LATVIJAS REPUBLIKA

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

Līvānu novada domes
sēdes protokols
LĪVĀNOS

2017. gada 31. augustā

Nr. 15

Sēdes sākums plkst. 900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Andrejs BONDAREVS
2) Māris GRIGALIS
3) Inese JAUNUŠĀNE
4) Ināra KALVĀNE
5) Ginta KRAUKLE
6) Valdis LABINSKIS
7) Jānis MAGDAĻENOKS
8) Ivans MATROSOVS
9) Gatis PASTARS
10) Pēteris ROMANOVSKIS
11) Ļevs TROŠKOVS
12) Andris VAIVODS
13) Ainis VEIGURS
14) Mārīte VILCĀNE
Nepiedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
2) Aija USĀNE, izpilddirektora vietniece,
3) Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
4) Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja
5) Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
6) Baiba VUCENLAZDĀNE, plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
7) Iveta DOBELE, plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece,

8) Gunita VAIVODE, vides inženiere,
9) Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
10) Ingūna LIEPIŅA, ekonomiste,
11) Ilga PEISENIECE, Izglītības pārvaldes vadītāja,
12) Intis SVIRSKIS, būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs,
13) Armands ŠARAKS, būvinžnieris,
14) Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
15) Ligita DOMULĀNE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītājas p.i.,
16) Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
17) Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,
18) Artūrs VILCĀNS, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecība” valdes
priekšsēdētājs,
19) Jānis VAIVODS, sabiedrisko attiecību speciālists
Deputāts Valdis Labinskis lūdz precizēt darba kārtības 13. jautājuma projektu.
Domes priekšsēdētājs paskaidro, ka precizējumu varēs veikt, izskatot konkrēto darba
kārtības jautājumu.
Deputāts Gatis Pastars pēc darba kārtības jautājumu izskatīšanas ierosina diskusiju
par deputātu pieņemšanas laika izmaiņām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Par Līvānu novada Vēlēšanu komisijas vēlēšanām. Ziņo I. Kalvāne.
3. Par izmaiņām Kultūras komisijas sastāvā un komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo I. Kalvāne.
4. Par kultūras komisijas nolikuma apstiprināšanu. I. Kalvāne.
5. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne
6. Par Rožupes pamatskolas direktora atbrīvošanu. Ziņo I. Kalvāne
7. Par konkursu uz vakanto Rožupes pamatskolas direktora amatu. Ziņo I. Kalvāne.
8. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu Rožupes pamatskolā.
Ziņo I. Kalvāne.
9. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu Sutru sākumskolā. Ziņo
I. Kalvāne.
10. Par pirmsskolas grupas izglītojamo skaita noteikšanu. Ziņo I. Kalvāne.
11. Par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību. Ziņo I. Kalvāne.
12. Par izmaiņām Rožupes pagasta valdes sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
13. Par adrešu datu kārtošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu atcelšanu. Ziņo
J. Magdaļenoks.
16. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Tiltiņi”. Ziņo
J. Magdaļenoks.
2

18. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
20. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
21. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
22. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala J.Rudzutaka ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
23. Par dzīvokļa Vecticībnieku ielā 8-10, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz
nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
24. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
25. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
26. Par izmaiņām amata vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
27. Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu. Ziņo A. Vaivods.
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1 A, Līvānos nomu. Ziņo
A. Vaivods.
30. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu. Ziņo
A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods, U. Skreivers
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē klātesošos par situāciju sakarā ar plūdu
radītajiem draudiem, par aktualitātēm pašreiz īstenoto projektu ieviešanas procesos un
atbild uz jautājumiem.
27. jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales
plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē Daugavpilī. Viens no sēdes jautājumiem bija
attīstības padomes priekšsēdētāja un vietnieka ievēlēšana. Līdzšinējās Attīstības
padomes priekšsēdētājas Alīnas Gendeles vietā tika ievēlēts Krāslavas novada domes
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Viļakas novada
domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.
29. jūlijā notika Līvānu novada Sutru pagasta svētki. Sutru pagasta iedzīvotājus uzrunāja
un svētkos sveica Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.
7. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Rožupes pagasta valdes sēdē. Šajā pat dienā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls”
vadītājas pienākumu izpildītāju Eviju Pastari un ERASMUS programmas pārstāvjiem
sakarā ar 2017. gada rudenī plānoto jauniešu apmaiņas projektu, kas notiks Līvānu
novadā un kurā piedalīsies 40 jaunieši no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Igaunijas. Projekta
ietvaros kā viena no aktivitātēm šī gada 6. oktobrī plānota jauniešu tikšanās un diskusija
ar Līvānu novada domes deputātiem.
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8. augustā Daugavpilī notika Latgales speciālās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ)
padomes sēde, kurā viens no jautājumiem bija Latgales SEZ priekšsēdētāja un viņa
vietnieka vēlēšanas. Piedalījās Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle. Pašvaldību vadītājiem vienojoties, par Latgales
SEZ priekšsēdētāju tika ievēlēta Daugavpils domes priekšsēdētāja vietniece Līvija
Jankovska. Par priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.
9. augustā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Latgales mākslas un amatniecības
centra pārstāvji piedalījās Līvānu novada mākslinieces Eleonoras Pastares
personālizstādes atklāšanas pasākumā Porcelāna muzejā Rīgā.
11. augustā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers apmeklēja biedrības
“Līvānu novada uzņēmēji” rīkoto tikšanos ar Bauskas, Jēkabpils un Valmieras uzņēmēju
klubu pārstāvjiem Līvānu novadā. Priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle šajā dienā
piedalījās Līvānu novada domes Vides uzraudzības un kārtības komisijas sēdē.
15. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods apmeklēja Vissvētākās
Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus Aglonā.
16. augustā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja Līvānu novada domes
Kultūras komisijas sēdi. Šajā pat dienā Ginta Kraukle apmeklēja tikšanos ar uzņēmējiem
Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā, sanāksmes laikā uzņēmējiem tika sniegta
informācija par Eiropas Sociālā fonda un Altum programmas atbalstu uzņēmējdarbības
attīstībai.
18. augustā Līvānu novada domes vadība piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) 28. kongresā Alūksnē. Kongresā piedalījās valsts augstākās amatpersonas, tika
apstiprinātas piecas jaunas rezolūcijas, apstiprināts jaunais LPS Valdes sastāvs. Par
priekšsēža G. Kaminska vietnieku no novadiem tika apstiprināts Smiltenes novada
domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, par vietnieku no pilsētām – Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Šīs dienas vakarā domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Kāzu muzikantu festivāla
atklāšanā, kas notika Līvānu novada Rožupes pagastā.
21. augustā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle apmeklēja Rožupes pamatskolu, kur
tikās ar minētās izglītības iestādes vadību un pārrunāja pamatskolas darbības un
attīstības jautājumus.
23. augustā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar Līvānu novada Centrālās
bibliotēkas akreditācijas komisijas locekļiem.
24. augustā Līvānu novada domē notika novada domes komiteju sēdes. Priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle tikās ar Valsts izglītības satura centra pārstāvjiem un pārrunāja
jautājumus par 2018. gada 19. un 20. maijā Līvānu novadā plānoto bērnu un jauniešu
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folkloras kopu nacionālo sarīkojumu “Pulkā eimu, pulkā teku” (projekta vadītāja Māra
Mellēna).
25. un 29. augustā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiālē notika reflektantu
uzņemšana un dokumentu kārtošana pilna laika pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmā “Mašīnbūve”.
26. augustā notika Līvānu novada Rudzātu pagasta svētki. Iedzīvotājus uzrunāja un
svētkos sveica Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.
2. Par Līvānu novada vēlēšanu komisijas vēlēšanām.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada vēlēšanas komisijas locekļu kandidātu pieteikumus un
saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likuma 6, 7. un 8. pantu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu un 61. pantu, un Līvānu novada domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ievēlēt Līvānu novada vēlēšanu komisijā šādus komisijas locekļus:
1.1. Annu BOGDĀNI, Kultūras komisijas locekli, izvirza deputāts Valdis
Labinskis,
1.2. Rihardu BOROVSKI, zemnieku-pašnodarbinātu personu, izvirza deputāts
Māris Grigalis,
1.3. Ināru GRIBONIKU, Līvānu novada domes galveno grāmatvedi, izvirza
deputāte Ginta Kraukle,
1.4. Ēvaldu KĀRKLI, Rudzātu vidusskolas skolotāju, izvirza deputāts Ramiss
Aļijevs,
1.5. Intu RAUBIŠKU, Līvānu novada domes Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāju, izvirza deputāte Ginta Kraukle,
1.6. Jāni RUBĪNU, Rožupes pagasta pārvaldes komunālās saimniecības
darbinieku, izvirza 10 iedzīvotāji,
1.7. Lidiju ZNOTIŅU, pensionāri, izvirza deputāts Andrejs Bondarevs.
2. Iekļaut Līvānu novada vēlēšanu komisijas rezervē šādus komisijas locekļu
kandidātus:
2.1. Initu BIVBĀNI, Jaunsilavas pamatskolas skolotāju, izvirza 10 iedzīvotāji,
2.2. Intu LOČMELI, Līvānu novada domes grāmatvedi, izvirza 10 iedzīvotāji.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja vietniece Ginta
Kraukle.
3. Par izmaiņām Kultūras komisijas sastāvā.
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Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Ingas Zvaigznes-Sniķeres, Līvānu novada multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītājas, 2017. gada 18. augusta iesniegumu par izslēgšanu
no Līvānu novada domes Kultūras komisijas sastāva, un Evijas Pastares, Līvānu novada
multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja pienākumu izpildītājas,
2017. gada 17. augusta iesniegumu par iekļaušanu kultūras komisijas sastāvā, un
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, un Līvānu novada
pašvaldības nolikuma 59.6. punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2017. gada 1. septembri atbrīvot Ingu Zvaigzni-Sniķeri no Līvānu novada
domes kultūras komisijas locekļa pienākumiem un izslēgt no komisijas sastāva.
2. Ar 2017. gada 1. septembri iekļaut Līvānu novada domes kultūras komisijas
sastāvā Eviju Pastari, Līvānu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
“Kvartāls” vadītāja pienākumu izpildītāju.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja vietniece Ginta
Kraukle.
4. Par Kultūras komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada domes Kultūras komisijas iesniegto Kultūras komisijas
nolikuma projektu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas
2. punktu un 61. panta trešo daļu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Kultūras komisijas nolikumu (skatīt pielikumā).

