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Sēdes sākums plkst. 900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS
4) Inese JAUNUŠĀNE
5) Ināra KALVĀNE
6) Ginta KRAUKLE
7) Jānis MAGDAĻENOKS
8) Ivans MATROSOVS
9) Gatis PASTARS
10) Pēteris ROMANOVSKIS
11) Ļevs TROŠKOVS
12) Andris VAIVODS
13) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
1) Ainis VEIGURS, attaisnojoša iemesla dēļ,
2) Valdis LABINSKIS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Aija USĀNE, izpilddirektora vietniece,
2) Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
3) Helēna JABLONSKA, Finanšu nodaļas vadītāja,
4) Baiba VUCENLAZDĀNE, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
5) Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
6) Ilga PEISENIECE, Izglītības pārvaldes vadītāja,

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,
Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Inese STAHOVSKA, LUAC vadītāja,
Antra VILCĀNE, dzimtsarakstu nodaļas inspektore,
Ingrīda SMELCERE, bāriņtiesas locekļa kandidāte,
Marija JANSONE, Bāriņtiesas priekšsēdētāja,
Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Jānis VAIVODS, sabiedrisko attiecību speciālists,
Juris SNIĶERS, Informātikas daļas vadītājs,
Ilze GRIEZĀNE, LMAC vadītāja,
Iveta DOBELE, Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Par sporta komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo I. Kalvāne
3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne
4. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo I. Kalvāne
5. Par Sutru sākumskolas likvidēšanu. Ziņo I. Kalvāne
6. Par izmaiņām pagasta valžu sastāvā. Ziņo I. Kalvāne
7. Par izmaiņām Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā. Ziņo I. Kalvāne
8. Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā. Ziņo I. Kalvāne
9. Par zemes gabala nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks
10. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo J. Magdaļenoks
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Babinova”.
Ziņo J. Magdaļenoks
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Paegles”.
Ziņo J. Magdaļenoks
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Rinkini” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks
14. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks
15. Par ceļa servitūta nodibināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
16. Par zemes lietošanas mērķu maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks
17. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018.gadam aktualizācijas uzsākšanu. Ziņo A. Vaivods
18. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem ar 2017.gada 1.septembi. Ziņo A. Vaivods
19. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā,
nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
21.Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Dālijas”, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods
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23. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods
24. Par Latgales mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
25.Par Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto
stikla izstrādājumu cenu. Ziņo A. Vaivods
26.Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
interešu izglītības grupā. Ziņo A. Vaivods
27. Par Līvānu novada domes konkursa skolēniem “Mana biznesa ideja 2017”
nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
28. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods
29. Par dzīvokļa Zaļā ielā 4-42, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
30. Par dzīvokļa Rīgas ielā 57a-46, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
31. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu. Ziņo A. Vaivods
32.Par ziedojumu pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods
33.Par izmaiņām amatu vienību sarakstos. Ziņo A. Vaivods
34.Par projektu “Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes
paaugstināšana – 3. kārta (Projekts Nr.2)”. Ziņo A. Vaivods
35. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2017.gada budžetā. Ziņo A. Vaivods
36. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo G. Kraukle
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods iepazīstina ar 2017. gada 28. septembra deputāta
Valda Labinska iesniegumu par precizējumiem 2017. gada 31. augusta domes sēdes
Nr.15 protokolā.
Deputāti vienojas veikt precizējumu 2017. gada 31. augusta domes sēdes Nr.15
protokolā, papildinot protokolu pēdējā rindkopā pēc teikuma “Pēc darba kārtības
izskatīšanas deputāti diskutē par komunikācijas ar iedzīvotājiem uzlabošanas
iespējām” ar sekojošo:
Ziņo G. Pastars
Vārds tiek dots A. Vaivodam, G. Krauklei, V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
Domes priekšsēdētājs informē par pašvaldības aktualitātēm.
27. augustā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde, kurā nolēma rosināt Ministru
kabinetu izsludināt ārkārtas situāciju Līvānu novadā, kā arī lūgt no valsts budžeta
kompensēt lauksaimniekiem plūdu radītos zaudējumus.
28. augustā Līvānos notika Ministru prezidenta Māra Kučinska tikšanās ar Latgales
reģiona pašvaldību vadītājiem, kuras noslēgumā Ministru prezidents lēma aicināt
valdību izsludināt ārkārtas stāvokli lauksaimniecības sektorā plūdu skartajās teritorijās
Latgales reģionā kā arī Alūksnes novadā. Sanāksmē piedalījās arī Vides aizsardzības
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un reģionālās attīstības (VARAM) ministrs Kaspars Gerhards un Zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs.
No 30. augusta līdz 4. oktobrim Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers
atrodas atvaļinājumā. Viņu aizvieto Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece
Aija Usāne.
30. augustā izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Latvijas Pašvaldību
Savienības (LPS) Tehnisko problēmu komitejas sēdē Rīgā.
30. augustā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods sveica Zelta kāzu jubilārus – Zentu
un Ivanu Nikiforovus.
Līvānu novada Kultūras centrā notika Līvānu novada pedagogu gadskārtējā sanāksme.
Pasākuma dalībniekus uzrunāja Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.
31. augustā notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
1. septembrī Līvānu novada izglītības iestādēs notika Zinību dienas pasākumi. Domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Zinību dienas pasākumos Līvānu 2.
vidusskolā un Līvānu 1. vidusskolā, priekšsēdētāja vietniece – Rudzātu vidusskolā,
Rudzātu speciālajā internātpamatskolā un Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas
skolas Mūzikas un Mākslas nodaļās, izpilddirektora vietniece Aija Usāne – Rožupes
pamatskolā, pārējās izglītības iestādēs – deputāti Ināra Kalvāne, Gatis Pastars un
Mārīte Vilcāne.
2. septembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Latgales mākslas un amatniecības
centrā atklāja izstādi “Rūgts Latgalē”.
5. septembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska, Galvenā grāmatvede Ināra Gribonika un Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne Finanšu ministrijā tikās ar atbildīgajiem ministrijas
ierēdņiem, lai pārrunātu jautājumus par Eiropas Savienības fonda projekta
Nr.8.1.2.0/17/I/002 “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana” virzību.
6. septembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās LPS Reģionālās
attīstības un sadarbības komitejas sēdē. Līvānu novada Sociālā dienesta pārstāvji
piedalījās LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas un Veselības un sociālo
jautājumu tīkla izbraukuma sēdē Rēzeknē, kur iepazinās arī ar Rēzeknes pilsētas
Sociālā dienesta pieredzi.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle,
Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne, Nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas un lauku atbalsta daļas vadītājs Jānis Pastars tikās ar jauno Lauku
Atbalsta Dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāju Ināru
Lukaševiču un viņas vietnieku Normundu Lāčaunieku, lai pārrunātu aktualitātes LAD
pārraudzītajos ES projektos un aktuālos jautājumus lauksaimnieku atbalsta pasākumos.
7. septembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un izpilddirektora vietniece Aija
Usāne piedalījās Kultūras, sociālo un bibliotēku darbinieku sanāksme un Izglītības
iestāžu vadītāju sanāksmē.
8. septembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Līvānu Visu svēto
pareizticīgo draudzes Dievmātes „Vladimiras” ikonas piemiņas dienas altārsvētkos.
Priekšsēdētājs tikās ar draudzes vadību un Daugavpils apriņķa prāvesta p.i. virspristeri
Dionīsiju Gorjunovu.
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Priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle organizēja Sociālā dienesta un Bāriņtiesas
darbinieku sanāksmi, kurā tika runāts par plānotajām izmaiņām Ministru Kabineta
noteikumos. Sanāksmē piedalījās izpilddirektora vietniece Aija Usāne. Pēcpusdienā
izpilddirektora vietniece Aija Usāne Steķu silā piedalījās piemiņas plāksnes
nacionālajiem partizāniem atklāšanas un iesvētīšanas pasākumā.
9. septembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas
(RTA)Inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka, RTA 1. līmeņa profesionālas
augstākās izglītības studiju programmas “Mašīnbūve” direktors asociētais profesors
Dr.sc.ing. Andris Martinovs tikās ar 59 RTA Līvānu novada filiāles Inženieru
fakultātes 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas
“Mašīnbūves” 1. un 2. kursa studentiem.
12. septembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un izpilddirektora vietniece Aija
Usāne rīkoja domes darbinieku sanāksmi par plūdu sekām un nodarīto zaudējumu
aprēķināšanu.
Priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska un
Galvenā grāmatvede Ināra Gribonika Rīgā piedalījās konferencē „Pašvaldība –
digitālās sabiedrības veidotāja”.
Izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Rožupes pagasta valdes sēde.
13. septembrī Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā notika Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas darba grupas par mazo ciemu nosaukumu saglabāšanas
jautājumiem izbraukuma sēde. Sēdē piedalījās priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle,
izpilddirektora vietniece Aija Usāne un citi domes atbildīgie darbinieki.
14. septembri priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja Līvānu novada vēlēšanu
komisijas pirmo sēdi. Par komisijas vadītāju tika ievēlēta Inta Raubiška, Līvānu
novada domes Personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja, par komisijas
sekretāri Ināra Gribonika, Līvānu novada domes galvenā grāmatvede.
Priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un pašvaldības iestāžu vadītāji tikās ar
ERASMUS+ koordinatoriem, lai pārrunātu Jauniešu apmaiņas projekta jautājumus. Šī
projekta ietvaros Līvānu novadā no 26. oktobra līdz 4. novembrim viesosies 40
jaunieši no piecām Eiropas valstīm.
Līvānu novada Kultūras centrā notika Līvānu novada domes Kultūras komisijas sēde,
kurā piedalījās priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
14. septembri izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Sutru pagasta valdes sēde.
Izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar SIA „Jēkabpils autobusu parks” vadību,
lai pārrunātu jautājumus par pasažieru pārvadājumiem un pieturvietām Līvānu novadā.
15. septembrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Rudzātu pagasta valdes
sēdē.
18., 19., 20. un 22. septembrī notika Līvānu novada domes deputātu un administrācijas
darbinieku iepazīšanās ar Līvānu novada izglītības iestādēm, uzsākot 2017.-2018.
mācību gadu.
19. septembrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās LPS Izglītības un kultūras
