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Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Valdis ANSPAKS
Klavdija DAUKŠTE
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Gaļina KRJUKOVA
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Normunds BRUKMANIS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Juris KIRILLOVS, attaisnojoša iemesla dēļ
Pēteris ROMANOVSKIS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
Ginta KRAUKLE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību speciāliste,
Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Ilga PEISENIECE, izglītības pārvaldes vadītāja,
Baiba VUCENLAZDĀNE, plānošanas un attīstības daļas vadītāja,

Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina domes sēdes darba kārtībā
iekļaut 23. darba kārtības jautājumu “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam ,,Upenieki 1” Jersikas pagastā, Līvānu novadā”. Ņemot vērā
domes priekšsēdētāja priekšlikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
32. pantu, Līvānu novada dome izskata šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
3. Par Līvānu novada Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Ziņo
A. Usāne.
4. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta sacensību uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo A. Usāne,
5. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu. Ziņo
A. Usāne,
6. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks
7. Par adreses maiņu un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
9. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks
10. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
11. Par zemesgabala iznomāšanu. Ziņo A. Vaivods
12. Par projektu „Rožupes estrādes pārbūve”. Ziņo A. Vaivods
13. Par projektu „Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašdarbības kolektīviem”.
Ziņo A. Vaivods
14. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
15. Par dalības maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
16. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas
pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods
17. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2017.gada budžetā. Ziņo A. Vaivods
18. Par Līvānu novada pašvaldības 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
19. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Brīnums”, Kūkās, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods
20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Līču ielā 23a, Līvānos, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods
22. Par telpu Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, nomas
tiesību izsoli. Ziņo A. Vaivods
23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Upenieki 1” Jersikas pagastā, Līvānu novadā. Ziņo A. Vaivods
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1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
29. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne, pārstāvot Līvānu
novada domi, sveica Rožupes pagasta pensionāru kopu 15 gadu jubilejā.
1. maijā priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne teica uzrunu sporta pasākuma “1. maija
stafetes” ietvaros, kas norisinājās Līvānu 1. vidusskolas stadionā.
4. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods teica uzrunu Latvijas
Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienai veltītajā pasākumā
“Dubnas krasta sadziedāšanās”, kas notika Līvānos, bet vēlāk Rēzeknē piedalījās
svētku koncertā, kas bija veltīts Latgales kongresa simtgadei. Priekšsēdētāja vietniece
Aija Usāne teica uzrunu pasākumā “Ģimeņu festivāls” pie Līvānu novada Kultūras
centra.
5. maijā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales kongresa simtgadei
veltītajā ekumeniskajā dievkalpojumā Rēzeknes Vissvētākās Jēzus sirds katedrālē, bet
vēlāk piedalījās svinīgajā gājienā, pieminekļa Latgales kongresam100 atklāšanā un
Latgales simtgades kongresā Rēzeknē.
8. maijā Līvānu novada domē notika Vides uzraudzības un kārtības komisijas sēde.
Domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne organizēja sanāksmi pirmsskolas izglītības
iestādē “Rūķīši”, kur tika pārrunāti jautājumi par iestādes darbību vasaras periodā.
10. maijā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas televīzijas raidījuma
“Tautas panorāma” ierakstā Rīgā.
11. maijā Līvānu novada domes vadība, kā arī pašvaldības speciālisti piedalījās Līvānu
daudzdzīvokļu mājas Lāčplēša ielā 15 iedzīvotāju sanāksmē, lai pārrunātu jautājumus
par dalību daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmā.
Priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne organizēja Līvānu pilsētas svētku darba grupas
sanāksmi, kā arī Latgales novada senioru dziesmu un deju svētku festivāla
organizatoriskās darba grupas sanāksmi.
12. maijā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde.
13. maijā priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne teica uzrunu un sveica uzvarētājus
Līvānu novada basketbola un volejbolistu čempionāta apbalvošanas pasākumā.
15. maijā priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Rožupes pagasta valdes sēdē.
16. maijā priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Ministru kabineta izbraukuma
sēdē Daugavpils Universitātē, kur tika skatīti jautājumi par Latgales ekonomisko zonu.
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17. maijā priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne sveica Mazo olimpisko spēļu dalībniekus
Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”. Līvānu novada domē notika
Administratīvās komisijas sēde.
18. maijā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes: Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde, Tautsaimniecības komitejas sēde un Finanšu komitejas sēde.
20. maijā domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne sveica Jersikas pagasta sporta
svētku dalībniekus, bet šīs pašas dienas pēcpusdienā apmeklēja pasākumu un teica
uzrunu folkloras kopu sadziedāšanās pasākumā Turku saieta namā.
21. maijā priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne atklāja 20. Līvānu novada vieglatlētikas
čempionātu.
24. maijā Līvānu novada Kultūras centrā notika Līvānu pilsētas svētku darba grupas
sanāksme.
2. Dzīvokļa jautājumi.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot L. K., dzīvo (adrese), 2017. gada 24. aprīļa iesniegumu (reģ. 2017.
gada 24. aprīlī ar nr. 2-11.1/17/733) par nodrošināšanu ar dzīvojamo platību un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā var sniegt
palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 9.1
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo platību
un piešķirt L. K., dzīvo (adrese), ģim. sast. 2 cilv., labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
Rīgas ielā 10a – 57, Līvānos, Līvānu novadā, ar kop. pl. 52,38 kv.m. īres tiesības.
1.2. L. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa Rīgas
ielā 10a – 57 īri.
1.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par
labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa (adrese), īri ar L. K. un mēneša laikā veikt dzīvokļa
pieņemšanu.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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1.5. 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.
2. Izskatot K. V., dzīvo (adrese), 2017. gada 24. aprīļa iesniegumu (reģ. 2017.
gada 24. aprīlī ar nr. 2-11.1/17/734) par nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā var sniegt
palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 9.1
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo platību
un piešķirt K. V., dzīvo (adrese), ģim. sast. 2 cilv., labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
Saules ielā 26 – 1, Līvānos, Līvānu novadā, ar kop. pl. 44,40 kv.m. īres tiesības.