2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja vietniece Ginta
Kraukle.
Pielikumā: nolikums uz 3 lpp.
5. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
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1. Izskatot A. L., dzīvo (adrese), 2017. gada 3. augusta iesniegumu (reģ. 2017.
gada 3. augustā ar nr. 2-11.1/17/1258) par 2016. gada 5. 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, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt A. L. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot I. M., dzīvo (adrese), 2017. gada 25. jūlija iesniegumu (reģ. 2017.
gada 25. jūlijā ar nr. 2-11.1/17/1231) 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, kultūras un
sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo platību
un piešķirt I. M., dzīvo (adrese), ģim. sast. 2 cilv., 2 – istabu dzīvokļa bez ērtībām
Baznīcas ielā 21 – 9, Līvānos, Līvānu novadā, ar kop. pl. 50,50 kv.m. īres tiesības.
2.2 I. M. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 – istabu dzīvokļa bez ērtībām
Baznīcas ielā 21 – 9, Līvānos, īri.
2.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par
labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa Rīgas ielā 128 – 38, Līvānos, Līvānu novadā, īri ar I. M.
un mēneša laikā veikt dzīvokļa pieņemšanu.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
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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 J. P., dzīvo (adrese), 2017. gada 6. jūlija iesniegumu (reģ. 2017. gada
6. jūlijā ar nr. 2-11.1/17/1178) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc Sociālā
dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, un Līvānu novada bāriņtiesas 2017. gada
3. augusta Dzīves apstākļu pārbaudes aktu par J. P. ģimenes sadzīves 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
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada
domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt J. P., dzīvo (adrese), ģim. sast. 4 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa Rīgas ielā 4a – 13, Līvānos, Līvānu novadā, ar kopējo platību 38,80 kv.m. īres
tiesības, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2018. gada 28. februārim, ar tiesībām
līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3.2. J. P. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa Rīgas
ielā 4a – 13, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3.3. Izslēgt J. P. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu
grupas, kārtas nr. 4.
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 stāšanās spēkā.
4. Izskatot A. S., dzīvo (adrese), 2017. gada 21. augusta iesniegumu (reģ. 2017.
gada 21. augustā ar nr. 2-1.9.2/17/1305) 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 Līvānu novada
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domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt A. S., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota 1 – istabu
dzīvokļa Rīgas ielā 12b – 30, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību 32,70 kv.m. īres
tiesības, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2018. gada 28. februārim, ar tiesībām
līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
4.2. A. S. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa Rīgas
ielā 12b – 30, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4.3. Izslēgt A. S. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu
grupas, kārtas nr. 8.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
5. Izskatot V. A., dzīvo (adrese), un A. A., dzīvo (adrese), 2017. gada 9. augusta
iesniegumus (reģ.2017. gada 9. maijā ar nr. 2-11.1/17/1280) un V. A. sievas J.A.
piekrišanu par dzīvokļa apstākļu uzlabošanas rindas pārreģistrēšanu uz V. A. meitas A.
A. vārda 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” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Pārreģistrēt dzīvokļa apstākļu uzlabošanas rindu no V. A. uz viņa meitas
A.A. vārda saskaņā ar V.A. un A.A. iesniegumiem, vispārējā kārtībā palīdzības
saņemšanas nodrošināmo personu grupā, kārtas nr. 1.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
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5.3.Lēmumu var apstrīdēt Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvānos, LV-5316
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot M. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 3. jūlija iesniegumu
(reģ. 2017. gada 3. jūlijā ar nr. 2 – 11.1./17/1166), un Līvānu novada Sociālā dienesta
2017. gada 8. jūnija Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus M. B.
pēc Sociālā dienesta atzinuma 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 Līvānu novada
domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Iekļaut M. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības
saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 12.
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 Z. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 7. augusta
iesniegumu (reģ. 2017. gada 8. augustā ar nr. 2-11.1/17/1274) par izslēgšanu no dzīvokļa
apstākļu uzlabošanas uzskaites reģistra un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta, pirmās daļas, otro punktu, kurā noteikts, ka
persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs
personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai, atbilstoši 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas,
sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties
uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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7.1. Izslēgt Z. V. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības nodrošināšanas grupas, kārtas nr. 2,
saskaņā ar viņas iesniegumu.
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. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.
panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka persona tiek izslēgta no palīdzības
reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās
palīdzības saņemšanai, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas
un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
8.1. Atcelt Līvānu novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 1-3(8) par
dzīvojamās platības Zaļā ielā 40 – 2, Līvānos, Līvānu novadā, piešķiršanu K. K., sakarā
ar viņa nāvi. (Līvānu novada dzimtsarakstu nodaļas 2017. gada 18. augusta izziņa nr.
68.2-18/32-M par miršanas reģistrāciju).
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
9. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
10. panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka persona tiek izslēgta no palīdzības
reģistra, ja zuduši apstākļi , kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās
palīdzības saņemšanai, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas
un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
9.1. Atcelt Līvānu novada domes 2017. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 13-8(11) par
dzīvojamās platības Rīgas ielā 248 – 1, Līvānos, Līvānu novadā, piešķiršanu J. J., sakarā
ar viņa nāvi. (Līvānu novada dzimtsarakstu nodaļas 2017. gada 18. augusta izziņa nr.
68.2-18/33-M par miršanas reģistrāciju).
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
6. Par Rožupes pamatskolas direktora atbrīvošanu.
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Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam
Paskaidro I. Peiseniece
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu un
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 2. punktu, un saskaņā ar Rožupes pamatskolas
direktora Gundara Kucenčeira 2017. gada 7. augusta iesniegumu (reģistrēts 2017.gada
7. augustā ar Nr. 2-2.12/17/567) par atbrīvošanu no ieņemamā amata, Līvānu novada
dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Gundaru Kucenčeiru no Rožupes pamatskolas direktora amata
2017. gada 31. augustā.
2. Rožupes pamatskolas direktoram Gundaram Kucenčeiram nodot lietas un
iestādes vadītāja pārziņā esošās materiālās vērtības Rožupes pamatskolas direktora
vietniecei Sanitai Dubovskai.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
7. Par konkursu uz vakanto Rožupes pamatskolas direktora amatu.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam, V. Labinskim, G. Krauklei, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.496
„Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot
augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu
pretendentu atlasei” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 9. punktu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izsludināt atklātu konkursu uz vakanto Rožupes pamatskolas direktora amatu.
2. Apstiprināt pretendentu atlases konkursa uz vakanto Rožupes pamatskolas
direktora amatu nolikumu (skatīt pielikumā).
3. Izveidot pretendentu atlases konkursa uz vakanto Rožupes pamatskolas
direktora amatu komisiju 8 locekļu sastāvā, tai skaitā:
3.1. komisijas priekšsēdētājs – Andris Vaivods, Līvānu novada domes
priekšsēdētājs,
3.2. komisijas locekļi:
3.2.1. Ginta Kraukle – Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece,
3.2.2. Uldis Skreivers – Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors,
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3.2.3. Aija Usāne - Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece,
3.2.4. Inta Raubiška – Līvānu novada domes personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja,
3.2.5. Ilga Peiseniece – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja,
3.2.6. Ināra Kalvāne – Līvānu novada domes sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas vadītāja, Līvānu novada domes deputāte,
3.2.7. Inese Jaunušāne – Jersikas pamatskolas direktore, Līvānu novada domes
deputāte.
4. Ievietot sludinājumu par konkursu Līvānu novada domes mājas lapā interneta
vietnē www.livani.lv un informatīvajā izdevumā “Līvānu Novada Vēstis”.
5. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā: nolikums uz 5 lpp.
8. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu Rožupes pamatskolā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, J. Magdaļenokam
Paskaidro I. Peiseniece
Izskatot Līvānu novada Rožupes pamatskolas 2017.gada 21.augusta vēstuli Nr.112/37 par atļauju 2017./2018. mācību gadā Rožupes pamatskolā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 2. klasē ar 7
skolēniem, 3. klasē ar 7 skolēniem un 4.klasē ar 7 skolēniem, un pamatojoties uz
Līvānu novada domes 2016. gada 15. septembra noteikumu Nr. 1 ,,Valsts budžeta
mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada vispārējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai” 27. punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par
iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu un realizētu mācību
priekšmetu programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut Rožupes pamatskolai 2017./2018.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu:
1.1. 2.klasē ar 7 skolēniem,
1.2. 3.klasē ar 7 skolēniem,
1.3. 4.klasē ar 7 skolēniem.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rožupes pamatskolas direktora
vietniece Sanita Dubovska.
9. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu Sutru sākumskolā.
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Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam, M. Grigalim, G. Krauklei, G. Pastaram
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Līvānu novada Sutru pamatskolas direktora Māra Grigaļa 2017. gada
14. augusta iesniegumu Nr. 1-11/18 par atļauju 2017./2018.mācību gadā Sutru
sākumskolā organizēt mācību procesu, veidojot apvienotās klases, apvienojot 1.,3 un
5.klasi, kopā 5 skolēni, un apvienojot 4.un 6. klasi, kopā 6 skolēni, un pamatojoties uz
Līvānu novada domes 2016. gada 15. septembra noteikumu Nr. 1 ,,Valsts budžeta
mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada vispārējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai” 27. punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par
iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu un realizētu mācību
priekšmetu programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “atturas” - nav un
deputātam V. Labinskim balsojot “pret”
NOLEMJ:
1. Atļaut Sutru sākumskolai 2017./2018. mācību gadā organizēt mācību procesu:
1.1. apvienojot 1., 3. un 5. klasi, kopā 5 skolēni,
1.2. apvienojot 4. un 6. klasi, kopā 6 skolēni.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Sutru sākumskolas direktors
Māris Grigalis.