komitejas sēdē.
Priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar novada Bāriņtiesas, Sociālā dienesta un
Valsts policijas pārstāvjiem, lai pārrunātu bērnu tiesību aizsardzības jautājumus.
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20. septembrī domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, izpilddirektora vietniece
Aija Usāne tikās ar SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” vadību.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un
Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece tikās ar Sutru sākumskolas darbiniekiem
un audzēkņu vecākiem, lai pārrunātu skolas turpmākās pastāvēšanas jautājumu.
20. septembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Līvānu novada Kultūras centra
direktore Aija Smirnova tikās ar Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāvjiem, lai
pārrunātu ERAF projekta „Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)”
realizācijas jautājumus.
21. septembrī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
22. septembrī novada domē, Kultūras centrā un izglītības iestādēs notika Olimpiskā
diena 2017 “Sporto svaigā gaisā”.
Domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, izpilddirektora vietniece Aija Usāne un
domes darbinieku komanda piedalījās 18. Līvānu novada Pašvaldības darbinieku
sporta svētkos, kur kopvērtējumā ieguva dalītu 4. vietu.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Ceļu satiksmes drošības padomes
sēdē.
23. septembrī Līvānus apmeklēja Latvijas ungāru biedrības un Ungārijas vēstniecības
Latvijā pārstāvji. Ar viņiem tikās domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.
2. Par Sporta komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada domes Sporta komisijas iesniegto Sporta 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 R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Sporta komisijas nolikumu (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir MJIC “Kvartāls” vadītāja
vietniece Mārīte Vilcāne.
Pielikumā: nolikums uz 3 lpp.
3. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam
1. Izskatot I. M., dzīvo (adrese), 2017. gada 8. septembra iesniegumu (reģ.
2017. gada 8. septembrī ar nr. 2-11.1/17/1381) par pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
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15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī
citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut I. M., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr. 9
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 L. B., dzīvo 2 – istabās ar dzīv.pl. 29,70 kv.m. labiekārtotā 4 –
istabu dzīvoklī (adrese), 2017. gada 11. augusta iesniegumu (reģ. 2017. gada 11.
augustā ar nr. 2-1.9.2/17/1289) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc sociālā
dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, piešķirot īres tiesības uz visu labiekārtotu
4 – istabu dzīvokli Skolas ielā 5 – 11, Rožupes pagastā, Līvānu novadā un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt L. B., dzīvo (adrese) ģim. sast. 5 cilv., īres tiesības uz visu
labiekārtotu 4 – istabu dzīvokli Skolas ielā 5 – 11, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā ar kopējo platību 71,20 kv.m., noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2018. gada
31. martam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
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2.2. Rožupes pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Neiceniekam mēneša laikā
no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar L. B. par šī lēmuma 2.1. punktā
minēto telpu īri.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
3. Izskatot A. A., dzīvo (adrese), 2017. gada 12. septembra iesniegumu (reģ.
2017. gada 12. septembrī ar nr. 2-11.1/17/1393) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt A. A., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota 1 – istabu
dzīvokļa Rīgas ielā 37a – 28, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību 25,48 kv.m.
īres tiesības, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2018. gada 31. martam, ar tiesībām
līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3.2. A. A. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
Rīgas ielā 37a – 28, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3.3. Izslēgt A. A. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 1.
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 I. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 11. septembra
iesniegumu (reģ. 2017. gada 11. septembrī ar nr. 2-11.1/17/1391) par pašvaldības
palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā personai, kura ar tiesas spriedumu ir izlikta no
dzīvojamās platības un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14. panta, pirmās daļas pirmā punkta b) apakšpunktu, kurā noteikts, ka
pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas personas, ja tās tiek izliktas no īrētās
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dzīvojamās telpas un ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens
nepilngadīgs bērns, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1. punktam, un pamatojoties uz dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu
un likuma “par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4. 1. Piešķirt I. B., ģim. sast. - 4 cilv., 3 – istabu dzīvokļa bez ērtībām
Vecticībnieku ielā 17 - 5, Līvānos, Līvānu novadā ar kop. pl. 58,10 kv.m., īres
tiesības, uz laiku līdz 2018. gada 31.martam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
4.2. I. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 3 – istabu dzīvokļa ar daļējām
ērtībām Vecticībnieku ielā 17 - 5, Līvānos, Līvānu novadā īri.
4.3. Izslēgt I. B. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, pirmās kārtas 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 pārsūdzību
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā stāšanās spēkā.
4. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam
Izskatot D. P., dzīvo (adrese), 2017.gada 18.augusta iesniegumu (reģ.
nr.LNP/2-1.9.2/17/1306 ) par dzīvesvietas (adrese), deklarācijas anulēšanu K. B., un
saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4., 11. un 12. pantu un Ministru kabineta
2003. gada 11. februāra noteikumiem nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu“, un pamatojoties uz sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ :
1. Pieņemt lēmumu Nr. 16 - 4 „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu K. B.”.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir lietvede Elita Matisone.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
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5. Par Sutru sākumskolas likvidēšanu.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam, M. Grigalim
Paskaidro I. Peiseniece
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes izvērtējumu par Sutru sākumskolas
likvidēšanas nepieciešamību, sakarā ar straujo izglītojamo skaita samazinājumu un,
līdz ar to, nepietiekošo valsts mērķdotācijas finansējumu pedagogu darba samaksai, un
saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1. punktu un 23.panta otro daļu,
kuros noteikts, ka pašvaldības izglītības iestādes likvidē pašvaldība, saskaņojot ar
Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī ņemot vērā 23.panta piektās daļas noteikumus,
ka par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un
personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš, Vispārējās izglītības
likuma 7.panta otro daļu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, kurā noteikta viena no pašvaldību autonomajām funkcijām - gādāt par
iedzīvotāju izglītību un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ka tikai dome var izskatīt
jautājumus par pašvaldības iestāžu izveidošanu, reorganizāciju un likvidēšanu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
1.Likvidēt Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādi Sutru sākumskola, reģ.
nr. 4211903197, juridiskā adrese: “Sutru pamatskola”, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu
novads, LV-5334 ar 2018.gada 1.jūniju.
2. Uzdot Sutru sākumskolas direktoram Mārim Grigalim normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā un termiņos informēt izglītojamo vecākus un brīdināt izglītības
iestādes pedagogus un darbiniekus par Sutru sākumskolas likvidāciju, informēt
izglītojamos un viņu vecākus par apmācības vietas maiņas iespējām un citiem
nosacījumiem sakarā ar Sutru sākumskolas likvidāciju.
3. Uzdot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram
izveidot Sutru sākumskolas likvidācijas komisiju, kura līdz 2018.gada 31.maijam
nodod Sutru sākumskolas materiālās vērtības, finanšu līdzekļus Sutru pagasta
pārvaldei; lietas un dokumentus glabāšanai Valsts arhīvā.
4. Uzdot Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītājai Ilgai Peiseniecei saskaņot
Sutru sākumskolas likvidāciju ar Izglītības un zinātnes ministriju un uzraudzīt Sutru
sākumskolas likvidācijas procesu.
5. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.
6. Par izmaiņām pagasta valdes sastāvā
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam
Izskatot Rudzātu pagasta valdes locekles Ilzes Grēveles 2017. gada 31. augusta
iesniegumu par atbrīvošanu no valdes locekļa pienākumu pildīšanas ar šī gada 31.
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augustu un Skaidrītes Brūveres, Rudzātu pagasta iedzīvotājas, dzīvo Jaunatnes ielā 217, Rudzātos, Rudzātu pagastā, 2017. gada 14. septembra iesniegumu par iekļaušanu
Rudzātu pagasta valdes sastāvā, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un
61. pantu, un Līvānu novada pašvaldības nolikuma 59.13. punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Ar 2017. gada 31. augustu atbrīvot Ilzi Grēveli no Rudzātu pagasta valdes
locekļa pienākumiem un izslēgt no valdes sastāva, saskaņā ar viņas iesniegumu.
2. Ar 2017. gada 1. oktobri iekļaut Rudzātu pagasta valdes sastāvā Skaidrīti
Brūveri, Rudzātu pagasta iedzīvotāju.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rudzātu pagasta pārvaldes
vadītāja Ruta Klibiķe.
7. Par izmaiņām Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam, G. Pastaram
Izskatot Annas Elksnes, Līvānu novada domes kancelejas pārzines, 2017. gada
16. augusta iesniegumu par izslēgšanu no Līvānu novada domes dzīvokļu jautājumu
komisijas sastāva un Jāņa Pastara, Līvānu novada domes nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas un lauku atbalsta daļas vadītāja, 2017. gada 19. septembra iesniegumu
par dalību Līvānu novada domes dzīvokļu jautājumu komisijas sastāva, un saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, un Līvānu novada pašvaldības
nolikuma 59.3. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2017. gada 30. septembri atbrīvot Annu Elksni no Līvānu novada domes
dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa pienākumiem un izslēgt no komisijas sastāva,
saskaņā ar viņas iesniegumu.
2. Ar 2017. gada 1. oktobri iekļaut Līvānu novada domes dzīvokļu jautājumu
komisijas sastāvā Jāni Pastaru, Līvānu novada domes nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas un lauku atbalsta daļas vadītāju.
3. Noteikt, ka ar 2017. gada 2. oktobri atbildīgais darbinieks par dzīvokļu
jautājumu komisijas darba nodrošināšanu ir Līvānu novada domes kancelejas pārzine
Sigita Vasiļevska.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir izpilddirektora vietniece Aija
Usāne.
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8. Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam, G. Krauklei
Paskaidro M. Jansone
Bāriņtiesas locekļa kandidāte Ingrīda Smelcere iepazīstina deputātus ar savu