2.2. K. V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
Saules ielā 26 – 1 īri.
2.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par
labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa (adrese), īri ar K. V. un mēneša laikā veikt dzīvokļa
pieņemšanu.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot L. L., dzīvo (adrese), 2017. gada 9. maija iesniegumu (reģ. 2017.
gada 11. maijā ar nr. 2-11.1/17/851) par nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā var sniegt
palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 9.1
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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3.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo platību
un piešķirt L. L., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
Rīgas ielā 37 – 23, Līvānos, Līvānu novadā, ar kop. pl. 34,69 kv.m. īres tiesības.
3.2. L. L. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa Rīgas
ielā 37 – 23 īri.
3.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par 1 –
istabu dzīvokļa ar daļējām ērtībām (adrese), īri ar L. L. un mēneša laikā veikt dzīvokļa
pieņemšanu.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot A. K., dzīvo (adrese), 2017. gada 11. maija iesniegumu (reģ. 2017.
gada 11. maijā ar nr. 2-11.1/17/850) par 2016. gada 7. aprīlī noslēgtā dzīvojamās telpas
īres līguma Nr. 16 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 un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt A. K. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Rīgas ielā
10a – 14, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot L. D., dzīvo (adrese), 2017. gada 24. aprīļa iesniegumu (reģ. 2017.
gada 24. aprīlī ar nr. 2-11.1/17/735) par 2016. gada 7. aprīlī noslēgtā dzīvojamās telpas
īres līguma Nr. 17 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 un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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5.1. Pagarināt L. D. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Daugavpils
ielā 19 – 14, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot V. L., dzīvo (adrese), 2017. gada 13. aprīļa iesniegumu (reģ. 2017.
gada 13. aprīlī ar nr. 2-11.1/17/660) par 2014. gada 9. septembrī noslēgtā dzīvojamās
telpas īres līguma Nr. 39 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 un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Pagarināt V. L. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Rīgas ielā
6a – 48, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot L. I., dzīvo (adrese), 2017. gada 15. maija iesniegumu (reģ. 2017.
gada 15. maijā ar nr. 2-11.1/17/869) par 2016. gada 6. maijā noslēgtā dzīvojamās
telpas īres līguma Nr. 24 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz likuma “Par
dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var
noslēgt, pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Pagarināt L. I. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Avotu ielā 1a
– 13, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
7.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Izskatot K. F., dzīvo (adrese), 2017. gada 25. aprīļa iesniegumu (reģ. 2017.
gada 25. aprīlī ar nr. 2-11.1/17/741) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā jaunai
7

ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību un pamatojoties uz
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas,
kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka
izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
8.1. Piešķirt K. F., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa Rīgas ielā 4a – 32, Līvānos, Līvānu novadā, ar kop. pl. 36,60 kv.m. īres
tiesības uz laiku līdz 2017. gada 30. novembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
8.2. K. F. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa Rīgas
ielā 4a – 32, Līvānos, Līvānu novadā īri.
8.3. Izslēgt K. F. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr. 3.
8.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
8.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
9. Izskatot A. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 27. aprīļa
iesniegumu (reģ. 2017. gada 27. aprīlī ar nr. 2-11.1/17/750) par palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus kā Līvānu novada domes speciālistam un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama
palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās
telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem
vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
“Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.1. punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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9.1. Piešķirt A. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota
2 – istabu dzīvokļa Zaļā ielā 12 – 29, Līvānos, Līvānu novadā, ar kop. pl. 51,02 kv.m.
īres tiesības, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2018. gada 31. maijam, ar tiesībām
līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
9.2. A. S. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa Zaļā
ielā 12– 29, Līvānos, Līvānu novadā īri.
9.3. Izslēgt A. S. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, Līvānu novada pašvaldības speciālistu grupas,
kārtas nr. 2.
9.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
9.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
10. Izskatot G. R., dzīvo (adrese), 2017. gada 28. aprīļa iesniegumu (reģ. 2017.
gada 28. aprīlī ar nr. 2-11.1/17/759) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc sociālā
dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības, un pamatojoties uz
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas,
kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka
izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
10.1. Piešķirt G. R., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota 1 – istabu
dzīvokļa Rīgas ielā 65 – 41, Līvānos, Līvānu novadā, ar kopējo platību 31,60 kv.m.
īres tiesības, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2017. gada 30. novembrim, ar tiesībām
līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
10.2. G. R. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
Rīgas ielā 65 – 41, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
10.3. Izslēgt G. R. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 3.
10.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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10.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
11. Izskatot V. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 11. maija
iesniegumu (reģ. 2017. gada 11. maijā ar nr. 2-11.1/17/848) par palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās
platības, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu,
kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
11.1. Piešķirt V. Gredzenai, deklarētā dzīvesvieta „Vanagkalns”, Dubnas
viensētas, Turku pagastā, Līvānu novadā, ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota 1 – istabu
dzīvokļa Rīgas ielā 4a – 17, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību 28,60 kv.m. īres
tiesības, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2017. gada 30. novembrim, ar tiesībām
līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
11.2. V. G. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
Rīgas ielā 4a – 17, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
11.3. Izslēgt V. G. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 5.
11.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
11.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
12. Izskatot L. K., dzīvo (adrese), 2017. gada 3. maija iesniegumu (reģ. 2017.
gada 3. maijā ar nr. 2 – 11.1./17/773) par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves
apstākļus pēc bāriņtiesas ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem un Līvānu novada
bāriņtiesas 2017. gada 18. aprīļa sarunas protokolu par L. K. sadzīves apstākļiem un
2017. gada 18. aprīļa Dzīves apstākļu pārbaudes aktu par L. K. dzīves apstākļiem, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
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noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
12.1. Iekļaut L. K., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 4 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo
personu
grupā
ar
kārtas
nr.