10. Par pirmsskolas grupas izglītojamo skaita noteikšanu.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam
Paskaidro I. Peiseniece
1. Izskatot Līvānu novada Līvānu 2. vidusskolas 2017. gada 21. augusta vēstuli
Nr. 1-11/30 par atļauju 2017./2018. mācību gadā Līvānu 2. vidusskolā organizēt
pirmsskolas izglītības programmas apguvi pirmsskolas grupā ar 10 izglītojamajiem un
pamatojoties uz Līvānu novada domes 2016. gada 15. septembra noteikumu Nr. 1
,,Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada vispārējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 28. punktu un likuma ,,Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija –
gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu un realizētu
pirmsskolas izglītības valsts vadlīnijas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
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Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atļaut Līvānu 2. vidusskolai 2017./2018. mācību gadā organizēt pirmsskolas
izglītības programmas apguvi pirmsskolas grupā ar 10 izglītojamajiem.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu 2.vidusskolas direktore
Klavdija Daukšte.
2. Izskatot Līvānu novada Līvānu 1.vidusskolas 2017.gada 22.augusta vēstuli
Nr.1-13/93 par atļauju 2017./2018.mācību gadā Līvānu 1.vidusskolā organizēt
pirmsskolas izglītības programmas apguvi pirmsskolas grupā ar 13 izglītojamajiem un
pamatojoties uz Līvānu novada domes 2016.gada 15.septembra noteikumu Nr. 1 ,,Valsts
budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada vispārējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai” 28. punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par
iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu un realizētu
pirmsskolas izglītības valsts vadlīnijas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atļaut Līvānu 1.vidusskolai 2017./2018.mācību gadā organizēt pirmsskolas
izglītības programmas apguvi pirmsskolas grupā ar 13 izglītojamajiem.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktors
Juris Iesalnieks.
3. Izskatot Līvānu novada Sutru pamatskolas direktora Māra Grigaļa 2017. gada
21. augusta iesniegumu Nr. 1-11/19 par atļauju 2017./2018.mācību gadā Sutru
sākumskolā organizēt pirmsskolas izglītības programmas apguvi pirmsskolas grupā ar
7 izglītojamajiem un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2016. gada 15. septembra
noteikumu Nr. 1 ,,Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu
novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 28. punktu un likuma
,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības
autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības
procesu un realizētu pirmsskolas izglītības valsts vadlīnijas, un likuma ,,Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Atļaut Sutru sākumskolai 2017./2018. mācību gadā organizēt pirmsskolas
izglītības programmas apguvi pirmsskolas grupā ar 7 izglītojamajiem.
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Sutru sākumskolas direktors
Māris Grigalis.
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11. Par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību.
Ziņo I. Kalvāne
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.447 „Par valsts
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestādēs” un Ministru kabineta 2016.gada
5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām“ 21. pantu un 41.panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes noteikumus Nr.5 „Valsts budžeta
mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada vispārējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai” (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka noteikumi stājas spēkā ar 2017. gada 1. septembri.
3. Atzīt par spēku zaudējušiem Līvānu novada domes 2016.gada 15.septembra
noteikumus Nr. 1 „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu
novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.
4. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisiju šādā sastāvā:
4.1. Aija Usāne – Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece, komisijas
priekšsēdētāja,
4.2. Ināra Kalvāne - Līvānu novada domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas vadītāja, Līvānu novada domes deputāte,
4.3. Ilga Peiseniece – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja,
4.4. Klavdija Daukšte – Līvānu 2.vidusskolas direktore,
4.5. Ingūna Liepiņa – Līvānu novada domes ekonomiste.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā: noteikumi uz 5 lpp.
12. Par izmaiņām Rožupes pagasta valdes sastāvā.
Ziņo I. Kalvāne

Izskatot Gundara Kucenčeira, Rožupes pamatskolas direktora, 2017. gada
23. augusta iesniegumu par izslēgšanu no Rožupes pagasta valdes sastāva, un saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, un Līvānu novada pašvaldības
nolikuma 59.12. punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
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NOLEMJ:
1. Ar 2017. gada 31. augustu atbrīvot Gundaru Kucenčeiru no Rožupes pagasta
valdes locekļa pienākumiem un izslēgt no valdes sastāva.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rožupes pagasta pārvaldes
vadītājs Andris Neicenieks.
13. Par adrešu datu kārtošanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam, G. Krauklei, A. Veiguram,
P. Romanovskim, G. Pastaram
Paskaidro R. Šmukste
1. Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju un izvērtēšanai
pievienoto sarakstu par Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētām adresēm
Līvānu novada Turku pagastā un Līvānu pilsētā, kuras neatbilst Ministru kabineta
2015. gada 8. decembra noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” prasībām, un
ierosinājumu mainīt ēku un zemes vienību adreses adresācijas objektiem atbilstoši šo
noteikumu 14. punkta, 17. punkta un 19. punkta prasībām, un pamatojoties uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.8. punktu, 2.9.
punktu, 14. punktu, 17. punktu, 19. punktu un 9. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības
domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot
konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav
piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese
neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Mainīt šādām zemes vienībām un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un
būvēm noteiktās adreses Līvānu pilsētā un Līvānu novada Turku pagastā, piesaistot tās
tuvāko ielu nosaukumam:
Nr.p.k.
Esošā adrese
Īpašuma kadastra
Jaunā adrese
numurs
1.
Dzirnavu iela 35, Līvāni,
76110010645
Dzirnavu iela 29, Līvāni,
Līvānu nov., LV-5316,
Līvānu nov., LV-5316
klasifikatora kods 101337575
2.
"Dimanti", Dubnas viensētas, 76860070245
Dzirnavu iela 31, Dubnas
Turku pag., Līvānu nov., LVviensētas, Turku pag.,
5316,
Līvānu nov., LV-5316
klasifikatora kods 104815388
3.
"Brūklenes", Dubnas
76860070247
Dzirnavu iela 33, Dubnas
viensētas, Turku pag., Līvānu
viensētas, Turku pag.,
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nov., LV-5316,
Līvānu nov., LV-5316
klasifikatora kods 105965074
4.
"Dubnas viensēta", Dubnas
76860070246
Dzirnavu iela 35, Dubnas
viensētas, Turku pag., Līvānu
viensētas, Turku pag.,
nov., LV-5316,
Līvānu nov., LV-5316
klasifikatora kods 104815138
5.
"Mežmalas", Dubnas
76860070021
Dzirnavu iela 37, Dubnas
viensētas, Turku pag., Līvānu
viensētas, Turku pag.,
nov., LV-5316,
Līvānu nov., LV-5316
klasifikatora kods 105964788
6.
"Noliktavas", Jaunsilavas,
76860070801001 Jaunsilavas iela 2D,
Turku pag., Līvānu nov., LVJaunsilavas, Turku pag.,
5316,
Līvānu nov., LV-5316
klasifikatora kods 106023721
7.
"Velkme", Jaunsilavas, Turku 76860070798
Jaunsilavas iela 2E,
pag., Līvānu nov., LV-5316,
Jaunsilavas, Turku pag.,
klasifikatora kods 106023713
Līvānu nov., LV-5316
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir zemes ierīcības inženieris
Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju un izvērtēšanai
pievienoto sarakstu par Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētām adresēm
Līvānu novada Rudzātu pagastā, kuras neatbilst Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” prasībām, un ierosinājumu
mainīt ēku un zemes vienību adreses adresācijas objektiem atbilstoši šo noteikumu
14.punkta, 17.punkta un 19.punkta prasībām, un pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.8.punktu, 2.9.punktu,
14.punktu, 17.punktu, 19.punktu un 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai
pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto
situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un
mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos
noteikumos minētajām prasībām, un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Mainīt šādām zemes vienībām un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un
būvēm noteiktās adreses Līvānu novada Rudzātu pagastā, piesaistot tās tuvāko ielu
nosaukumam
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Nr.p.k.
1.

2.

Esošā adrese
"Oškrasti", Rudzāti, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328,
klasifikatora kods 102928773
"Vīksnāji", Rudzāti, Rudzātu
pag., Līvānu nov., LV-5328,
klasifikatora kods 106165173

Īpašuma kadastra
numurs
76680070200

76680070284

Jaunā adrese
Varoņu iela 9, Rudzāti,
Rudzātu pag., Līvānu
nov., LV-5328,
Miera iela 11, Rudzāti,
Rudzātu pag., Līvānu
nov., LV-5328,

"Transformatoru apakšstacija
76680070381
Varoņu iela 1B,
STA-2201", Rudzāti, Rudzātu
Rudzāti, Rudzātu pag.,
pag., Līvānu nov., LV-5328,
Līvānu nov., LV-5328,
klasifikatora kods 106566315
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir zemes ierīcības inženieris
Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.

3.

3. Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju un izvērtēšanai
pievienoto sarakstu par Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētām adresēm
Līvānu novada Sutru pagastā, kuras neatbilst Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” prasībām, un ierosinājumu mainīt ēku un
zemes vienību adreses adresācijas objektiem atbilstoši šo noteikumu 14.punkta,
17.punkta un 19.punkta prasībām, un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu
Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.8.punktu, 2.9.punktu, 14.punktu, 17.punktu,
19.punktu un 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt
adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt
adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām
prasībām, un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Mainīt zemes vienībai 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76820020335
un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikto adresi: ,,Uzkalniņi”, Sutri,
Sutru pagasts, Līvānu novads (klasifikatora kods 103728088), uz adresi: Uzvaras iela
12, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads.
3.2. Likvidēt un izslēgt no adrešu reģistra zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 76820020397 un ar to funkcionāli saistīto ēku noteikto adresi ”Cerības”,
Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334, (klasifikatora kods 105866245).
3.3. Apstiprināt nekustamajam īpašumam – saimniecības ēkai – šķūnim ar
kadastra apzīmējumu 76820020397001, kas atrodas Sutros, Sutru pagastā, Līvānu
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novadā, adresi: Kalna iela 5, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334 (klasifikatora
kods 104025453).
3.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir zemes ierīcības inženieris
Miķelis Baltmanis.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju un izvērtēšanai
pievienoto sarakstu par Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētām adresēm
Līvānu novada Jersikas pagastā, kuras neatbilst Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” prasībām, un ierosinājumu mainīt ēku un
zemes vienību adreses adresācijas objektiem atbilstoši šo noteikumu 14.punkta,
17.punkta un 19.punkta prasībām, un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu
Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.8.punktu, 2.9.punktu, 14.punktu, 17.punktu,
19.punktu un 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai
institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt
adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt
adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām
prasībām, un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Mainīt zemes vienībai 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520030059
un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikto adresi: ,,Krustceļi”, Upenieki,
Jersikas pagasts, Līvānu novads (klasifikatora kods 105847610), uz adresi: Liepu iela
36, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4.2. Likvidēt un izslēgt no adrešu reģistra apbūvei paredzētai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 76520030055 noteikto adresi: Liepu iela 36, Upenieki, Jersikas
pagasts, Līvānu novads, (klasifikatora kods 106246843).
4.3. Likvidēt un izslēgt no adrešu reģistra apbūvei paredzētai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 76520030078 noteikto adresi: Liepu iela 38, Upenieki, Jersikas
pagasts, Līvānu novads, (klasifikatora kods 106246851).
4.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir zemes ierīcības inženieris
Miķelis Baltmanis.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju un izvērtēšanai
pievienoto sarakstu par Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētām adresēm
Līvānu novada Rožupes pagastā, kuras neatbilst Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” prasībām, un ierosinājumu
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mainīt ēku un zemes vienību adreses adresācijas objektiem atbilstoši šo noteikumu
14.punkta, 17.punkta un 19.punkta prasībām, un pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu, 2.8.punktu,
14.punktu, 17.punktu, 19.punktu un 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai
pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto
situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un
mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos
noteikumos minētajām prasībām, un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Mainīt šādām zemes vienībām un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un
būvēm noteiktās adreses Līvānu novada Rožupes pagastā, piesaistot tās tuvāko ielu
nosaukumam