iepriekšējo darba pieredzi
Sakarā ar to, ka Līvānu novada Bāriņtiesas locekles Kornēlija Ivanova un
Danuta Borovska ir izbeigušas darba tiesiskās attiecības ar Līvānu novada domi un
izskatot Ingrīdas Smelceres, dzīvo (adrese), 2017. gada 18. septembra iesniegumu par
ievēlēšanu Līvānu novada bāriņtiesas sastāvā, un saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9. panta
pirmo daļu, 10. panta pirmo un otro daļu, lai nodrošinātu aizbildnības un aizgādnības
funkcijas, kā arī normatīvajos aktos noteikto notariālo un citu darbību veikšanu Līvānu
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, iepazīstoties ar bāriņtiesas locekļu
kandidātu pieteikumiem un pamatojoties uz Līvānu novada domes sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 26. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Līvānu novada Bāriņtiesas sastāva un atbrīvot no bāriņtiesas
locekļa pienākumu pildīšanas Līvānu novada Bāriņtiesas locekles Kornēliju Ivanovu
un Danutu Borovsku, sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar 2017. gada
1. septembri.
2. Ar 2017. gada 1. oktobri ievēlēt Ingrīdu Smelceri, dzīvo (adrese), par Līvānu
novada Bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja Marija Jansone.
9. Par zemes gabala nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot E. Z., dzīvo (adrese), 2017.gada 5.septembra iesniegumu par zemes
vienības 0,80 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0187 nodošanu nomā, tika
konstatēts ka zemes vienība 0,80 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0187,
kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2009.gada
29.oktobra sēdes lēmumu Nr.25-16(3) ,,Par zemes lietošanas un nomas tiesību
izbeigšanu” nodota zemes reformas pabeigšanai.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
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nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību
0,80 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0187, kas atrodas Sutru pagastā,
Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību 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.
10. Par zemes nomas līguma pagarinājumu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot S. D., dzīvo: (adrese), 2017.gada 09.augusta iesniegumu par
2007.gada 18.oktobra lauku apvidus zemes nomas līguma darbības termiņa
pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 0,02 ha platībā ar
kadastra nr. 76520020303, kas atrodas dārzkopības sabiedrībā DUS-70, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā) un saskaņā ar 2014.gada 30.oktobra „Zemes pārvaldības
likums” 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu un, lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju –
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai
skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar S. D., dzīvo: (adrese), 2007. gada 18. oktobrī noslēgtā lauku
apvidus zemes nomas līguma darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2022.gada
30. septembrim ), par zemes gabalu ar kadastra Nr.7652 002 0304 0.0209 ha platībā un
0,0155 ha platību, kas ir daļa no zemes gabala ar kadastra Nr.7652 002 0303, ar
tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim
0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve, nosakot zemes nomas maksu 1,5 %
apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
2. Zemes nomas līgumā precizēt nomājamās zemes kopplatību 0,0364 ha, kas
atrodas dārzkopības sabiedrībā DUS-70, Jersikas pagastā, Līvānu novadā.
3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
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zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Babinova”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Babinova” ar kopējo kadastra Nr.76820020003
kopplatībā 13,5 ha, kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā, īpašnieka SIA
,,MYRTILLUS” reģ. Nr.41203020212, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 10-31,
Rīga, LV-1010, pilnvarotās personas J. D., dzīvo (adrese), 2017. gada 5.septembra
iesniegumu par nekustamā īpašuma „Babinova” otrās zemes vienības 10,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 76820020003 sadalīšanu divos zemes gabalos 6,7 ha un 3,8 ha
platībā, zemes nogabalam 6,7 ha platībā atstāt esošo zemes lietošanas mērķi- zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), bet zemes
nogabalam 3,8 ha platībā noteikt jaunu zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), 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 dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”,”pret” - nav, “atturas” nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Babinova”, kas
atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, otrajai zemes vienībai 10,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 76820020003, to sadalot divos zemes nogabalos 6,7 ha un 3,8 ha
platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Zemes nogabaliem 6,7 ha un 3,8 ha platībā atstāt nosaukumu „Babinova”.
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.
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Paegles”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Paegles” ar kopējo kadastra Nr.76660110005, kas
atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieka M. M., dzīvo (adrese), 2017. gada
7. septembra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Paegles” pirmās zemes vienības
27,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660110005 sadalīšanu trijos zemes gabalos,
atdalot no tās zemes nogabalu 13,0 ha platībā, un atdalīt no īpašuma otro zemes
vienību 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660110006, piešķirt atdalāmajam
zemes nogabalam un zemes vienībai jaunu nosaukumu ,,Apses”, un atstāt esošo zemes
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(0101), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76660110005 ar nosaukumu ,,Paegles”
palikušajam zemes nogabalam Nr. 1 atstāt esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un noteikto adresi:
,,Paegles”, Jaunbirzāki, Rožupes pagasts, Līvānu novads, bet palikušajam zemes
nogabalam Nr. 2 noteikt jaunu zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201), 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
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uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Paegles”, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai 27,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76660110005, to sadalot trijos zemes nogabalos, atdalot zemes nogabalu
13,0 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici, un atdalīt no īpašuma otro zemes vienību 4,6
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660110006 (skat. pielikumā).
2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam 13,0 ha platībā un zemes vienībai 4,6
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660110006 jaunu nosaukumu „Apses”.
3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
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 Aizssargjoslu 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.
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Rinkini” Sutru pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Preime” reģ. Nr.41503026248, juridiskā adrese: Liepu iela 9-19,
Preiļi, iesniegto sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas (sertifikāta Nr. BA-86)
2017.gada 15.septembrī izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Rinkini” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7682-003-0029 Līvānu novada Sutru pagastā, un saskaņā ar Līvānu
novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu novada domes
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2017.gada 30.marta lēmumam Nr.4-10 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes
īpašumam ,,Rinkini” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu,
Ministru kabineta 2016.gada 5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi" 11.3.punktu un 26.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei
“par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Rinkini" zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7682-003-0029, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, sadalot to
divās zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. paliekošajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7682-0030295 ar nosaukumu ,,Rinkini”– 22,8 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7682-0030296 ar nosaukumu ,,Kalves”– 17,1 ha.
3. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7682-003-0295 ar nosaukumu ,,Rinkini” 22,8 ha platībā – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 7682-003-0296 ar nosaukumu ,,Kalves” 17,1 ha platībā – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
5. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7682-003-0295 un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0296 precizētos
apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekta ,,Rinkini” sadalījuma shēma ar uz 1 lpp.
14. Par zemes nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot S. I., dzīvo: (adrese), 2017.gada 18.augusta iesniegumu par zemes
nomas līguma noslēgšanu par zemes vienību 0,2560 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666 010 0453 un zemes vienību 0,0196 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010
0546, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jo uz minētajām zemes
vienībām atrodas viņai piederošās ēkas un būves, un ņemot vērā, ka Līvānu novada
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dome 2014.gada 24.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5-22 „ Par pašvaldībai piekrītošās
zemes noteikšanu Līvānu novada Rožupes pagastā un zemes platību precizēšanu”,
saskaņā ar kura 2.punkta 2.11. un 2.13.apakšpunktu noteikts, ka iepriekš minētās
apbūvētās zemes vienības atzītas par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošu zemi, par
kurām ar bijušajiem lietotājiem noslēdzami zemes nomas līgumi, un atbilstoši Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 2. daļai un 4.1 daļai, kurā noteikts, ka par izveidoto
zemesgabalu noslēdzams zemes nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk
var atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, taču
tas nav atsavināms vai iznomājams citai personai, un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 7.2. un 7.2 punktam un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar S. I., dzīvo: (adrese), par zemes vienību
0,2560 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0453 un zemes vienību 0,0196 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0546, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, atbilstoši precizētai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem, uz 10 (desmit) gadiem,
ar tiesībām līgumu pagarināt, atbilstoši precizētajam zemes lietošanas mērķim (0601) –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk par 28 euro gadā un PVN.
3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 2 lpp.
15. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot E. Z., dzīvo (adrese), 2017.gada 14.septembra iesniegumu par ceļa
servitūta nodibināšanu uz braucamo ceļu par labu savam īpašumam ,,Kraujiņas” ar
kadastra apzīmējumu 7686 007 0621, tika konstatēts, ka īpašuma ,,Kraujiņas” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0621, kas atrodas Jaunsilavās, Turku
pagastā, Līvānu novadā, nav piebraucamā ceļa. Minētā zemes vienība robežojas ar
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0529, kurai ir
nobrauktuve no pašvaldības ceļa ar braucamā ceļa vietu piekļūšanai Jaunsilavas skolas
stadionam un kuru var izmantot kā servitūta ceļu piekļūšanai īpašuma ,,Kraujiņas”
18