6.
12.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
12.3. 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.
13. Izskatot I. G., dzīvo (adrese), 2017. gada 28. marta iesniegumu (reģ. 2017.
gada 28. martā ar nr. 2-11.1/17/567) par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
13.1. Iekļaut I. G., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr.4
13.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
13.3. 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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14. Izskatot I. K., dzīvo (adrese), 2017. gada 3. maija iesniegumu (reģ. 2017.
gada 3. maijā ar nr. 2-11.1/17/777) par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
14.1. Iekļaut I. K., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr.5.
14.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
14.3. 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.
15. Izskatot Ž. N., dzīvo (adrese), 2017. gada 13. maija iesniegumu (reģ. 2017.
gada 13. maijā ar nr. 2-11.1/17/868) par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
15.1. Iekļaut Ž. N., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 5 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr.6
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15.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
15.3. 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.
16. Izskatot M. Z., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 8. maija
iesniegumu (reģ. 2017. gada 8. maijā ar nr. 2-11.1/17/997), Ieslodzījuma vietu
pārvaldes Daugavgrīvas cietuma 2017. gada 1. maija izziņu Nr. 634-0514 un Līvānu
novada sociālās darbinieces Zigrīdas Rubines 2017. gada 10. maija Atzinumu par
pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus M. Z., kā personai, kura pēc soda
izciešanas atbrīvojusies no ieslodzījuma vietas, un pamatojoties uz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas piekto punktu, kurā
noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas personas, kuras pēc soda
izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās
pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā
iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31.
augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1. punktam un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
16.1. Iekļaut M. Z., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības
saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 6.
16.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
16.3. 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 Līvānu novada Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada Centrālās bibliotēkas vadītājas Intas Vērdiņas
izstrādāto Līvānu novada Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumu projektu un
pamatojoties uz Bibliotēku likuma 5. panta trešo daļu un 21. panta otro daļu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
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Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumus
(jaunā redakcijā).
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu novada
Centrālās bibliotēkas un tās filiālbibliotēku lietošanas noteikumi, apstiprināti ar Līvānu
novada domes 26.02.2009 sēdes lēmumu Nr. 4-6.
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Centrālās
bibliotēkas vadītāja Inta Vērdiņa.
Pielikumā: noteikumi ar pielikumiem uz 10 lapām.
4. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta sacensību uzvarētāju apbalvošanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada izglītības iestāžu un Līvānu novada Izglītības pārvaldes
priekšlikumus par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu par sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, profesionālās ievirzes izglītības konkursos un sacensībās, un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2016.gada 27.oktobra noteikumiem Nr.2 ,,Par
kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu,
konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana”, apstiprināti ar Līvānu novada
domes 2016.gada 27.oktobra sēdes lēmumu Nr.17 - 4, un atbilstoši noteikumu
pielikumam Nr.1 “Līvānu novada domes naudas balvas sadalījums”, un Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas balvām Līvānu novada izglītības
iestāžu izglītojamos un pedagogus atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada
27.oktobra noteikumu Nr. 2 ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu
mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana”
pielikumam Nr.1 ,,Līvānu novada domes naudas balvas sadalījums” saskaņā ar
pievienotajiem sarakstiem.
2. Noteikt, ka naudas balvas kopsummā 11280 EUR tiek finansētas no Līvānu
novada Izglītības pārvaldes 2017.gada budžetā apbalvošanai plānotajiem līdzekļiem
10000 EUR un Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2017. gada budžetā pedagogu
atlīdzībai plānotajiem līdzekļiem 1280 EUR apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga
Peiseniece un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
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Pielikumā: 1) noteikumu pielikums Nr.1 uz 3 lpp.,
2) izglītojamo un pedagogu saraksti Nr. 1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 uz 33 lpp.
5. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu Bērnu un jauniešu centra priekšlikumus par izglītojamo un
pedagogu apbalvošanu par gūtajiem sasniegumiem interešu izglītībā un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2017.gada 22.janvāra noteikumiem Nr. 1 ,,Par kārtību, kādā
notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana”,
apstiprināti ar Līvānu novada domes 2017.gada 22.janvāra sēdes lēmumu Nr.1-4,
atbilstoši noteikumu pielikumam Nr.2 “Līvānu novada domes naudas balvas
sadalījums” un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas balvām Līvānu novadā realizēto
interešu izglītības programmu audzēkņus un pedagogus atbilstoši Līvānu novada
domes 2017.gada 22.janvāra noteikumu Nr. 1 ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada
interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana” pielikumam Nr.2 “Līvānu
novada domes naudas balvas sadalījums” saskaņā ar pievienotajiem sarakstiem.
2. Noteikt, ka naudas balvas kopsummā 1765 EUR tiek finansētas no Līvānu
Bērnu un jauniešu centra 2017.gada budžetā apbalvošanai plānotajiem līdzekļiem 1091
EUR, valsts mērķdotācijas rezerves interešu izglītības pedagogu atlīdzībai 465 EUR un
209 EUR apmērā no Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2017.gada budžeta līdzekļiem,
veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2017. gada pamatbudžetā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jauniešu centra
direktore Zane Praņevska un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: audzēkņu un pedagogu saraksti uz 12 lpp.
6. Par zvejas tiesību nomu
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot M. D., dzīvo (adrese), 2017.gada 24.aprīļa iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2.punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās
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2017.gadā, un saskaņā ar Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, Ministru kabineta
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma
par „Pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt M. D., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
1.2. Noteikt, ka M. D. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot V. C., dzīvo (adrese), 2017.gada 10.maija iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2017.gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem
Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas
tiesību izmantošanas kārtību” 13. un 27.2.punktu, Ministru kabineta 2007. gada
2.maija noteikumiem Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un
pamatojoties uz likuma par „Pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt V. C., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
2.2. Noteikt, ka V. C. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot J. A., dzīvo (adrese), 2017.gada 25.aprīļa iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2017.gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7.panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918
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„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 2.maija
noteikumiem Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma
par „Pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt J. A., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
3.2. Noteikt, ka J. A. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot J. G., dzīvo (adrese), 2017. gada 23.maija iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2017. gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr.
