilavas
pamatskolas 2018. gada 23. augusta vēstuli Nr. 1-12/42 un Rudzātu vidusskolas
2018. gada 23. augusta vēstuli Nr. 1-12/45 par internātā dzīvojošo audzēkņu ēdināšanas
izdevumu (brokastis, launags, vakariņas) segšanu no 2018. gada 3. septembra, lai
sekmētu izglītojamo nepārtrauktu iekļaušanos izglītības procesā gadījumos, kad sociāli
ekonomiskie apstākļi, transporta pieejamība nenodrošina regulāru skolas apmeklējumu,
saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības starpprofesionāļu komandas 2018. gada 23. maija
sēdes ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta
pirmās daļas 7. punktu un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. No 2018. gada 3. septembra 2018./2019. mācību gada pirmajā pusgadā segt
Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu Rožupes pamatskolas, Jersikas
pamatskolas, Jaunsilavas pamatskolas un Rudzātu vidusskolas internātos dzīvojošo
audzēkņu ēdināšanas (brokastis, launags, vakariņas) izdevumus.
2. Noteikt, ka līdz 2018. gada beigām izdevumi internātā dzīvojošo audzēkņu
ēdināšanai tiek segti no atbilstošo izglītības iestāžu budžetā obligātās pirmsskolas
izglītības vecuma bērnu un 5.-12.klašu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai
plānotajiem līdzekļiem.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Rožupes pamatskolas, Jersikas
pamatskolas, Jaunsilavas pamatskolas un Rudzātu vidusskolas direktori.
Sēde beidzas plkst.1200
Protokols parakstīts 2018. gada 6. septembrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

G. Kraukle

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška

38