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0621, ierīkojot robežojošajā grāvī
caurteku. Piebraucamā ceļa nav arī īpašumu zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 7686 007 0555, 7686 007 0441 un 7686 007 0443, kas atrodas aiz
Jaunsilavas skolas stadiona.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Civillikuma 1156. un 1158. pantu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Uz Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma ar nosaukumu
,,Jaunsilavu skolas stadions” zemes vienības 3,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686 007 0529, kas atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, nodibināt
reālservitūtu – ceļa servitūtu, atbilstoši dabā esošajam braucamajam ceļam 400 m
garumā un 5 m platumā, ar kopējo platību 0,2 ha, saskaņā ar grafisko pielikumu, par
labu nekustamo īpašumu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7686 007 0621,
7686 007 0555, 7686 007 0441 un 7686 007 0443.
2. Slēgt vienošanos ar nekustamo īpašumu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 7686 007 0621, 7686 007 0555, 7686 007 0441 un 7686 007 0443
īpašniekiem par ceļa servitūta izmantošanu un apsaimniekošanu, piekļuves
nodrošināšanai šīm zemes vienībām.
3. Noteikt, ka atbildīgā par vienošanās slēgšanu ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne, par lēmuma izpildi zemes ierīcības inženieris Miķelis
Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

1) izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.,
2) kartes skata izdruka uz 1 lpp.
16. Par zemes lietošanas mērķu maiņu.