918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014. gada 23.decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma
par „Pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Iznomāt J. G., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
4.2. Noteikt, ka Jakovs Gogolevs zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada
nomas maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
4.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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7. Par adreses maiņu un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot F. J., dzīvo (adrese), 2017. gada 24.aprīļa iesniegumu par esošās
adreses: ,,Zaļumi”, Muktupāveli, Rožupes pagasts, Līvānu novads, maiņu uz adresi:
,,Lācītis”, Muktupāveli, Rožupes pagasts, Līvānu novads, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7666-009-0038, kas atrodas Muktupāvelos, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu, un likuma “Par
pašvaldībām“ 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Mainīt zemes vienībai 0,0570 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666009-0038 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikto adresi: ,,Zaļumi”,
Muktupāveli, Rožupes pagasts, Līvānu novads (klasifikatora kods 106023545), uz
adresi: ,,Lācītis”, Muktupāveli, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot O. G., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas A. L., dzīvo (adrese),
2017.gada 12.aprīļa iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 7686-005-0027 un 7686-005-0024, kas atrodas Turku pagastā,
Līvānu novadā, un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668-008-0021, kas atrodas
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā un datu
ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā (NĪVK IS), un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
1.panta 14.punktu, likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta
devīto daļu, un likuma “ Par pašvaldībām“ 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībām 5,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-005-024 un 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686005-027, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu ,,Kalnāji” (sk.
pielikumā izkopējumus no kadastra kartes).

18

2.2. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 7,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-008-0021, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu ,,Kalnieši” ( sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes uz 3 lpp.
8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Āpses” ar kopējo kadastra numuru 7686-0070254, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieka A. K., dzīvo (adrese),
2017.gada 25.aprīļa iesniegumu par nekustamā īpašuma „Āpses”, kas sastāv no divām
zemes vienībām 16,7 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību 5,6 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0031, piešķirt tai jaunu nosaukumu un atstāt
esošo zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.punktu, un likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Āpses”, kas atrodas Līvānu novada Turku
pagastā, ar kopējo kadastra Nr.7686-007-0254 otro zemes vienību 5,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-006-0031 saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu
plānu).
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686006-0031 piešķirt jaunu nosaukumu „Āpšu pļavas” un atstāt esošo zemes lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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.
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Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Liepsola” ar kopējo kadastra numuru 7682001-0107, kas atrodas Līvānu novada Sutru pagasta Apšeniekos, īpašnieka A. B.,
dzīvo (adrese), 2017.gada 12.maija iesniegumu par nekustamā īpašuma „Liepsola”,
kas sastāv no divām zemes vienībām 17,47 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā otro
zemes vienību 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-001-0076, piešķirt tai jaunu
nosaukumu ,,Zirneklīši” un noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), bet paliekošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-001-0107 atstāt nosaukumu ,,Liepsola” 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 V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Liepsola”, kas atrodas Līvānu novada
Sutru pagastā ar kopējo kadastra Nr.7682-001-0107, otro zemes vienību 2,2 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7682-001-0076, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu un
mežu plānu).
2.2. Atdalāmajai zemes vienībai 2,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682001-0076 piešķirt jaunu nosaukumu „Zirneklīši” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu un meža plāna kopija uz 1 lpp.
9. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot V. K., dzīvo (adrese), 2017.gada 28.aprīļa iesniegumu par zemes vienības
2,1272 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0120 nodošanu nomā, tika
konstatēts ka zemes vienība 2,1272 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0120,
kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada
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25.septembra sēdes lēmumu Nr.15-25 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
Līvānu novada Jersikas pagastā un platības precizēšanu” ieskaitīta 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
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 2,1272 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0120, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
un informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā vietā Jersikas
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
10. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot R. B., dzīvo: (adrese), 2017.gada 20.aprīļa iesniegumu par zemes
nomas līguma slēgšanu uz mirušajam vectēvam P. Z. lietošanā bijušo zemes gabalu
6,0554 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0326, kas atrodas Pastalojānos,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, tika konstatēts:
P. Z. miris 2016.gada 15.jūnijā.
Par zemes gabalu 6,0554 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0326, uz
kura atrodas ēku un būvju īpašums ar kadastra apzīmējumiem 7666-009-0326-001,
7666-009-0326-002, 7666-009-0326-003, 7666-009-0326-004 un 7666-009-0326-005,
zemes lietošanas tiesības Pēterim Zalānam izbeigušās pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta pirmo daļu.
Mantojuma tiesības nav nokārtotas. R. B. dzīvoja kopā ar P. Z. un pēc vectēva
nāves faktiski ir pieņēmis zemes gabalu savā apsaimniekošanā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 7.2. un 72.punktam, un likuma „Par pašvaldībām”
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21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 1.jūniju iznomāt R. B., dzīvo (adrese), vectēvam P. Z.
lietošanā un nomā bijušo zemes gabalu 6,0554 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666-009-0326, kas atrodas Pastalojānos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, uz 1
(vienu) gadu, ēku un būvju uzturēšanai (skat. pielikumā izkopējumu no kadastra
kartes).
2. Noteikt R.B. zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro) gadā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
4.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
11. Par zemesgabala iznomāšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA ,,Līvānu bioķīmiskā rūpnīca” reģ. Nr.41503023881, juridiskā
adrese: Celtniecības iela 8, Līvāni, Līvānu novads, valdes priekšsēdētāja Z. Z.