Nr.p.k.

Esošā adrese

Īpašuma
kadastra
numurs
76660100386

Jaunā adrese

"Attīrīšanas stacija", Rožupe,
Bērzu iela 21, Rožupe,
Rožupes pag., Līvānu nov., LVRožupes pag., Līvānu
5327,
nov., LV-5327
klasifikatora kods 105995636
2.
"Ūdenstornis 1", Rožupe, Rožupes 76660100591
Parka iela 5, Rožupe,
pag., Līvānu nov., LV-5327,
Rožupes pag., Līvānu
klasifikatora kods 105247970
nov. LV-5327
3.
"Līgas", Rožupe, Rožupes pag.,
76660100463
Dārzu iela 4, Rožupe,
Līvānu nov., LV-5327,
Rožupes pag., Līvānu
klasifikatora kods 103864515
nov. LV-5327
4.
Dārzu iela 3, Rožupe, Rožupes
76660100377
Dārzu iela 2, Rožupe,
pag., Līvānu nov., LV-5327
Rožupes pag., Līvānu
klasifikatora kods 102146147
nov. LV-5327
5.
Dārzu iela 2, Rožupe, Rožupes
76660100326
Dārzu iela 1, Rožupe,
pag., Līvānu nov., LV-5327
Rožupes pag., Līvānu
klasifikatora kods 102146130
nov. LV-5327
6.
Dārzu iela 4, Rožupe, Rožupes
76660100374
Dārzu iela 3, Rožupe,
pag., Līvānu nov., LV-5327
Rožupes pag., Līvānu
klasifikatora kods 101348924
nov. LV-5327
5.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir zemes ierīcības inženieris
Miķelis Baltmanis.
1.
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5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
14. Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0589, kas atrodas
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un likuma ,,Par
pašvaldībām “ 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt pašvaldībai piekrītošai neapbūvētai zemes vienībai 2,12 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0589, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu ,,Laivacumu mežs” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir zemes ierīcības inženieris
Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1lpp.
2. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0379, kas atrodas
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un likuma ,,Par
pašvaldībām “ 21. pantu Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt pašvaldībai piekrītošai neapbūvētai zemes vienībai 3,15 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0379, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu ,,Vecticībnieku kapi” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
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2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir zemes ierīcības inženieris
Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1lpp.
3. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0183, kas atrodas Turku
pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām “ 21.
pantu Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt pašvaldībai piekrītošai neapbūvētai zemes vienībai 2,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-005-0183, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu ,,Purvmalas mežs” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir zemes ierīcības inženieris
Miķelis Baltmanis.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1lpp.
15. Par lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu atcelšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots G. Krauklei
Izskatot I. K., dzīvo (adrese), 2017.gada 24.jūlija iesniegumu par Līvānu novada
domes 2010.gada 28.oktobra sēdes lēmuma Nr.20-18(1) ,,Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu un zemes nomu” 1.1.2.punkta par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M. L.
uz zemes gabalu 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0009 Līvānu novada
Rožupes pagasta Drēņos, un Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmuma
Nr.5-22 ,,Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rožupes pagastā
un zemes platību precizēšanu” 2.1.punkta par zemes vienības 3,1886 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-008-0009 piekritību Līvānu novada pašvaldībai, atcelšanu,
sakarā ar mantojuma kārtošanu, jo par minēto zemes vienību 1995.gada 15.jūnijā ar
Latvijas Hipotēku un Zemes banku noslēgts zemes izpirkšanas līgums Nr.2/0295, kas
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pašvaldībā netika iesniegts, kā arī īpašuma tiesības zemesgrāmatā netika nostiprinātas,
līdz ar to, konstatējams, ka uz lēmumu pieņemšanas brīdi zemes vienības īpašuma
tiesības piederēja M. L., un pieņemtie lēmumi ir atceļami.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atcelt Līvānu novada domes 2010.gada 28.oktobra sēdes lēmuma Nr.20-18(1)
,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu” 1.1.2. punktu par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu M. L. uz zemes gabalu 3,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-008-0009 Līvānu novada Rožupes pagasta Drēņos.
2. Atcelt Līvānu novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmuma Nr.5-22 ,,Par
pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rožupes pagastā un zemes
platību precizēšanu” 2.1. punktu par zemes vienības 3,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-008-0009, kas atrodas Drēņos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
piekritību Līvānu novada pašvaldībai.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir zemes ierīcības inženieris Miķelis
Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pārsūdzību
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
16. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots G. Krauklei
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Ozoldruva” ar kopējo kadastra numuru 7668009-0002, kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, īpašnieces I. S., dzīvo (adrese),
pilnvarotās personas D. R., dzīvo (adrese), 2017.gada 4.augusta iesniegumu par
nekustamā īpašuma „Ozoldruva”, kas sastāv no trīs zemes vienībām 38,7 ha kopplatībā,
sadalīšanu, atdalot no tā pirmo zemes vienību 16,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7668-009-0003, 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 A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
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Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ozoldruva”, kas atrodas Līvānu novada
Rudzātu pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7668-009-0002, zemes vienību 16,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-009-0003, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 16,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668009-0003 piešķirt jaunu nosaukumu „Ozollejas” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir zemes ierīcības inženieris
Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Cepurnieki” ar kopējo kadastra numuru 7682002-0443, kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā, īpašnieku L. C., dzīvo (adrese),
R. C., dzīvo (adrese), un I. C., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas SIA ,,AB Pulss”,
reģistrācijas numurs 40103405423, juridiskā adrese Hipokrāta iela 37-9, Rīga, valdes
locekļa A. B. 2017.gada 18.augusta iesniegumu par nekustamā īpašuma „Cepurnieki”,
kas sastāv no trīs zemes vienībām 26,5 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā trešo
zemes vienību 20,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-001-0070, piešķirt tai jaunu
nosaukumu ,,Kristīnes” 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 A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Cepurnieki”, kas atrodas Līvānu novada
Sutru pagastā, ar kopējo kadastra Nr. 7682-002-0443, trešo zemes vienību 20,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-001-0070 saskaņā ar atdalāmās zemes vienības
zemes robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
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2.2. Atdalāmajai zemes vienībai 20,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682001-0070 piešķirt jaunu nosaukumu „Kristīnes” un atstāt esošo zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir 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.
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Tiltiņi”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Tiltiņi” ar kopējo kadastra Nr.7666-001-0004
kopplatībā 20,5 ha, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieka V. S., dzīvo
(adrese), un īpašnieces A. L., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas V. S., 2017.gada
27.jūlija iesniegumu par nekustamā īpašuma „Tiltiņi” trešās zemes vienības 18,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-001-0006 sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot
zemes nogabalu 9,0 ha platībā un atdalāmajam zemes nogabalam piešķirt jaunu
nosaukumu „Tiltiņi A” un atstāt esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), bet nekustamā īpašuma ,,Tiltiņi”
trešās zemes vienības palikušajai zemes daļai ar kadastra apzīmējumu 7666-001-0006
atstāt esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā
noteikts, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu
izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, Ministru kabineta 2016.gada
5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.2. un
11.5. apakšpunktiem un 13.punktu, Aizsargjoslu likumu, un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada domeatklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Tiltiņi”, kas atrodas
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, trešajai zemes vienībai 18,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-001-0006, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot zemes nogabalu
9,0 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Atdalāmajam zemes nogabalam 9,0 ha platībā piešķirt nosaukumu „Tiltiņi A”.
3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
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5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada būvvaldē.
6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Līvānu
novada domē.
7. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
7.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, ar mērogā 1: 10 000 ar iekļautu
nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju;
7.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
7.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
9. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija ar dalījuma skici uz 1 lpp.
18. Par adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Kraujiņas” ar kadastra numuru 7686-007-0621, kas
atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieka E. Z., dzīvo (adrese), 2017.gada
16.augusta iesniegumu par adreses noteikšanu īpašuma ,,Kraujiņas” apbūvei paredzētai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0621, 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 A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,411 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0621, kas atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
adresi: ,,Kraujiņas”, Jaunsilavas, Turku pagasts, Līvānu novads.
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.
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19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Kraujiņas” ar kadastra numuru 7686-007-0621, kas
atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieka E. Z., dzīvo (adrese), 2017.gada
16.augusta iesniegumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā
īpašuma „Kraujiņas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0621 no zemes,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz individuālo dzīvojamo
māju apbūvi, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
0,411 ha platībā ar nosaukumu „Kraujiņas” ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0621, kas
atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
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: īpašuma ,,Kraujiņas” zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
20. Par zemes gabala nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Z. B., dzīvo (adrese), 2017.gada 21.augusta iesniegumu par zemes
vienības 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0271 nodošanu nomā, tika
konstatēts ka zemes vienība 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0271, kas
atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2012.gada 26.janvāra
sēdes lēmumu Nr.1-16 ,,Par zemes gabalu platību precizēšanu un iekļaušanu rezerves
zemes fondā” 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
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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 A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 1,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-002-0271, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, un
informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā vietā Sutru 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.
21. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei, A. Vaivodam, I. Jaunušānei
1. Izskatot Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecības „Austrumzvaigzne”, reģ.nr.
47701002990, juridiskā adrese: "Drikaines", Augšmukti, Rožkalnu pagasts, Vārkavas
novads, īpašnieka O. S. 2016.gada 22.decembra iesniegumu par zemes vienības 4,0589
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0107, kas atrodas Strodos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, nomu, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai pēc VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem
datiem) – 4,0589 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0107 ar Līvānu novada
domes 2016.gada 29.decembra sēdes lēmumu Nr. 19-12(1) „Par zemes nomas līguma
izbeigšanu” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Jersikas
pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktam, un lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju –
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt Rožkalnu pagasta zemnieku saimniecībai „Austrumzvaigzne”
reģ.nr. 47701002990, juridiskā adrese: "Drikaines", Augšmukti, Rožkalnu pagasts,
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Vārkavas novads, pašvaldībai piekrītošo zemes vienību – 4,0589 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 007 0107, kas atrodas Strodos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem
lauksaimniecības vajadzībām.
1.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
1.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot Rožupes pagasta zemnieku saimniecības „Kurmīši”, reģ.nr.
476660110167, juridiskā adrese: "Kurmīši", Stares, Rožupes pagasts, Līvānu novads,
īpašnieka O. I. 2017.gada 31.maija iesniegumu par zemes vienības 5,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666 011 0167, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
nomu, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 5,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666 011 0167, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā ar
Līvānu novada domes 2017.gada 29.jūnija sēdes lēmumu Nr.12-16(2) „Par zemes
gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā
vietā Rožupes pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav
pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktam, un lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju –
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt Rožupes pagasta zemnieku saimniecībai „Kurmīši” reģ.nr.
47701006564, juridiskā adrese: "Kurmīši", Stares, Rožupes pagasts, Līvānu novads, no
rezerves zemes fonda zemes vienību – 5,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 011
0167, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS
grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
2.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
2.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības ierakstīšanu
30

zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot J. A., dzīvo (adrese), 2017.gada 29.maija iesniegumu par zemes
vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0300 un zemes vienības 0,15
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0309, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nomu, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 0,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0300 un zemes vienības 0,15 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0309 ar Līvānu novada domes 2017.gada 29.jūnija sēdes
lēmumu Nr.12-16(1) „Par zemes gabalu nodošanu nomai” nodotas iznomāšanai un
informācija tika izvietota redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti
minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktam, un lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju –
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt J. A., dzīvo (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību – 0,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0300 un zemes vienības 0,15 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0309, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem
lauksaimniecības vajadzībām.
3.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
4. Izskatot O. M., dzīvo (adrese), 2017.gada 24.maija iesniegumu par zemes
vienības daļas 0,04 ha platībā no zemes vienības 0,13 ha kopplatībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0588, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomu, tika
konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 0,04 ha platībā no
zemes vienības 0,13 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0588 ar Līvānu
novada domes 2017.gada 29.jūnija sēdes lēmumu Nr.12-16 (3) „Par zemes gabalu
nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā
Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav
pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.
735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktam, un lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju –
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Iznomāt O. M., dzīvo (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienības 0,13
ha kopplatībā (atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem) ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0588, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, zemes
vienības daļu 0,04 ha platībā uz 5 (pieciem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
4.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
4.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
5. Izskatot O. A., dzīvo (adrese), 2017.gada 7.jūnija iesniegumu par zemes
vienības daļas 0,06 ha platībā no zemes vienības 2,8307 ha kopplatībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0595, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomu, tika
konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 0,06 ha platībā no
zemes vienības 2,8307 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0595, kas
atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar Līvānu novada domes 2017.gada 29.jūnija
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sēdes lēmumu Nr. 12-16(4) „Par zemes gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un
informācija tika izvietota redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti
minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktam, un lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju –
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Iznomāt O. A., dzīvo (adrese), pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
2,8307 ha kopplatībā (atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem) ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0595, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
zemes vienības daļu 0,06 ha platībā uz 5 (pieciem) gadiem lauksaimniecības
vajadzībām.
5.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
5.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
5.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
22. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala J.Rudzutaka ielā 3, Līvānos, Līvānu
novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot E. R., dzīvo (adrese), iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7611 001 0632, kas atrodas
J.Rudzutaka ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums,
atsavināšanu, un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, kurš nosaka, ka atsevišķos
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas
nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai
zemei, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta piemās daļas 17. punktu, Līvānu novada
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dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai atsevišķu apbūvētu zemesgabalu 2561 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 7611 001 0632, J.Rudzutaka ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt atsavināmā zemes gabala novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas
procesu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV – 4601).
23. Par dzīvokļa Vecticībnieku ielā 8-10, Līvānos, Līvānu novadā
atsavināšanu uz nomaksu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Krauklei
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās
daļas 2. punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt,
pārdodot par brīvu cenu, un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka par brīvu
cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šī likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktā
minētā persona (īrnieks vai viņa ģimenes loceklis), un atbilstoši Līvānu novada domes
2015. gada 29. oktobra lēmumam Nr. 16-23 “Par dzīvokļa Vecticībnieku ielā 8-10,
Līvānos nodošanu atsavināšanai” un SIA “Latio” 2017. gada 17. marta nekustamā
īpašuma vērtējumu, reģ. Nr. 965-V/17, saskaņā ar kuru dzīvoklis nr. 10 dzīvojamā mājā
Vecticībnieku ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 3800 EUR (trīs tūkstoši astoņi
simti euro), un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.
panta trešo daļu, kas nosaka, ka pārdodot valsts un pašvaldības nekustamo īpašumu
nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem, un atbilstoši Līvānu novada
domes 2011. gada 31. marta lēmumam Nr. 5-12 „Par likumiskajiem procentiem un
maksāšanas kārtību, atsavinot viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu uz nomaksu”,
kas nosaka, ka pirmais maksājums, ne mazāk kā 10 procenti no pirkuma maksas,
jāizdara mēneša laikā no dienas, kad dome pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma
slēgšanu un, ka atsavinot pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa īpašumu uz nomaksu,
pircējs maksā likumiskos procentus 6% gadā no atlikušās pirkuma maksas un Līvānu
novada domes 2015. gada 29. oktobra lēmumu Nr.16-23 „ Par dzīvokļa Vecticībnieku
ielā 8-10, Līvānos nodošanu atsavināšanai”, un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
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NOLEMJ:
1. Pārdot J. V., dzīvo (adrese) uz nomaksu dzīvokli Nr. 10 (kadastra Nr.
76119001108) dzīvojamā mājā Vecticībnieku ielā 8-10, Līvānos, Līvānu novadā ar
kopējo platību 50,0 m², dzīvojamās mājas kopīpašuma 4993/218474 domājamās daļas
un 4993/218474 domājamās daļas no zemesgabala ar kopējo platību 2488 m2 (kadastra
numurs 7611 005 2322) par noteikto maksu 3800 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti euro),
nosakot piecu gadu nomaksas termiņu.
2. J. V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas veikt pirmo iemaksu 10
procentu apmērā no pirkuma maksas – 380,00 EUR (trīs simti astoņdesmit euro un 00
centi), to ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka”
UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr. LV14UNLA0050018690074.
3. Atlikušos maksājumus veikt pa daļām piecu gadu laikā, maksājumus veicot
divas reizes gadā.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar J. V. noslēdzams pēc šī lēmuma 2. punktā
veiktās samaksas.
5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir juridiskās daļas vadītājs Gatis
Pelēķis un par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas locekle Antra Vilcāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
24. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
1. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas un
Plānošanas un attīstības daļas ierosinājumu par līdzekļu piešķiršanu projekta “Līvānu
1.vidusskolas mācību vides uzlabošana” īstenošanai, tika konstatēts, ka ir nepieciešami
papildus līdzekļi kopsummā 71984,73 EUR sekojošu izdevumu apmaksai:
- 2662,00 EUR izmaiņu veikšanai vienkāršotās atjaunošanas projektam Līvānu
1.vidusskolas ēkas Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā un Laimiņas skolas ēkas
Zaļajā ielā 43, Līvānos, Līvānu novadā vienkāršotajai atjaunošanai mācību vides
uzlabošanai;
- 1123,42 EUR kadastrālajai uzmērīšanai ēkai Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu
novadā,
- 68199,31 EUR papilddarbiem Līvānu 1.vidusskolas ēkas Rīgas ielā 101,
Līvānos, Līvānu novadā vienkāršotās atjaunošanas I kārtai - esošo tualešu atjaunošanai,
durvju ierīkošanai, galvenās ieejas remontam, ugunsdzēsības ūdensvada pieslēgumam,
apsardzes signalizācijas ierīkošanai un kanalizācijas izvadu ierīkošanai, kuru izmaksas
noteiktas, veicot iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai.
Sakarā ar to, ka aizņēmuma atmaksa projektam “Līvānu pilsētas ielas pārbūve
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” 54049 EUR apmērā tika veikta no Eiropas
Reģionālā attīstības fonda saņemtā finansējuma, un ņemot vērā, ka projekts
“Apgaismojuma sistēmas attīstība Līvānu novada Jersikas pagastā ” 2017.gadā netiks
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īstenots, ir izveidojusies līdzekļu ekonomija Līvānu novada domes 2017.gada
pamatbudžetā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu
un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 71984,73 EUR papildus darbu apmaksai
projekta “Līvānu 1.vidusskolas mācību vides uzlabošana” īstenošanai, tai skaitā
54049,00 EUR no Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā aizņēmuma atmaksai
plānotajiem līdzekļiem un 17935,73 EUR no projektam “Apgaismojuma sistēmas
attīstība Līvānu novada Jersikas pagastā ” 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 domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu par līdzekļu piešķiršanu 2000,26 EUR apmērā papildus nobrauktuves
izbūvei, īstenojot projektu “Krasta, Rožu un Kalna ielu atjaunošana Sutros, Sutru
pagastā, Līvānu novada”, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 2000,26 EUR apmērā papildus nobrauktuves izbūvei
projekta “Krasta, Rožu un Kalna ielu atjaunošana Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novada”
ietvaros no Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
domes 2017.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu piešķirt līdzekļus 2420,00 EUR apmērā būvniecības ieceres
dokumentācijas “Pilsētas robežzīme “Līvāni” uz autoceļa P63, Līvānu novadā”
aktualizācijai, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu
un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 2420,00 EUR apmērā būvniecības ieceres dokumentācijas
“Pilsētas robežzīme “Līvāni” uz autoceļa P63, Līvānu novadā” aktualizācijai no Līvānu
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novada domes 2017.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada
pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
4. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu piešķirt līdzekļus 5512,35 EUR apmērā valsts vietējās nozīmes autoceļa
V753 Līvāni-Steķi km 0.78 līdz km 7.20 planēšanas un grants seguma atputekļošanas
darbu veikšanai, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro
daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt līdzekļus 5512,35 EUR apmērā valsts vietējās nozīmes autoceļa
V753 Līvāni-Steķi km 0.78 līdz km 7.20 planēšanas un grants seguma atputekļošanas
darbu veikšanai no Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
5. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu piešķirt papildus līdzekļus 5100,16 EUR apmērā vēsturiskā granīta bruģa
demontāžas darbu apmaksai sakarā ar darbu apjomu izmaiņām objekta “Stacijas ielas
pārbūve un Fabrikas ielas atjaunošana posmā no Stacijas ielas līdz Celtniecības ielai
Līvānos, Līvānu novadā” būvniecības gaitā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt līdzekļus 5100,16 EUR apmērā vēsturiskā granīta bruģa demontāžas
darbu apmaksai objektā “Stacijas ielas pārbūve un Fabrikas ielas atjaunošana posmā no
Stacijas ielas līdz Celtniecības ielai Līvānos, Līvānu novadā”, tai skaitā 506,00 EUR no
Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem un 4594,16 EUR no projektam “Bērzu un Jaunatnes ielu
atjaunošana Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novada” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā.
5.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
6. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu piešķirt papildus līdzekļus 3148,12 EUR apmērā dalīto atkritumu
savākšanas punktu - atkritumu šķirošanas laukumu izbūvei Rožupes ielā, Grīvas ielā un
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Stadiona ielā, Līvānos, Līvānu novadā, sakarā ar to, ka laukumu izbūves izmaksas
sakaņā ar cenu piedāvājumu sastāda 7141,12 EUR (ieskaitot PVN), bet Līvānu novada
domes 2017.gada pamatbudžetā šim mērķim paredzētais finansējums ir 3993 EUR, un
pamatojoties likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Piešķirt līdzekļus 3148,12 EUR apmērā dalīto atkritumu savākšanas punktu atkritumu šķirošanas laukumu izbūvei Rožupes ielā, Grīvas ielā un Stadiona ielā,
Līvānos, Līvānu novadā no projektam “Bērzu un Jaunatnes ielu atjaunošana Jaunsilavās,
Turku pagastā, Līvānu novada” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2017. gada pamatbudžetā.
6.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
7. Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas ierosinājumu par
līdzekļu piešķiršanu būvprojektu izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Kurzemes ielā
8 un Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā energoefektivitātes paaugstināšanai un
visaptverošai atjaunošanai, kopsummā 22 869 EUR, kuru izmaksas noteiktas saskaņā ar
SIA “Līvānu siltums” veikto iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai
kārtībai, tai skaitā ēkai Kurzemes ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā sastāda 11 434,50
EUR (ieskaitot PVN) un ēkai Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā sastāda 11 434,50
EUR (ieskaitot PVN), un sakarā ar:

Līvānu novada pašvaldības dzīvojamā fonda daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
Līvānu pilsētā energoefektivitātes un visaptverošas atjaunošanas pasākumu veikšanas
iespēju izvērtēšanu un procesa aktivizācijas veicināšanu;

projekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšana
1.kārta” izstrādes ieceri un tā atbilstību Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2014.-2020.gadam Rīcību plāna 2. prioritātes “Uzņēmējdarbība, darbs un
ģimenes labsajūta” 2.1. rīcības virziena “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide”
2.1.3. rīcības “Dzīvojamā fonda un daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu vides attīstība
Līvānu novadā” 2.1.3.2. pasākumam “Privātmāju, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un
Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana (t.sk. privātais
investors)” un Investīciju plāna projekta 2.1.8. idejai un tajā noteikto rezultātu
sasniedzamības veicināšanu,
un pamatojoties uz Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un
dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākumu “Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi, un likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, 14.panta
otrās daļas 1.punktu un 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 9.punktu un
21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
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G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
“par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 22 869 EUR daudzdzīvokļu ēku Kurzemes ielā
8 un Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā būvprojektu izstrādei ēku
energoefektivitātes paaugstināšanai un visaptverošai atjaunošanai, tai skaitā 1372 EUR
no projektam “Bērzu un Jaunatnes ielu atjaunošana Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu
novada” plānotajiem līdzekļiem, 7105 EUR no projektam “Apgaismojuma sistēmas
attīstība Līvānu novada Jersikas pagastā ” plānotajiem līdzekļiem, 14392 EUR no
Līvānu novada domes pārvaldes un administrācijas budžetā mikroautobusa iegādei
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2017. gada
pamatbudžetā.
7.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece Iveta Dobele un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
25. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
1. Izskatot SIA ,,ADUGS Production”, reģ Nr.41503069355, juridiskā adrese
Zaļā ielā 4-33, Līvāni, Līvānu novads, 2017.gada 28.jūlija iesniegumu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 76520010079, kas atrodas Celtniecības ielā 21C,
Līvānos, Līvānu novadā, iznomāšanu, tika konstatēts, ka uz zemes vienības 0,5391 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 76520010079, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā,
atrodas SIA ,,ADUGS Production” valdījumā esoša būve – noliktava ar kadastra
apzīmējumu 76520010079001, kas iegūta ar 2001.gada 26.septembra nekustamās
mantas pirkuma līgumu un nav reģistrēta zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4., 7.2. un 7.2 punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 21.pantu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA ,,ADUGS Production”, reģ
Nr.41503069355, juridiskā adrese Zaļā ielā 4-33, Līvāni, Līvānu novads, par zemes
vienības 5391 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76520010079, kas atrodas
Celtniecības ielā 21C, Līvānos, Līvānu novadā, nomu uz 5 (pieciem) gadiem, SIA
,,ADUGS Production”, valdījumā esošas būves – noliktavas ar kadastra apzīmējumu
76520010079001 uzturēšanai.
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1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro gadā).
1.3. Nomas līgumā paredzēt vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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.
Pielikumā:

1) izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp
2) zemes nomas līguma projekts uz 4 lpp.

2. Izskatot SIA ,,ADUGS Production”, reģ Nr.41503069355, juridiskā adrese
Zaļā ielā 4-33, Līvāni, Līvānu novads, 2017.gada 28.jūlija iesniegumu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 765210010257, kas atrodas Celtniecības ielā bez
numura, Līvānos, Līvānu novadā, iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienība 0,0639
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520010257, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā,
ar Līvānu novada domes 2010.gada 29.jūlija sēdes lēmumu Nr.14-8(2) ,,Par zemes
gabala ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” ieskaitīta rezerves zemes fondā kā
neapbūvēta. Faktiski uz zemes vienības atrodas SIA ,,ADUGS Production” īpašumā
esoša būves daļa – ražošanas cehs ar kadastra apzīmējumu 76520010045002, kas ietilpst
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 76520010045 Celtniecības ielā 21A, Līvānos,
Līvānu novadā, sastāvā un ir reģistrēts zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4., 7.2. un 7.2 punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA ,,ADUGS Production”, reģ
Nr.41503069355, juridiskā adrese Zaļā ielā 4-33, Līvāni, Līvānu novads, par rezerves
zemes fondā esošo zemes vienību 639 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76520010257,
kas atrodas Celtniecības ielā bez numura, Līvānos, Līvānu novadā, nomu uz 5 (pieciem)
gadiem, SIA ,,ADUGS Production” īpašumā esošās būves daļas – ražošanas ceha ar
kadastra apzīmējumu 76520010045002, kas ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 76520010045 Celtniecības ielā 21A, Līvānos, Līvānu novadā, sastāvā,
uzturēšanai.
2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk kā EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro gadā).
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2.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja
Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā
uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas projektā
vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

1) izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2) zemes nomas līguma projekts uz 4 lpp.
26. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.

Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
1. Izskatot Līvānu novada kultūras centra 2017.gada 16.augusta vēstuli Nr.115/139 par izmaiņām amatu vienību sarakstā un noteiktajās mēneša darba algās sakarā ar
izmaiņām Līvānu novada kultūras centra un tā filiāles Rudzātu saieta nams personālā, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “atturas” - nav un
deputātam V. Labinskim balsojot “pret”
NOLEMJ:
1.1. Ar 2017.gada 1.septembri noteikt darba algu Rudzātu saieta nama amata
vienībai “kultūras pasākumu organizators”, profesijas kods 3432 12, 496,00 EUR
mēnesī par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
1.2. Ar 2017.gada 1.septembri iekļaut Rudzātu saieta nama amatu vienību
sarakstā amatu vienību “jauktā kora vadītājs”, profesijas kods 2652 24, 0,4 likmes ar
darba algu 406,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
1.3. Ar 2017.gada 1.septembri iekļaut Rudzātu saieta nama amatu vienību
sarakstā amata vienību “jauktā kora koncertmeistars”, profesijas kods 2652 25, 0,25
likmes ar darba algu 406,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu
pielikumā).
1.4. Ar 2017.gada 1.septembri izslēgt no Līvānu novada kultūras centra amatu
vienību saraksta amata vienību “skaņu operatora palīgs”, profesijas kods 3521 11, 1,2
likmes ar darba algu 406,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu
pielikumā).
1.5. Ar 2017.gada 1.septembri izslēgt no Līvānu novada kultūras centra amatu
vienību saraksta amata vienību “skaņotājs”, profesijas kods 3521 11, 0,5 likmes ar darba
algu 406,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
1.6. Ar 2017.gada 1.septembri izslēgt no Līvānu novada kultūras centra amatu
vienību saraksta amata vienību “apgaismes elektriķis”, profesijas kods 7411 04, 1,3
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likmes ar darba algu 406,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu
pielikumā).
1.7. Ar 2017.gada 1.septembri iekļaut Līvānu novada kultūras centra amatu
vienību sarakstā amata vienību “apgaismes elektriķis”, profesijas kods 7411 04, 0,5
likmes ar darba algu 591,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu
pielikumā).
1.8. Ar 2017.gada 1.septembri palielināt slodzi Līvānu novada kultūras centra
amatu vienībai “skaņu operators”, profesijas kods 3521 11, par 1 likmi (skat. amatu
vienību sarakstu pielikumā).
1.9. Ar 2017.gada 1.septembri iekļaut Līvānu novada kultūras centra amatu
vienību sarakstā amata vienību “gaismotājs”, profesijas kods 3521 28, 1 likmi ar darba
algu 591,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
1.10. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
direktore Aija Smirnova.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 3 lpp.
2. Izskatot Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas 2017.gada 22.augusta
vēstuli Nr. 1-12/11 par papildus amata vienības piešķiršanu „ēkas dežurants”, profesijas
kods 9629 05 – 0,5 likmes, nodrošinot dežūras Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
Līvānu novada filiāles darbības laikā saskaņā ar grafiku, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Ar 2017.gada 1.septembri iekļaut Līvānu novada Vakara (maiņu)
vidusskolas amatu vienību sarakstā amata vienību “ēkas dežurants”, profesijas kods
9629 05, 0,5 likmes ar darba algu 380,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību
sarakstu pielikumā).
2.2. Noteikt, ka izdevumi jaunizveidotās amata vienības atalgojumam un darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017.gadā tiks finansēti no
Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas papildus ieņēmumiem par sniegtajiem
maksas pakalpojumiem.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Vakara
maiņu vidusskolas direktore Ilze Vanaga.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
3. Izskatot Līvānu novada bāriņtiesas 2017.gada 23.augusta vēstuli Nr. 1-14/486
par izmaiņām amatu vienību sarakstā un noteiktajās mēneša darba algās sakarā ar slodžu
maiņu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
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Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Ar 2017.gada 4.septembri noteikt darba algu Līvānu novada bāriņtiesas
amata vienībai “priekšsēdētājs”, profesijas kods 1344 05, 1100,00 EUR mēnesī par
vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
3.2. Ar 2017.gada 4.septembri noteikt darba algu Līvānu novada bāriņtiesas
amata vienībai “sekretārs”, profesijas kods 3343 15, 960,00 EUR mēnesī par vienu likmi
(skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
3.3. Ar 2017.gada 4.septembri noteikt darba algu Līvānu novada bāriņtiesas
amata vienībai “bāriņtiesas loceklis”, profesijas kods 3412 06, 830,00 EUR mēnesī par
vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
3.4. Ar 2017.gada 4.septembri samazināt slodzi Līvānu novada bāriņtiesas
amata vienībai “bāriņtiesas loceklis”, profesijas kods 3412 06, par 0,5 likmēm (skat.
amatu vienību sarakstu pielikumā).
3.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja Marija Jansone.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
27. Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts ceļi” 2017. gada 11. augusta
vēstuli Nr. 4.8/8860 „Par valsts autoceļu nodošanu pašvaldības pārziņā” ar ierosinājumu
Līvānu novada pašvaldībai pārņemt bez atlīdzības savā īpašumā valsts autoceļu
nodalījuma posmus, kas pēc Līvānu novada administratīvās teritorijas iedalījuma
vienību robežu grozīšanas iekļauti Līvānu pilsētas teritorijā no Jersikas pagasta un Turku
pagasta teritorijām, tai skaitā valsts galvenā autoceļa A6 ,,Rīga-Daugavpils-KrāslavaBaltkrievijas robeža (Pāternieki)” ceļa nodalījuma posmus 1,32 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76860070498 (Rīgas iela) un 0,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76520020372 (Rīgas iela) , un valsts autoceļa P63 ,,Līvāni-Preiļi” ceļa nodalījuma
posmu 1,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520010177 (Stacijas iela), un atbilstoši
likuma “Par autoceļiem” 4.panta (11 daļu), kurā noteikts, ka atsevišķos gadījumos ar
Ministru kabineta lēmumu valsts autoceļus un to zemes, tai skaitā ceļa zemes
nodalījuma joslas, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm var nodot
pašvaldību pārziņā, kā arī, lai nodrošinātu Līvānu pilsētas Rīgas ielas un Stacijas ielas,
kas atrodas uz valsts ceļa posmiem, uzturēšanu, projektēšanu, renovāciju, rekonstrukciju
un būvniecību, piesaistot pašvaldības līdzekļus, tādējādi pilnvērtīgāk īstenojot vienu no
likuma „Par pašvaldībām” 15. pantā pašvaldībai noteikto autonomo funkciju - gādāt par
savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana;), un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 6. punktu un 42. panta pirmo un otro
daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta pirmās daļas
2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, un ņemot vērā Finanšu komitejas
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ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārņemt Līvānu novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības valsts galvenā
autoceļa A6 ,,Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)” ceļa
nodalījuma posmus 1,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76860070498 (Rīgas iela)
un 0,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520020372 (Rīgas iela) , un valsts
autoceļa P63 ,,Līvāni-Preiļi” ceļa nodalījuma posmu 1,03 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76520010177 (Stacijas iela), kas pēc Līvānu novada administratīvās
teritorijas iedalījuma vienību robežu grozīšanas iekļauti Līvānu pilsētas teritorijā no
Jersikas pagasta un Turku pagasta teritorijām, un to zemes, tai skaitā ceļa zemes
nodalījuma joslas, ar visām šo autoceļu kompleksā ietilpstošajām būvēm.
2. Noteikt, ka nekustamais īpašums - autoceļa A6 ,,Rīga-Daugavpils-KrāslavaBaltkrievijas robeža (Pāternieki)” ceļa nodalījuma posmi 1,32 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76860070498 (Rīgas iela) un 0,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76520020372 (Rīgas iela) , un valsts autoceļa P63 ,,Līvāni-Preiļi” ceļa nodalījuma
posms 1,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520010177 (Stacijas iela) nepieciešams
pašvaldības autonomās funkcijas - gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana;) nodrošināšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā: ceļu posmu shēmas uz 3 lpp.
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Pastaram, G. Krauklei
1. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu Līvānu pilsētā,
tika konstatēts, ka N. G., norādītā uzturēšanās adrese ārzemēs: (adrese), nav savlaicīgi
samaksājusi aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par tiesiskajā valdījumā esošo
nekustamo īpašumu “Nadeždas Grigorjevas ēku īpašums”, kas atrodas Baznīcas ielā
25A, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7611 506 0502.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma
nodokli”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas
Republikas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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1.1. Pieņemt lēmumu Nr.15-28(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no N. G.”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
2. Izskatot Rožupes pagasta valdes 2017.gada 7.augusta sēdes protokola Nr. 5
lēmumu Nr. 6-1 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no V. L., tika
konstatēts, ka V. L., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi samaksājis
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par īpašumā esošo nekustamo īpašumu
“Strazdi”, Kalvānos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7666 008 0171.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma
nodokli”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas
Republikas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pieņemt lēmumu Nr.15-28(2) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no V. L.”.
2.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
3. Izskatot Rožupes pagasta valdes 2017.gada 7.augusta sēdes protokola Nr. 5
lēmumu Nr. 6-2 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no Andreja Brieža,
tika konstatēts, ka A. B., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi
samaksājis aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par īpašumā esošo nekustamo
īpašumu “Briedīši”, Mežancānos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7666
002 0064.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma
nodokli”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas
Republikas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pieņemt lēmumu Nr.15-28(3) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no A. B.”.
3.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
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3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
4. Izskatot Sutru pagasta valdes 2017.gada 17.augusta sēdes protokola Nr.9
lēmumu Nr.2(1) par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A. T., tika
konstatēts, ka A. T., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi samaksājusi
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par lietojumā esošo nekustamo īpašumu
“Ceļmaliņas”, Pirtsvieta, Sutru pagasts, Līvānu novads ar kadastra Nr.7682 003 0126.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma
nodokli”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas
Republikas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Pieņemt lēmumu Nr.15-28(4) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no A. T.”.
4.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
5. Izskatot Turku pagasta valdes 2017.gada 21.augusta sēdes protokola Nr.4
lēmumu Nr.1(1) par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no N.A., tika
konstatēts, ka N. A., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi samaksājusi
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Bērzu ielā 1,
Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7686 007 0429.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma
nodokli”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas
Republikas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Pieņemt lēmumu Nr.15-28(6) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no N. A.”.
5.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
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6. Izskatot Turku pagasta valdes 2017.gada 21.augusta sēdes protokola Nr.4
lēmumu Nr.1(2) par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no L. R., tika
konstatēts, ka L. R., pēdējā zināmā deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi
samaksājis aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par lietojumā bijušo nekustamo
īpašumu Turku pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7686 001 0017.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma
nodokli”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas
Republikas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Pieņemt lēmumu Nr.15-28(7) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no L. R.”.
6.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
6.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1A, Līvānos nomu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, P. Romanovskim, G. Krauklei, G. Pastaram
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK), reģistrācijas Nr.
40008002279, Šarlotes ielā 1D, Rīgā, LV-1001, 2017. gada 21. augusta vēstuli Nr. 01.19/118 “Par ēkas Rūpniecības ielā 1, Līvānos lietošanu” ar ierosinājumu nodot bezmaksas
vai nomas lietošanā pašvaldības īpašumā esošo ēku Rūpniecības ielā 1, Līvānos, Līvānu
novadā, LSK pakalpojumu paplašināšanai, sniedzot palīdzību iedzīvotājiem, ko LSK
sniedz sociāli mazaizsargātajām personām visā Latvijā, kā esošajam ēkas
apakšnomniekam, un kā sabiedriskā labuma organizācijai nodrošinot iespēju lietot visu
ēku LSK vajadzībām, tika konstatēts:
Par nekustamo īpašumu: ēku un zemes gabalu 385 m2 platībā ar kadastra Nr.
7611 004 0433 Rūpniecības ielā 1A, Līvānos, Līvānu novadā, īpašuma tiesības Līvānu
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0014 6377 nostiprinātas Līvānu novada
pašvaldībai.
Līvānu novada pašvaldības īpašums - ēka un zemes gabals 385 m2 platībā ar
kadastra Nr. 7611 004 0433 Rūpniecības ielā 1A, Līvānos, Līvānu novadā, saskaņā ar
2003. gada 1. aprīļa nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 53 ir nodots nomā biedrībai
“Žēlsirdības centrs”, reģ. Nr. 40008048306, biedrības statūtos paredzēto mērķu
realizēšanai, tai skaitā labdarības pasākumu veikšanai un “zupas virtuves” rīkošanai, līdz
2022. gada 31. jūlijam.
Ar Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija sēdes lēmumu Nr. 7-38(2) “Par
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telpu nomu” ir atļauts minētās telpas nodot apakšnomā LR Sarkanā Krusta Jēkabpils
komitejas Līvānu nodaļas vajadzībām.
2017. gada 13. aprīļa sanāksmē pie Līvānu novada domes priekšsēdētāja A.
Vaivoda, piedaloties LSK ģenerālsekretāram U. Līkopam un biedrības “Žēlsirdības
centrs” valdes loceklei D. Zoldnerei, biedrības “Žēlsirdības centrs” valdes locekle D.
Zoldnere atzina, ka biedrība pašlaik nekādas darbības nomātajās telpās neveic un piekrīt
telpu nodošanai LSK.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī saskaņā ar 2003. gada 1. aprīļa nedzīvojamo
telpu nomas līguma Nr. 53 10.1. punktu, kurā noteikts, ja nomnieks telpas izmanto
mērķiem, kādiem tās nav paredzētas, iznomātājs ir tiesīgs lauzt nomas līgumu un
nomniekam nomātās telpas jāatbrīvo 10 (desmit) dienu laikā pēc brīdinājuma
saņemšanas, ja nav panākta cita vienošanās, un konstatējot, ka biedrība “Žēlsirdības
centrs” faktiski telpas neizmanto un ir atbrīvojusi, un saskaņā ar Ministru kabineta
2010. gada 8. jūnija noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4.4. punktu, kurā noteikts, ka “šo noteikumu 2.nodaļas normas
nepiemēro, ja nomas objektu iznomā biedrībām, nodibinājumiem, kuru darbība sniedz
nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību,
cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, (…),
palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši
trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu”, 7. un 9.
punktu, un Ministru kabineta 2007. gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 5. punktu, kurā noteikts: “Ja iznomā apbūvētu
publiskas personas zemesgabalu, uz kura atrodas publiskas personas ēkas (būves),
zemes nomas un ēku (būvju) nomas līgumi slēdzami vienlaikus”, 7.2. un 7.2 punktu, un
pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5. pantu, kurā noteikts, ka: “Publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr attiecīgajai biedrībai,
nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir sabiedriskā labuma organizācijas
statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem”, un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas
3. punktu, 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) un
b) apakšpunktiem, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2017. gada 15. septembri izbeigt ar biedrību „Žēlsirdības centrs”,
reģistrācijas Nr. 40008048306, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 1A, Līvānu novads,
2003. gada 1. aprīļa nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 53 par pašvaldības nekustamā
īpašuma, kas sastāv no ēkas ar kopējo platību 116,60 m2 un zemes gabala 385 m2, ar
kadastra Nr. 7611 004 0433, kas atrodas Rūpniecības ielā 1A, Līvānos, Līvānu novadā,
nomu.
2. Ar 2017. gada 18. septembri nodot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai
“Latvijas Sarkanais Krusts”, reģistrācijas Nr. 40008002279, Šarlotes ielā 1D, Rīgā, LV1001, uz 10 (desmit) gadiem LSK Jēkabpils komitejas Līvānu nodaļas darbības
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nodrošināšanai, labdarības un sociālās palīdzības pasākumu veikšanai:
2.1. bezatlīdzības lietošanā pašvaldības īpašuma ēku ar kopējo platību 116,60 m2,
kas atrodas Rūpniecības ielā 1A, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611
004 0433 001 atbilstoši ēkas inventāra lietas eksplikācijai;
2.2. nomā zemesgabalu 385 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0433
Rūpniecības ielā 1A, Līvānos, Līvānu novadā, nosakot nomas maksu 1,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi
euro) gadā, saskaņā ar zemesgabala robežu plānu (skatīt pielikumā).
3. Līgumā paredzēt telpu lietotājam pienākumu pastāvīgi norēķināties ar
komunālo pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā par apkures, ūdens, kanalizācijas un
sadzīves atkritumu pakalpojumiem.
4. Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram organizēt
nomas objekta pieņemšanu no biedrības “Žēlsirdības centrs” un tā nodošanu biedrībai
“Latvijas Sarkanais Krusts”.
5. Sakarā ar nomas tiesību izbeigšanu, ierosināt biedrībai “Zēlsirdības centrs”
izskatīt iespēju Līvānu novada pašvaldībai atsavināt uz zemes gabala esošo būvi šķūnīti ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0433-002, Rūpniecības ielā 1B, Līvānos.
6. Noteikt, ka atbildīgā par zemes nomas un telpu bezatlīdzības līguma slēgšanu
ir juriskonsulte Sanita Grabāne, par lēmuma izpildi Nekustamā īpašuma pārvaldības un
lauku atbalsta daļas vadītājs Jānis Pastars.
Pielikumā:

1) zemesgabala robežu plāns uz 2 lpp.
2) telpu plāna shēma uz 1 lpp.

30. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Kalvānei
Deputāti iepazīstas ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
kopsavilkuma tabulu ar tajā iekļautajām izmaksu pozīcijām.

Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojuma maksa
Nr.p.k.

(blīvuma koeficients 0,13)

Rādītāji

EUR/m3
1.
2.

Nešķiroto sadzīves atkritumu savākšanas un
pārvadāšanas izmaksas
Dalīto atkritumu savākšanas un pārvadāšanas
izmaksas
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EUR / t

4,85

37,29

1,12

8,65

3.
4.

Lielgabarīta atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un
utilizācijas izmaksas
Šķirošanas un pārkraušanas, infrastruktūras
uzturēšanas izmaksas

Vispārējās iecirkņa uzturēšanas izmaksas
Sabiedrības izglītošanas izmaksas atkritumu
6.
apsaimniekošanas jomā
Uz sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un
7.
šķirošanu attiecināmās administratīvās izmaksas
Uz sadzīves atkritumu savākšanu, šķirošanu un
8.
pārvadāšanu attiecināmā nodokļu un nodevu daļa
KOPĀ savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas
izmaksas, EUR
Šķiroto sadzīves atkritumu realizācijas ieņēmumi
9.
(samazina izdevumus)
Pavisam KOPĀ izdevumi sadzīves atkritumu
savākšanai, pārvadāšanai un šķirošanai, EUR
10.
Rentabilitāte 7%
KOPĀ EUR
Maksājumi citam komersantam par sadzīves
11.
atkritumu apglabāšanu
12.
Dabas resursu nodoklis
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksa
(bez PVN), EUR:
5.

1,60

12,32

1,27

9,77

0,74

5,68

0,00

0,00

1,35

10,41

0,01

0,07

10,94

84,19

-0,96

-7,34

9,98

76,85

0,70
10,68

5,38
82,23

2,64

20,28

1,63

12,50

14,95

115,01

Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, adrese: Rīgas iela 2b, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2017.gada 21.
augusta vēstuli Nr.1- 9-170 “Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā”,
un saskaņā ar Līvānu novada domes 2016.gada 25.februāra saistošajiem noteikumu Nr.6
“Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā” 42., 46. un 47. punktu
un pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmās daļu, Ministru
kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumu Nr. 999 “Kārtība, kādā dzīvojamās telpas
īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu” 12.2. punktu un Ministru kabineta 2008. gada 9.
decembra noteikumu Nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu” 17.4. punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta
e) apakšpunktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt šādu SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības” sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksu /sk.pielikumā kopsavilkuma tabulu/:
Pakalpojuma
veids

Mērvenība

Savākšana,
pārvadāšana EUR

Dabas
resursu
nodoklis,
EUR ar
01.01.2017.
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SIA AADSO
piemērotais
koeficients
DRN
martsdecembris

SIA AADSO
par sadzīves
atkritumu
apglabāšanu

KOPĀ
maksa
bez PVN,
EUR
01.10.31.12.

Pakalpojuma
maksa
ar PVN,
EUR

Sadzīves
atkritumu
apsaimniekoš
anas
pakalpojuma
maksa

t

82.23

25,00

0.5/12.50

20.28

115.01

139.16

m3

10.68

3.25

0.5/1.63

2.64

14.95

18.09

2. Informāciju par apstiprināto sadzīves atkritumu pakalpojuma maksu publicēt
Līvānu novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā apstiprinātā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojuma maksa stājas spēkā ar 2017.gada 01.oktobri.
4. Noteikt, ka samaksas apmērs pakalpojuma saņēmējam aprēķināms atbilstoši
katram atkritumu savākšanas laukumam piesaistīto daudzdzīvokļu māju ikmēneša
saražoto atkritumu daudzumu izdalot ar deklarēto iedzīvotāju skaitu.
5. Noteikt, ka ar jaunās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma
maksas stāšanos spēkā zaudē spēku ar Līvānu novada domes 2002.gada 30.maija sēdes
lēmumu Nr.7-11 apstiprinātās atkritumu normas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un
to piemērošanas kārtība.
6. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs
Artūrs Vilcāns.
Pielikumā:

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
kopsavilkuma tabula uz 1 lpp.

Pēc darba kārtības izskatīšanas deputāti diskutē par komunikācijas ar iedzīvotājiem
uzlabošanas iespējām.
Ziņo G. Pastars
Vārds tiek dots A. Vaivodam, G. Krauklei, V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste.
(Precizēts saskaņā ar Līvānu novada domes 2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7
“Līvānu novada pašvaldības nolikums”129. punktu).

Sēde beidzas plkst.1300
Protokols parakstīts 2017. gada 7. septembrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja /paraksts/

I. Raubiška
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