Ziņo J. Magdaļenoks
1. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76660100453 Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā noteikts zemes lietošanas
mērķis - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz zemes gabala atrodas
dzīvojamā apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
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pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
0,2560 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660100453, kas atrodas Liepu ielā 8,
Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76660100546 Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā noteikts zemes lietošanas
mērķis - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz zemes gabala atrodas
apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
0,0196 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660100546, kas atrodas Liepu ielā 8,
Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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3. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76520010257 Līvānos, Līvānu novadā noteikts zemes lietošanas mērķis lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz zemes gabala atrodas ražošanas
cehs.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
0,0639 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520010257, kas atrodas „Dimantos”,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves teritorija (kods 1001).
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76660100558 Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā noteikts zemes lietošanas
mērķis - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz zemes gabala atrodas
apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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4.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
0,0798 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660100558, kas atrodas Upes ielā 11,
Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
5. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76660100548 Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā noteikts zemes lietošanas
mērķis - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz zemes gabala atrodas
apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
0,0219 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660100548, kas atrodas Liepu ielā 4,
Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
6. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76660100452 Upes iela 3, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā noteikts zemes
lietošanas mērķis - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz zemes gabala
atrodas dzīvojamā apbūve.
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Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
0,1276 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660100452, kas atrodas Upes iela 3,
Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
7. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76660100555 Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā noteikts zemes lietošanas
mērķis - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz zemes gabala atrodas
apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
0,0683 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660100555, kas atrodas Upes ielā 3,
Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
8. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76860030249 Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā noteikts zemes lietošanas mērķis
- lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz zemes gabala atrodas apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
8.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
0,2283 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76860030249, kas atrodas „Turkos, Turku
pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo
dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
8.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
9. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76520030322 Liepu iela 16, Upenieki, Jersikas pagastā, Līvānu novadā noteikts zemes
lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme, bet faktiski uz zemes
gabala atrodas dzīvojamā apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
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A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
9.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
0,1255 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520030322, kas atrodas Liepu iela 16,
Upenieki, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
9.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
10. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76110040611 Rīgas iela 75A, Līvāni, Līvānu novadā noteikts jaukts zemes lietošanas
mērķis - komercdarbības objektu apbūves zeme un sabiedriskas nozīmes objektu
apbūves zeme, bet faktiski uz zemes gabala atrodas komercdarbības būves.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
10.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
1325 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76110040611, kas atrodas Rīgas iela 75A,
Līvāni, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - komercdarbības
objektu apbūves teritorija (kods 0801).
10.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
10.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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11. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76520020071 Grīvas ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā noteikts zemes lietošanas mērķis
- lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz zemes gabala atrodas dzīvojamā
apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
11.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,2
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520020071, kas atrodas Grīvas ielā 24, Līvānos,
Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo
māju apbūves teritorija (kods 0601).
11.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
11.3. 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.
12. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76520020044 Grīvas ielā 26, Līvānos, Līvānu novadā noteikts zemes lietošanas mērķis
- lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz zemes gabala atrodas dzīvojamā
apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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12.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
0,347 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520020044, kas atrodas Grīvas ielā 26,
Līvānos, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo
dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
12.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
12.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
13. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76520010079 Celtniecības ielā 21C, Līvānos, Līvānu novadā noteikts zemes lietošanas
mērķis - inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme, bet faktiski uz
zemes gabala atrodas rūpnieciskās ražošanas apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
13.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
0,5391 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520010079, kas atrodas Celtniecības ielā
21C, Līvānos, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves teritorija (kods 1001).
13.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
13.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
14. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76520010258 Līvānos, Līvānu novadā noteikts zemes lietošanas mērķis - dabas
pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme, bet faktiski uz zemes gabala atrodas
rūpnieciskās ražošanas apbūve.
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Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
14.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
0,054 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520010258, kas atrodas Celtniecības ielā
21A, Līvānos, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūves teritorija (kods 1001).
14.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
14.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
15. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76680070356 Mehanizatoru ielā 2, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā noteikts
zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz zemes
gabala atrodas dzīvojamā apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
15.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
0,23 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76680070356, kas atrodas Mehanizatoru ielā 2,
Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
15.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
28