2017.gada 18.maija iesniegumu par nodošanu nomā ar apbūves tiesībām Līvānu
novada pašvaldības valdījumā esošo zemes vienību 3,3983 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0090, kas piegulst Celtniecības ielai Līvānos, Līvānu novadā,
uz zemesgabala esošās SIA piederošās būves apsaimniekošanai, tika konstatēts, ka uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0090 atrodas SIA ,,Līvānu
bioķīmiskā rūpnīca” piederoša inženiertehniskā būve – artēziskā aka ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0090-001. Uz zemesgabala daļas atrodas pašvaldībai piederoša
dzelzceļa sliedes un SIA “Līvānu siltums” siltumtrase.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2. un
72. punktam, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2017. gada 1. jūniju iznomāt SIA ,,Līvānu bioķīmiskā rūpnīca” reģ.
Nr.41503023881, juridiskā adrese: Celtniecības iela 8, Līvāni, Līvānu novads, Līvānu
novada pašvaldības valdījumā esošā zemes gabala 3,3983 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0090, kas piegulst Celtniecības ielai Līvānos, Līvānu novadā ar
apbūves tiesībām, daļu 1,5290 ha platībā uz 10 (desmit gadiem) SIA ,,Līvānu
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bioķīmiskā rūpnīca” piederošās būves – artēziskās akas uzturēšanai un piebraucamā
ceļa ierīkošanai (skat. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2. Noteikt SIA ,,Līvānu bioķīmiskā rūpnīca” zemes nomas maksu 1,5% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 28 euro gadā.
3. Noteikt, ka nomas platības precīzo uzmērīšanu veikt līguma darbības laikā
un pēc tam veikt grozījumus nomas līgumā atbilstoši precizētajai platībai.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
5. Noteikt, ka atbildīgā par zemes nomas līguma nostiprināšanu zemesgrāmatā
un informācijas ievietošanu Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv ir Līvānu novada domes priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte Šmukste.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
12. Par projektu „Rožupes estrādes pārbūve”.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta “Rožupes estrādes pārbūve” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākumu „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, kura mērķis ir
veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla
stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības
iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un
pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras,
veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam, un pamatojoties uz
projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.
– 2018. gadam” 2. prioritātes („Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”) rīcības
virziena 2.2. (“Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga sociālā vide”) rīcības 2.2.8. (“Kultūras
pasākumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšana”) pasākumam 2.2.8.4. (“Rožupes
brīvdabas estrādes atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība”), un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.590 “Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā
"Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākumā „Darbību īstenošana
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saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar projektu “Rožupes
estrādes pārbūve” un iesniegt to biedrībā “Preiļu rajona partnerība”.
2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 25000,00 EUR apmērā, no
kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums
22500,00 EUR apmērā, un 10% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 2500,00
EUR apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Projekta: “Rožupes estrādes pārbūve” koncepcija
Projekta mērķis: Veikt Rožupes estrādes pārbūvi, radot pievilcīgu kultūras vidi
Rožupes pagastā un dodot iespēju Līvānu novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem
atbilstoši savām spējām un vēlmēm piedalīties kultūras vērtību apguvē un radīšanā.
Projektā plānotās darbības: Projekta ietvaros tiks veikta Rožupes estrādes pārbūve,
kas ietvers:
- Rožupes estrādes betona laukuma izbūve;
- Rožupes estrādes betona kāpņu izbūve;
- Rožupes estrādes jumta pagarinājums.
Projekta realizācijas rezultāts: objekta potenciāla palielināšana, kas var kļūt par
priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu
pakalpojumu un produktu piedāvājumam
Projekta mērķa grupa: Līvānu novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu
dalībnieki un Līvānu novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotāji, pasākumu apmeklētāji,
viesmākslinieki.
Plānotais projekta realizācijas laiks: 2017. gada 1. septembris – 2018. gada 30.
novembris
13. Par projektu „Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašdarbības
kolektīviem”
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašdarbības kolektīviem” koncepciju,
kas izstrādāta saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam
19.2. pasākumu „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”, kura mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā,
sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un
ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju
drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu
jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu
piedāvājumam un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības
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integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes
(„Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”) 2.2. rīcības virziena („Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga sociālā vide”) rīcības 2.2.5. („Iedzīvotāju un viesu brīvā laika
aktivitāšu pieejamības un kvalitātes uzlabošana”) pasākumam 2.2.5.17. (“Skatuves
tērpu iegāde Līvānu novada deju kolektīviem”), un pamatojoties uz Ministru kabineta
2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", un likuma „Par pašvaldībām” 15.
pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākumā „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar projektu “Skatuves tērpu
iegāde Līvānu novada pašdarbības kolektīviem” un iesniegt to biedrībā “Preiļu rajona
partnerība”.
2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 15 000,00 EUR apmērā, no
kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums
13 500,00 EUR apmērā un 10% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums
1 500,00 EUR apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Projekta „Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašdarbības kolektīviem”
koncepcija
Projekta mērķis: Veicināt Latgales kultūras mantojuma saglabāšanu, dziesmu un
dejas tradīciju popularizēšanu, nodrošinot atbilstošu skatuves tērpu pieejamību Līvānu
novada pašdarbības kolektīviem.
Projektā plānots iegādāties skatuves tērpus:
1. Eiropas deju kopai “Rūžeņas” tiks iegādātas kurpes;
2. Vidējās paaudzes deju kolektīvam „Daugavieši” tiks iegādāti bezroku blūzes
meitām, vīriešu bikses un garie mēteļi;
3. Tautas deju ansamblim „Silava” tiks iegādāti svārki un blūzes;
4. Senioru deju kolektīvam „Dubnava” tiks iegādātas vestes;
5. Jauktajam korim “Rubus” tiks iegādātas kurpes;
6. Rožupes vidējās paaudzes deju kolektīvam „Rožupe” tiks iegādātas bikses un
vestes;
7. Rudzātu bērnu tautas deju kolektīvam tiks iegādātas blūzes, svārki, vestes,
krekli, bikses, pastalas;
8. Jauktajam korim „Jersika” tiks iegādāti krekli, villaines, vestes;
9. Senioru deju kolektīvam „Jersikietis” tiks iegādātas kurpes, svārki, villaines,
saktas, zābaki, pusmēteļi un bikses.