15.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
16. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76680070355 “Vīksnas”, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā noteikts zemes
lietošanas mērķis - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz zemes gabala
atrodas dzīvojamā apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
16.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
0,2378 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76680070355, kas atrodas “Vīksnas”,
Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
16.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
16.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
17. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76680070357 Mehanizatoru ielā 10, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā
noteikts zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz
zemes gabala atrodas dzīvojamā apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
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pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
17.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
0,200 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76680070357, kas atrodas Mehanizatoru ielā
10, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
17.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
17.3. 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.
18. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76680070029 Mehanizatoru ielā 16, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā
noteikts zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz
zemes gabala atrodas dzīvojamā apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
18.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,3
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76680070029, kas atrodas Mehanizatoru ielā 16,
Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
- individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
18.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
18.3. 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.
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19. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76680070073 “Upes Mala”, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā noteikts zemes
lietošanas mērķis - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz zemes gabala
atrodas dzīvojamā apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
19.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,2
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76680070073, kas atrodas “Upes Mala”, Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
19.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
19.3. 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.
20. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
76680070347 Mehanizatoru ielā 26, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā
noteikts zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz
zemes gabala atrodas apbūve.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu un 18. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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20.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
0,1409 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76680070347, kas atrodas Mehanizatoru ielā
26, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601).
20.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
20.3. 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.
17.Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018.gadam aktualizācijas uzsākšanu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro I. Dobele
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas ierosinājumu
aktualizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2012.– 2018.
gadam, un atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.
punktam, kurā noteikts, ka “Rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā
reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un
investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā”, un pamatojoties uz
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. pantu un 22. pantu, Attīstības plānošanas
sistēmas likuma 5. panta otrās daļas 11. punktu, 10.pantu un Pārejas noteikumu 4.
punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 3.decembra
Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī
un 2014. gada 7. oktobra Nozaru politiku vadlīnijām pašvaldībām – Nozaru politiku
vadlīnijas, kas būtu jāņem vērā izstrādājot pašvaldību attīstības programmas 2014.2020.gadam, un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un 21. panta
pirmās daļas 3. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018. gadam aktualizāciju, tai skaitā:
1.1. Programmas II Daļas - Stratēģiskās daļas Rīcību plāna aktualizāciju,
1.2. Programmas III Daļas - Investīciju plāna aktualizāciju.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
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18. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem ar 2017. gada 1. septembri.
Ziņo A. Vaivods
Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem, kā arī ņemot vērā uzskaitītos pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas
izdevumus pēc naudas plūsmas 2016. gadā, un atbilstoši Izglītības likuma 17. panta
otrajai daļai un Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 418 „Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
14. punkta „g” apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt ar 2017. gada 1. septembri pašvaldību savstarpējos norēķinos
pielietojamos izcenojumus vienam audzēknim mēnesī saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un galvenā ekonomiste Līga Ancāne.
Pielikumā: izmaksu tabula uz 1 lpp.
19. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots M. Vilcānei, G. Krauklei, M. Grigalim, G. Pastaram, I. Kalvānei
Paskaidro I. Dobele, H. Jablonska, R. Šmukste, R. Klibiķe
1. Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas ierosinājumu
par līdzekļu piešķiršanu būvprojektu izstrādei daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
Vecticībnieku ielā 6 un Rīgas ielā 128, Līvānos, Līvānu novadā energoefektivitātes
paaugstināšanai un visaptverošai atjaunošanai, kopsummā 36 045,90 EUR, kuru
izmaksas noteiktas saskaņā ar SIA “Līvānu siltums” veikto iepirkumu atbilstoši
Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai, tai skaitā ēkai Vecticībnieku ielā 6,
Līvānos, Līvānu novadā sastāda 17 811,20 EUR (ieskaitot PVN) un ēkai Rīgas ielā
128, Līvānos, Līvānu novadā sastāda 18 234,70 (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
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māju un Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana (t.sk.
privātais investors)” un Investīciju plāna projekta idejai Nr. 2.1.8. un tajā noteikto
rezultātu sasniedzamības veicināšanu,
un pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 15.marta noteikumiem
Nr.160 “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”, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 1.punktu un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 36 045,90 EUR daudzdzīvokļu ēku
Vecticībnieku ielā 6 un Rīgas ielā 128, Līvānos, Līvānu novadā būvprojektu izstrādei
ēku energoefektivitātes paaugstināšanai un visaptverošai atjaunošanai no Līvānu
novada domes 2017.gada pamatbudžetā plānotajiem papildus pārskata gada iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes
2017.gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Sakarā ar 2017.gada plūdu un ilglaicīgo lietavu rezultātā Līvānu novada
pašvaldības infrastruktūras objektiem radītajiem zaudējumiem 70296,92 EUR apmērā
Līvānu novada domei jānodrošina līdzfinansējums 30% apmērā objektiem radīto
zaudējumu novēršanai, kas kopsummā sastāda 21089,08 EUR, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 21089,08 EUR Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma nodrošināšanai 2017.gada plūdu un ilglaicīgo lietavu radīto zaudējumu
novēršanai Līvānu novada pašvaldības infrastruktūras objektiem no Līvānu novada
domes 2017.gada pamatbudžetā plānotajiem papildus pārskata gada iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumiem, 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.
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20.Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Brīvības ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā,
nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot U. L., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7611 001 1110, kas
atrodas Brīvības ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, atsavināšanu, un saskaņā ar Līvānu
novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr. 13-16 „Par atsevišķa apbūvēta
zemesgabala Brīvības ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai”, SIA
„Latio” 2017.gada 8.augusta noteikto nekustamā īpašuma vērtību un privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka
publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4. panta ceturtās
daļas 8.punktā minētajai personai, atsavināšanas kārtību, un likuma „Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Brīvības ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, ar
kadastra numuru 7611 001 1110, kas sastāv no atsevišķas apbūvētas zemes vienības
1322 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 001 1110, nosacīto cenu 3000,00 EUR
(trīs tūkstoši euro) apmērā.
2. Nosūtīt atsavināšanas paziņojumu U. L. mēneša laikā pēc nosacītās cenas
apstiprināšanas (skat. 1.pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
21.Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Dālijas”, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. V., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0272, kas
atrodas “Dālijās”, Promos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, un saskaņā ar Līvānu
novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu Nr. 13-17 „Par atsevišķa apbūvēta
zemesgabala “Dālijas”, Sutru pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai”, SIA
„Latio” 2017.gada 11.augusta noteikto nekustamā īpašuma vērtību un privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka
publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās
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daļas 8.punktā minētajai personai, atsavināšanas kārtību, un likuma „Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Dālijas”, Promos, Sutru pagastā, Līvānu
novadā, ar kadastra numuru 7682 003 0272, kas sastāv no atsevišķas apbūvētas zemes
vienības 2,76 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0272, nosacīto cenu
4000,00 EUR ( četri tūkstoši euro ) apmērā.
2.2. Nosūtīt Antonam Vilcānam mēneša laikā pēc nosacītās cenas
apstiprināšanas atsavināšanas paziņojumu ( skat. 1.pielikumā ).
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
22 .Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Sutru pagasta valdes 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.
10 lēmumu Nr.1-1 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no S. B., tika
konstatēts, ka S. B., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi samaksājusi
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par lietojumā esošo zemi un dzīvokli nr.9
Uzvaras ielā 3, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7682 002 0090.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu un Latvijas Republikas Civilprocesa
likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr. 16- 22(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no S. B.”.
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 Sutru pagasta valdes 2017.gada 14.septembra sēdes protokola Nr.
10 lēmumu Nr. 1-2 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no A.A., tika
konstatēts, ka A. A., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi samaksājis
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par lietojumā bijušo nekustamo īpašumu
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“Lipušku ferma”, Lipuškos, Sutru pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7682 005
0108.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu un Latvijas Republikas Civilprocesa
likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pieņemt lēmumu Nr. 16- 22(2) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no A. A.”.
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 Rudzātu pagasta valdes 2017.gada 15.augusta sēdes protokola Nr. 7
lēmumu Nr. 2.1 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no E. S., tika
konstatēts, ka E. S., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi samaksājusi
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par īpašumā esošo zemes vienības ½
domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Lāči”, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā ar
kadastra Nr.7668 001 0039.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa
likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pieņemt lēmumu Nr. 16- 22(3) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no E. S.”.
3.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
4. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas
2017.gada 03.marta paziņojumu Nr.03600/029/2017-NOS par nekustamā īpašuma
pirmo izsoli izpildu lietā Nr.01473/029/2016, par pirmās izsoles rīkošanu O. M.
piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 30-3, Līvānos, Līvānu novadā ar
kadastra Nr. 7611 900 1462, tika konstatēts, ka:
Līvānu novada dome 2015.gada 11.augustā izskatīja lietu par nekustamā
īpašuma parāda piedziņu no O. M. un pieņēma lēmumu nr.11-2(2) „Par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu”.
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O. M. par nekustamo īpašumu Rīgas iela 30-3, Līvāni, Līvānu novads ar
kadastra Nr.7611 900 1462 uz 2015.gada 01.decembri bija konstatēts nekustamā
īpašuma nodokļa parāds 34,24 EUR (trīsdesmit četri euro un 24 centi) apmērā.
2017.gada 30.martā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr.4-21(1) „Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu” par parāda pieaugumu uz 2017.gada
30.jūniju (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma beigu
termiņš) par summu 9,49 EUR (deviņi euro un 49 centi) apmērā, tajā skaitā
pamatparāds 5,12 EUR (pieci eiro un 12 centi) un nokavējuma nauda 4,37 EUR (četri
eiro un 37 centi), kopsummā 43,73EUR (četrdesmit trīs euro un 73 centi), tajā skaitā
pamatparāds 28,01 EUR (divdesmit astoņi euro un 01 cents) un nokavējuma nauda
15,72 EUR (piecpadsmit euro un 72 centi).
Laika periodā no iepriekšējā lēmuma par parāda pieaugumu spēkā stāšanās līdz
šim brīdim, maksājumi nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanai netika veikti un
nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 2017.gada 30.oktobri (prognozējamais
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir pieaudzis par
5,28 EUR (pieci euro un 28 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds par 4,28 EUR
(četri eiro un 28 centi) un nokavējuma nauda par 1,00 EUR (viens eiro un 00 centi),
kopsummā 49,01 EUR (četrdesmit deviņi euro un 01 cents), tajā skaitā pamatparāds
32,29 EUR (trīsdesmit divi euro un 29 centi) un nokavējuma nauda 16,72 EUR
(sešpadsmit euro un 72 centi).
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 7.panta trešās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ja īpašumu atsavina, veicot
maksātnespējas procesu vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā uz nekustamo īpašumu,
bijušā īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar
nākamo mēnesi pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināta
nekustamā īpašuma izsole, un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
4. punktu un Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”,”pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Precizēt Līvānu novada domes 2015.gada 11.augusta lēmumā Nr.11-2(2)
„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu” piedzenamo nekustamā īpašuma
nodokļa parāda kopējo summu (par nekustamo īpašumu Rīgas iela 30-3, Līvāni,
Līvānu novads ar kadastra Nr.76119001462), kas uz 2017. gada 30. oktobri
(prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir
49,01 EUR (četrdesmit deviņi euro un 01 cents), tajā skaitā pamatparāds 32,29 EUR
(trīsdesmit divi euro un 29 centi) un nokavējuma nauda 16,72 EUR (sešpadsmit euro
un 72 centi).
4.2. Piedzīt no O. M., personas kods (kods), deklarētā dzīvesvietas adrese:
(adrese), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 49,01 EUR (četrdesmit deviņi euro un 01
cents), kas sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa parāda uz 2015.gada 01.decembri
34,24 EUR (trīsdesmit četri euro un 24 centi) apmērā, nekustamā īpašuma parāda
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pieauguma uz 2017.gada 30.jūniju 9,49 EUR (deviņi euro un 49 centi) un nekustamā
īpašuma parāda pieauguma uz 2017.gada 30.oktobri 5,28 EUR (pieci euro un 28 centi)
apmērā, tajā skaitā pamatparāds 4,28 EUR (četri eiro un 28 centi) un nokavējuma
nauda 1,00 EUR (viens eiro un 00 centi) par nekustamo īpašumu Rīgas iela 30-3,
Līvāni, Līvānu novads ar kadastra Nr.7611 900 1462.
4.3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami Līvānu novada
domes bankas kontā: AS „Citadele banka”, konts: LV79PARX0004642660004, kods:
PARXLV22.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi 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.
23.Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2017.gada 13.septembra vēstuli Nr.1-13/107 par
telpu iznomāšanu SIA „V&RIM”, reģ. Nr. 41503019392, satiksmes noteikumu
teorētiskajai apmācībai no 2017.gada 1.septembra līdz 2018. gada 1. septembrim
Līvānu 1.vidussskolas telpās Rīgas ielā 101, Līvānos, un atbilstoši Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4. punkta 4.2.2. apakšpunktu, kurā noteikts, ka šo noteikumu 2.nodaļas
normas nepiemēro, ja tiek slēgts nomas līgums par nomas objektu sociālās
aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju
nodrošināšanai un nomas objekts netiek nodots nepārtrauktā nomnieka lietošanā, bet
nomai ir regulārs raksturs un, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 10. punktu,
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut Līvānu 1.vidusskolai iznomāt SIA „V&RIM”, reģ. Nr. 41503019392
telpu (telpas litera Nr.60) Rīgas ielā 101, Līvānos līdz 2018. gada 1. septembrim,
nosakot nomas maksu par nomātajām telpām 3,00 EUR un PVN par katru telpas
izmantošanas stundu.
2. Telpu nomas līgumā noteikt, ka nomnieks maksā nomas maksu vienu reizi
divos mēnešos pēc iepriekš saskaņota darba (stundu) grafika.
3. Noteikt, ka atbildīgā persona par telpu nomas līguma slēgšanu ir Līvānu
1. vidusskolas direktors Juris Iesalnieks.
Pielikumā: nomas telpu izvietojums uz 1 lpp.
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24. Par Latgales mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Pastaram, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam
Paskaidro I. Griezāne, R. Šmukste, A. Usāne
Izskatot Latgales mākslas un amatniecības centra 2017.gada 19.septembra
iesniegumu (reģ. Nr. 1-5/6 no 19.09.2017.) par pakalpojuma - stikla pūšanas darbnīcas
nomu par vienu darba stundu noteikšanu, un pamatojoties uz Līvānu novada domes
2015.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 9 „Maksas pakalpojumu izcenojumu
noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, un saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
1.Noteikt maksu par stikla pūšanas darbnīcas nomu 31,95 EUR un PVN 21%
6,71 EUR par 1 darba stundu (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Latgales mākslas un amatniecības
centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 2 lpp.
25.Par Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā
saražoto stikla izstrādājumu cenu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Latgales mākslas un amatniecības centra 2017.gada 19.septembra
iesniegumu (reģ. Nr. 1-5/5 no 19.09.2017.) par stikla pūšanas darbnīcā saražoto stikla
izstrādājumu cenas noteikšanu, un pamatojoties uz Latgales mākslas un amatniecības
centra nolikuma 10.7. punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Noteikt Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā
saražoto stikla izstrādājumu cenas (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Latgales mākslas un amatniecības
centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: cenrādis uz 2 lpp.
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26.Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
interešu izglītības grupā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas 2017.gada
5.septembra vēstuli Nr.1-17/4 par pašapmaksas interešu izglītības grupas atvēršanu
mākslas nodaļā no 2017.gada 1.oktobra audzēkņiem, kuri vēlas apgūt tēlotājmākslas
pamatus, un mācību maksas noteikšanu, un pamatojoties uz Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas nolikuma 43.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 1.oktobri atvērtās pašapmaksas interešu izglītības grupas
audzēkņiem, kuri vēlas apgūt tēlotājmākslas pamatus Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas
un mākslas skolā, apstiprināt mācību maksu EUR 7,00 apmērā mākslas programmas
interešu izglītības grupas audzēknim mēnesī, apgūstot tēlotājmākslas pamatus divas
stundas nedēļā.
2. Noteikt, ka mākslas programmas interešu izglītības grupu audzēkņu mācību
maksa tiek novirzīta pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
27.Par Līvānu novada domes konkursa skolēniem “Mana biznesa ideja 2017”
nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājas Ineses Stahovskas
iesniegto Līvānu novada domes konkursa skolēniem “MANA BIZNESA IDEJA 2017”
nolikuma projektu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un 41.
panta pirmās daļas 2. punktu un Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes konkursa skolēniem “MANA BIZNESA
IDEJA 2017” nolikumu (skatīt nolikumu pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Inese Stahovska.
Pielikumā: nolikums ar pielikumu uz 9 lpp.
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28. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības
programmas 2014.-2020. gadam “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta
mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros izstrādāta projekta
Nr. 8.1.2.0/17/I/002 “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana” īstenošanu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 1 006 924,00 EUR (viens miljons seši tūkstoši
deviņi simti divdesmit četri euro) apmērā uz 20 gadiem ar Valsts kases noteikto gada
aktuālo procentu likmi, ņemot aizņēmumu pa daļām: 2017.gadā - 476 733,00 EUR
(četri simti septiņdesmit seši tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro) un 2018.gadā –
530 191,00 EUR (pieci simti trīsdesmit tūkstoši viens simts deviņdesmit viens euro)
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/002
“Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana” īstenošanai ar atlikto pamatsummas
maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu domes budžetā, garantējot aizņēmuma
atmaksu ar Līvānu novada domes budžeta līdzekļiem.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers.
29. Par dzīvokļa Zaļā ielā 4-52, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Z. M., personas kods (kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese),
iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka
atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un Ministru
kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai
vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties uz likuma
”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
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Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa īpašumam Zaļā ielā 4-52, Līvānos, Līvānu novadā, ar kopējo platību
60,73 m2 un dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 3457 m2 platībā ar
kadastra Nr. 7611 003 0307 Zaļā ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā, 6073/268713
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Zaļā ielā 4-52, Līvānos, Līvānu novadā, ar
kopējo platību 60,73 m2 un dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 3457 m 2
platībā ar kadastra Nr. 7611 003 0307 Zaļā ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā,
6073/268713 domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa
īrniecei Zinaīdai Mihailovai.
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
30. Par dzīvokļa Rīgas ielā 57a-46, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot N. G., personas kods (kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese)
iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka
atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un Ministru
kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai
vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties uz likuma
”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa īpašumam Rīgas ielā 57a-46, Līvānos, Līvānu novadā, ar kopējo
platību 54,23 m2 un dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 3737,8 m2 platībā
ar kadastra Nr. 7611 003 0311 Rīgas ielā 57a, Līvānos, Līvānu novadā, 5423/ 254321
domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Rīgas ielā 57a-46, Līvānos, Līvānu novadā, ar
kopējo platību 54,23 m2 un dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 3737,8 m2
platībā ar kadastra Nr. 7611 003 0311 Rīgas ielā 57a-46, Līvānos, Līvānu novadā,
5423/ 254321 domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa
īrniekam N. G..
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3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
31. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots J. Magdaļenokam, I. Jaunušānei
Paskaidro I. Peiseniece
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 13.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu ar 2017.gada
1.septembri:
Darba alga mēnesī pa
Nr.p.
Amata
finansējuma avotiem
k.
Izglītības iestādes
Direktora
Amatalgas
vienību Valsts budžeta Pašvaldības
nosaukums
vārds,
likme
skaits
mērķdotācijas
budžeta
uzvārds
līdzekļi
līdzekļi
1.