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Projekta realizācijas laiks: 1 (viens gads) gads.
14. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Sakarā ar projekta “Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina jaunbūve un sporta
zāles- angāra pārbūve Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā” īstenošanu, kura
kopējās izmaksas sastāda 2008704 EUR, 2017.gadā plānots izpildīt būvdarbus par
1613639 EUR un 2018.gadā par 395022 EUR, aizņēmuma summa no Valsts kases
investīciju projekta daļai, kas saistīta ar izglītības funkcijas nodrošināšanu, ir 1621439
EUR un prioritāra pašvaldības projekta īstenošanai par baseina publiskās apmeklētības
daļu ir 153247 EUR, un lai veiktu apmaksu par baseina relaksācijas zonas izpildītajiem
darbiem 2017.gadā ir nepieciešami pašvaldības līdzekļi 96796 EUR, un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 96796 EUR apmērā projekta “Līvānu 1.vidusskolas
peldbaseina jaunbūve un sporta zāles- angāra pārbūve Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu
novadā” ietvaros baseina relaksācijas zonas būvdarbu apmaksai no Līvānu novada
domes 2017.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2017. gada
pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu novada Būvniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu
par līdzekļu piešķiršanu kopsummā 1210,00 EUR energoaudita veikšanai un
energosertifikāta izstrādei Līvānu 1.vidusskolas Laimiņas skolas ēkai Zaļā ielā 43,
Līvānos, Līvānu novadā un Līvānu 1.vidusskolas ēkai Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu
novadā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 1210,00 EUR apmērā energoaudita veikšanai un
energosertifikāta izstrādei Līvānu 1.vidusskolas Laimiņas skolas ēkai Zaļā ielā 43,
Līvānos, Līvānu novadā un Līvānu 1.vidusskolas ēkai Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu
novadā no Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
domes 2017.gada pamatbudžetā.
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2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Līvānu novada domes projektu konkursa Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai komisijas 2017. gada 11. maija sēdes priekšlikumu par
papildus līdzekļu 2000,00 EUR apmērā piešķiršanu četru sabiedriski nozīmīgu
projektu “Brīvprātīgo darbības vadība un nodrošinājums starptautiskajā Latgales
novada senioru XVI dziesmu un deju festivālā”, “Mēs savai Tēvzemei – Rudzātu
pagasta dzimtas Latvijas 100 gados”, “Jersikas pagasta vēstures materiālu apkopošana,
restaurācija un uzstādīšana izstādē”, “Nacionālo partizānu piemiņas plāksnes
uzstādīšana un vietas labiekārtošana” īstenošanai, un pamatojoties uz projektu
atbilstību Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018.
gadam rīcības virziena 1.2. (“Skolas vecumā (7-18 gadi) tiek saglabātas un attīstītas
pamata dzīves prasmes, individualitāte, lokālpatriotisms, biznesa pamatzināšanas,
personīgā iniciatīva, atbildība un interese par dabas zinātnēm”) rīcības 1.2.4.
(“Skolēnu biznesa pamatzināšanu un prasmju attīstība”) pasākumam 1.2.4.2. (“Līvānu
novada mazo grantu konkurss iedzīvotāju aktivizēšanai savas dzīves vides
sakārtošanā”), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt papildus līdzekļus 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro un 00 centi)
kopsummā līdzfinansējumam Līvānu novada domes izsludinātajā projektu konkursā
Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, apmaksu veicot no Līvānu
novada domes 2017. gada pamatbudžetā “Izdevumu neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, un veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes
2017. gada pamatbudžetā, šādu projektu īstenošanai un noslēguma pasākuma
organizēšanai t. sk.:
3.1.1. Biedrības “Līvānu novada pensionāri” projektam “Brīvprātīgo darbības
vadība un nodrošinājums starptautiskajā Latgales novada senioru XVI dziesmu un deju
festivālā” – 624,56 EUR apmērā,
3.1.2. Iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Rudzētnīki” projektam “Mēs savai
Tēvzemei – Rudzātu pagasta dzimtas Latvijas 100 gados” –648,05 EUR apmērā,
3.1.3. Iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Novadpētniecība” projektam “Jersikas
pagasta vēstures materiālu apkopošana, restaurācija un uzstādīšana izstādē” –700,40
EUR apmērā,
3.1.4. Iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Tēvzemes godam” projektam “Nacionālo
partizānu piemiņas plāksnes uzstādīšana un vietas labiekārtošana” – trūkstošā
finansējuma daļu –26,99 apmērā EUR.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers un finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
4. Izskatot Rudzātu svētā Jēkaba Romas katoļu Draudzes, reģ. Nr.
99500001761, juridiskā adrese Parka iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads,
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2017. gada 16. maija vēstuli par līdzekļu piešķiršanu Rudzātu baznīcas vārtu izbūvei,
kuru izmaksas sastāda 5658,10 EUR, un Līvānu novada Rudzātu pagasta pārvaldes
2017.gada 18.maija vēstuli par līdzekļu 5658,10 EUR apmērā novirzīšanu Rudzātu
svētā Jēkaba Romas katoļu Draudzei no Līvānu novada domes 2017.gada budžetā
Rudzātu attīrīšanas iekārtu būvniecībai plānotajiem līdzekļiem, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt līdzekļus 5658,10 EUR Rudzātu svētā Jēkaba Romas katoļu
Draudzei, reģ. Nr. 99500001761, juridiskā adrese Parka iela 1, Rudzāti, Rudzātu
pagasts, Līvānu novads, Rudzātu baznīcas vārtu izbūvei no Līvānu novada domes
2017.gada pamatbudžetā Rudzātu attīrīšanas iekārtu būvniecībai plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada
pamatbudžetā.
4.2. Slēgt līgumu ar Rudzātu svētā Jēkaba Romas katoļu Draudzi, reģ. Nr.
99500001761, juridiskā adrese Parka iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads,
par piešķirto līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita Grabāne
un lēmuma izpildi Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers, Rudzātu
pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Klibiķe un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
15. Par dalības maksas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2017.gada 25.aprīļa vēstuli
Nr.1-20/49 par dalības maksas apstiprināšanu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
rīkotajās nometnēs: “Kustību virpulī”, kura notiks Koknesē no 2017.gada 5.jūnija līdz
2017.gada 10.jūnijam, “Basis Aglonā 2017”, kura notiks Aglonā no 2017.gada
7.augusta līdz 2017.gada 13.augustam, “Mana kaislība - volejbols”, kura notiks
Līvānos no 2017.gada 7.augusta līdz 2017.gada 12.augustam, “Esi formā!”, kura notiks
Līvānos no 2017.gada 7.augusta līdz 2017.gada 11.augustam, “Zelta buca”, kura notiks
Līvānos no 2017.gada 7.augusta līdz 2017.gada 12.augustam, “Zelta bumba”, kura
notiks Līvānos no 2017.gada 21.augusta līdz 2017.gada 25.augustam, un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dalības maksu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē
“Kustību virpulī”, kura notiks Koknesē no 2017.gada 5.jūnija līdz 2017.gada
10.jūnijam:
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1.1. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem – 60,00 EUR vienai
personai;
1.2. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 45,00 EUR vienai
personai, ja no vienas ģimenes nometnē piedalās divi bērni.
2. Apstiprināt dalības maksu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē
“Basis Aglonā 2017”, kura notiks Aglonā no 2017.gada 7.augusta līdz 2017.gada
13.augustam:
2.1. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 60,00 EUR vienai
personai;
2.2. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 45,00 EUR vienai
personai, ja no vienas ģimenes nometnē piedalās divi bērni.
3. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē “Mana kaislība volejbols”, kura notiks Līvānos no 2017.gada 7.augusta līdz 2017.gada 12.augustam:
3.1. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 18,00 EUR vienai
personai.
4. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē “Esi formā!”, kura notiks
Līvānos no 2017.gada 7.augusta līdz 2017.gada 11.augustam - Līvānu Bērnu un
jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 15,00 EUR vienai personai.
5. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē “Zelta buca”, kura notiks
Līvānos no 2017.gada 7.augusta līdz 2017.gada 12.augustam - Līvānu Bērnu un
jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 18,00 EUR vienai personai.
6. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē “Zelta bumba”, kura
notiks Līvānos no 2017.gada 21.augusta līdz 2017.gada 25.augustam - Līvānu Bērnu
un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 12,50 EUR vienai personai.
7. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas direktore Indra Iesalniece.
16. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas
pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Jersikas pamatskolas 2017.gada 11.maija vēstuli Nr. 1-13/15 “Par
Jersikas pamatskolas maksas pakalpojumiem” par izmaiņām maksas pakalpojumu
cenrādī autobusam VW LT46, FR 5449, un pamatojoties uz Līvānu novada domes
2015. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 9 “Maksas pakalpojumu izcenojumu
noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” IV. daļas 19.1 punktu un
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par Autobusa VW LT46, FR 5449 izmantošanu neregulāros
pārvadājumos 0,47 EUR un PVN 21% 0,10 EUR par 1 km.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Jersikas pamatskolas direktore
Inese Jaunušāne.
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Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.
17. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2017.gada budžetā.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un
finanšu vadību” un likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2017.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Līvānu novada
domes pamatbudžetu 2017. gadam”” (skat. pielikumā Nr. 1).
2. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2017.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Līvānu novada
domes speciālo budžetu 2017. gadam”” (skat. pielikumā Nr. 2).
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un atbildīgie par programmām
(pasākumiem).
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi Nr. 9 ar pielikumiem uz 13 lpp.
2) saistošie noteikumi Nr. 10 ar pielikumiem uz 2 lpp.

18. Par Līvānu novada pašvaldības 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 5.maija noteikumiem Nr. 413
„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 2. punktu un 72. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības 2016. gada publisko pārskatu (skatīt
pielikumā).
2. Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītājai
Gintai Krauklei publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”
un oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” informāciju par pārskata pieejamību.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers.
Pielikumā: Līvānu novada pašvaldības 2016. gada publiskais pārskats uz 38 lpp.
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19. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Brīnums”, Kūkās, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot K. S., dzīvo (adrese), iesniegumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala
”Brīnums”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 766 009 0262, 0,4769 ha
platībā atsavināšanu uz nomaksu, samaksu veicot līdz 2022.gada 1.jūlijam, un
atbilstoši Civillikuma 1765. panta pirmajai daļai un Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 36.panta trešajai daļai, kas nosaka, ka pārdodot publiskas
personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par
pieciem gadiem, kā arī par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no
vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu
termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru kavējuma dienu, un pamatojoties uz SIA „Latio”
2017.gada 7.martā noteikto nekustamā īpašuma vērtību un ar Līvānu novada domes
2017.gada 30.marta sēdes protokola Nr. 4 lēmumu Nr. 4-26 apstiprināto nosacīto cenu
– 1800,00 EUR, un saskaņā ar Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par pašvaldībai piederošā atsevišķa apbūvēta zemesgabala
0,4769 ha platībā ar kadastra Nr. 766 009 0262, ”Brīnums”, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro ) apmērā.
2. Pārdot K. S., dzīvo (adrese), zemesgabalu ”Brīnums”, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 766 009 0262, par 1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi
simti euro ) apmērā, slēdzot pirkuma līgumu uz nomaksu uz 5 (pieciem) gadiem.
3. Noteikt, ka maksājumi par zemesgabala pirkumu veicami līdz 2022.gada 1.
jūlijam, veicot ikmēneša maksājumus 30,00 EUR ( trīsdesmit euro) apmērā līdz katra
mēneša 20. datumam, tos ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr.90000065595, AS
„SEB banka”, UNLALV2X norēķinu kontā: LV14UNLA0050018690074 vai AS
“Citadele banka”, kods: PARXLV22; norēķinu kontā: LV79PARX0004642660004.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar K. S. noslēdzams līdz 2017.gada 1.jūlijam.
5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir juridiskās nodaļas vadītājs
Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
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20.Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Līču ielā 23a, Līvānos, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot J. A., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par Līvānu novada
pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7611 001 1612, kas
atrodas Līču ielā 23A, Līvānos, Līvānu novadā, pirkšanu par nosacīto cenu 1700,00
EUR , kas apstiprināta ar Līvānu novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumu Nr. 5-20
„Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Līču ielā 23A, Līvānos, Līvānu novadā, nosacītās
cenas apstiprināšanu”, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 37. un 44.pantiem, kuri nosaka atsavināšanas kārtību, ja nekustamo īpašumu
iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona - zemesgrāmatā ierakstītas ēkas
(būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura
atrodas ēka (būve), un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot Līvānu novada pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu Līču ielā
23A, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611 001 1612, 608 m2 platībā,
par nosacīto cenu 1700,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti euro) dzīvojamās mājas
īpašniekam J. A., dzīvo (adrese).
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar J. A. līdz 2017.gada 1.jūlijam.
3. Noteikt, ka visa pirkuma maksa, 1700,00 EUR apmērā, pircējam jāsamaksā
līdz 2017.gada 1.augustam.
4. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās daļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
21.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu Līvānu novada
Turku pagastā, tika konstatēts, ka R. B., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), nav
savlaicīgi samaksājusi aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par lietošanā bijušo
nekustamo īpašumu Turku pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7686 006 0206, kas
uz 2017.gada 25.maiju nav samaksāts pašvaldībai 850,21 EUR apmērā, tai skaitā
pamatparāds 387,59 EUR un nokavējuma nauda 462,62 EUR. Pamatparāds ir par laika
periodu no 02.04.2007. līdz 16.11.2009.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa
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likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 7 - 21 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no R. B..
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
4. Atcelt Līvānu novada domes 2017.gada 27.aprīļa sēdes protokola Nr. 5 23.
punkta 4. apakšpunktu un pieņemto lēmumu (administratīvo aktu) Nr.5-23(4) “Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu”.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
22. Par telpu Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, nomas
tiesību izsoli.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku
cenu, atbilstoši Līvānu novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumam Nr.3-21 „Par
telpu Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un 21.pantu, Līvānu novada
domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Rīkot 2017.gada 13.jūnijā pašvaldības nekustamā īpašuma – telpu ar litera
Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ar kopējo platību 47,2 m2 Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7668 007 0320 001, nomas tiesību izsoli.
2. Noteikt izsoles sākotnējo cenu par kopējās platības 1m2 - 0,75 EUR (nulle
euro septiņdesmit pieci centi) un PVN.
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – telpu ar litera Nr. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 ar kopējo platību 47,2 m2 Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā
nomas tiesību izsoles noteikumus ( sk. 1.pielikumā ).
4. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā:

1) nomas tiesību izsoles noteikumi uz 4 lpp.
2) telpu nomas līguma projekts uz 5 lpp.
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23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Upenieki 1” Jersikas pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot SIA „Preime”, reģ. Nr. 41503026248, juridiskā adrese: Liepu iela 9-19,
Preiļi, iesniegto sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas (sertifikāta Nr. BA-86)
2016. gada 23. novembrī izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Upenieki 1” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0286 Līvānu novada Jersikas 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 2016. gada 25.augusta lēmumam Nr.13-8(8) „Par zemes
ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Upenieki 1”” 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 2006.gada 20. jūnija 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 V. Anspakam,
K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašumam „Upenieki 1" zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652-003-0286 Jersikas pagastā, Līvānu novadā, sadalot to trīs zemes
vienībās, un apstiprināt zemes platības:
1.1. paliekošajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7652-0030317 ar nosaukumu ,,Upenieki 1”– 0,51 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7652-0030334 ar nosaukumu ,,Upenieki 1B”– 0,81 ha.
1.3. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 7652-0030357 ar nosaukumu ,,Upenieki 1A”– 0,85 ha.
2. Atstāt zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0317 ar
nosaukumu ,,Upenieki 1” 0,51 ha platībā un ar to funkcionāli saistīto būvi ar kadastra
apzīmējumu 7652-003-0286-002 adresi: Liepu iela 3, Upenieki, Jersikas pagasts,
Līvānu novads, LV-5316 (klasifikatora kods 105539993).
3. Piešķirt zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0334 ar
nosaukumu ,,Upenieki 1B” 0,81 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7652-003-0286-007, 7652-003-0286-008, 7652-0030286-009 un 7652-003-0286-010 adresi: Liepu iela 3B, Upenieki, Jersikas pagasts,
Līvānu novads, LV-5316.
4. Piešķirt zemes nogabalam Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0357 ar
nosaukumu ,,Upenieki 1A” 0,85 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un
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būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7652-003-0286-004, 7652-003-0286-005, 7652-0030286-006 un 7652-003-0286-003 adresi: Liepu iela 3, Upenieki, Jersikas pagasts,
Līvānu novads, LV-5316.
5. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7652-003-0317 ar nosaukumu ,,Upenieki 1” 0,51 ha platībā –
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1003).
6. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 7652-003-0334 ar nosaukumu ,,Upenieki 1B” 0,81 ha platībā –
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1003).
7. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.3 ar kadastra
apzīmējumu 7652-003-0357 ar nosaukumu ,,Upenieki 1A” 0,85 ha platībā –
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1003).
8. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7652-003-0317, Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0334 un Nr.3 ar kadastra
apzīmējumu 7652-003-0357 precizētos apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes
ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
9. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
10. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

zemes ierīcības projekta ,,Kļavusala” sadalījuma shēma ar aprakstu
un paskaidrojuma raksts uz 3 lpp.

Sēde beidzas plkst.1015
Protokols parakstīts 2017. gada 30. maijā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/
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