Līvānu 1.vidusskola

Juris
Iesalnieks

1100,00

1

1100,00

2.

Līvānu 2.vidusskola

Klavdija
Daukšte

1000,00

1

1000,00+45,00
piemaksa*

3.

Līvānu
Vakara
vidusskola

950,00

0,9

855,00+45,00
piemaksa*

novada Ilze
(maiņu) Vanaga

0,1

95,00

4.

Rudzātu vidusskola

Vladislavs
Spriņģis

950,00

1

950,00

5.

Jaunsilavas
pamatskola

Janīna
Usāre

950,00

1

950,00

6.

Rožupes pamatskola

900,00

0,6

540,00

0,15

135,00

0,3

270,00

7.

Līvānu Bērnu un Indra
jaunatnes
sporta Iesalniece
skola

1000,00

1

1000,00

8.

Līvānu Bērnu
jauniešu centrs

1000,00

1

1000,00

un Zane
Praņevska
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9.

Jēkaba
Graubiņa Gunārs
Līvānu Mūzikas un Luriņš
mākslas skola

1000,00

1

10.

Rudzātu
speciālā Edgars
internātpamatskola
Vaivods

900,00

1

11.

Līvānu
novada Aija
pirmsskolas
Grugule
izglītības
iestāde
“Rūķīši”

1000,00

1

1000,00

900,00 +20%
piemaksa par
darbu īpašos
apstākļos
1050,00
+45,00
piemaksa*

* Piemaksa par izglītības darba metodiskās apvienības vadīšanu /no 01.09.2017.līdz
31.05.2018./
2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 13.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei
“par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav un saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” 11. panta pirmo daļu deputātei I.
Jaunušānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
Apstiprināt Jersikas pamatskolas direktora mēneša darba algu ar 2017.gada
1.septembri:
Nr
.p.
k.
6.

Izglītības
iestādes
nosaukums
Jersikas
pamatskola

Direktora
vārds,
uzvārds

Amatalgas
likme

Amata
vienību
skaits

Inese
Jaunušāne

950,00

1

Darba alga mēnesī pa
finansējuma avotiem
Valsts budžeta
mērķdotācijas
līdzekļi

Pašvaldības
budžeta
līdzekļi

950,00+45,00
piemaksa*

* Piemaksa par izglītības darba metodiskās apvienības vadīšanu /no 01.09.2017.līdz 31.05.2018./

3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 13.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei
“par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav un saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” 11. panta pirmo daļu deputātam
M. Grigalim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
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Apstiprināt Sutru sākumskolas direktora mēneša darba algu ar 2017.gada
1.septembri:
Darba alga mēnesī pa
Nr
Amata
finansējuma avotiem
.p.
Izglītības
Direktora Amatalga
vienību Valsts budžeta Pašvaldības
k.
iestādes
vārds,
s likme
skaits
mērķdotācijas
budžeta
nosaukums
uzvārds
līdzekļi
līdzekļi
1.

Sutru
sākumskola

Māris
Grigalis

900,00

0,15
0,3

135,00
270,00

4. Noteikt, ka atbildīgā persona par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers.
32. Par ziedojuma pieņemšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Krauklei
1. Sakarā ar līdzekļu piesaistīšanu stipendiju piešķiršanai Līvānu novada
jauniešu studijām augstskolās un saskaņā ar Līvānu novada domes 2015. gada 30.
aprīļa noteikumu Nr. 4 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā” 8. punktu un pamatojoties uz
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 12.
pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam,
M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav un deputātam P. Romanovskim
nepiedaloties balsošanā
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt ziedojumu 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro) apmērā no SIA
„Līvānu kūdras fabrika”, reģ. Nr. 40003017973, adrese: “Vāge”, Soltumi, Rožupes
pagasts, Līvānu novads, LV-5316.
1.2. Šī lēmuma 1. punktā pieņemtos finanšu līdzekļus izmantot stipendiju
piešķiršanai Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās.
1.3. Slēgt līgumu ar SIA „Līvānu kūdras fabrika”, reģ. Nr. 40003017973 par
piešķirto līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
2. Sakarā ar līdzekļu piesaistīšanu ar nolūku uzlabot Līvānu vakara (maiņas)
vidusskolas datortehnikas bāzi, kas tiek izmantota Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
Līvānu filiāles mācību procesa nodrošināšanai, un saskaņā ar Līvānu novada domes
2015. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 4 .„Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu
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(ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā” 8. punktu un
pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 12. pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
2.1. Pieņemt ziedojumu 6450,00 EUR (seši tūkstoši četri simti piecdesmit euro
un 00 centi) apmērā no SIA „Light Guide Optics International”, reģ. Nr. 41503034724,
adrese: Līvānu novads, Līvāni, Celtniecības iela 8, LV-5316.
2.2. Šī lēmuma 1. punktā pieņemtos finanšu līdzekļus izmantot piecu
datorkomplektu iegādei Līvānu vakara (maiņas) vidusskolas datorklases, kas tiek
izmantota Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāles mācību procesa
nodrošināšanai, aprīkošanai.
2.3. Slēgt līgumu ar SIA „Light Guide Optics International”, reģ. Nr.
41503034724, par piešķirto līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika un Informātikas daļas vadītājs Juris Sniķers.
33.Par izmaiņām amatu vienību sarakstos.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro I. Peiseniece
1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 4. tabulu, kas nosaka pedagogu zemāko
mēneša darba algas likmi un pamatojoties uz plānoto finansējuma apmēru no valsts
mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, ņemot vērā nepietiekamu valsts finansējumu
Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu
un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” amatu
vienību sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2017.gada 1.septembra (skatīt
pielikumā).
1.2. Noteikt, ka izdevumi atalgojumam un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017.gadā tiks finansēti no Līvānu novada
pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” līdzekļu ekonomijas daļas izglītojamo
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ēdināšanai, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada
pamatbudžetā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši”
vadītāja Aija Grugule un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 4.tabulu, kas nosaka pedagogu
zemāko mēneša darba algas likmi un pamatojoties uz plānoto finansējuma apmēru no
valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, ņemot vērā nepietiekamu valsts finansējumu
Jersikas pamatskolā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt Jersikas pamatskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2017.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
2.2. Noteikt, ka izdevumi atalgojumam un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2017.gadā tiks finansēti no Jersikas pamatskolas
līdzekļu ekonomijas daļas izglītojamo ēdināšanai, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu
novada domes 2017.gada pamatbudžetā.
2.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Jersikas pamatskolas direktore Inese Jaunušāne un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 4.tabulu, kas nosaka pedagogu
zemāko mēneša darba algas likmi, pamatojoties uz Rožupes pamatskolas 2017.gada
20.septembra vēstuli Nr.1-12/45 par finansējuma piešķiršanu un plānoto finansējuma
apmēru no valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, ņemot vērā nepietiekamu valsts
finansējumu Rožupes pamatskolas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
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3.1. Apstiprināt Rožupes pamatskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2017.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
3.2. Piešķirt papildus līdzekļus 932,86 EUR apmērā Rožupes pamatskolas
pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā plānotajiem
papildus pārskata gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā.
3.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rožupes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja
Sanita Dubovska un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 4.tabulu, kas nosaka pedagogu zemāko
mēneša darba algas likmi, pamatojoties uz plānoto finansējuma apmēru no valsts
mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Apstiprināt Līvānu 1.vidusskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2017.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
4.2. Apstiprināt Jaunsilavas pamatskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2017.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
4.3. Apstiprināt Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolas amatu vienību
sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2017.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
4.4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktors
Juris Iesalnieks, Jaunsilavas pamatskolas direktore Janīna Usāre un Līvānu novada
vakara (maiņu) vidusskolas direktore Ilze Vanaga.
Pielikumā: amatu vienību saraksti uz 3 lpp.
5. Izskatot Rudzātu speciālās internātpamatskolas 2017.gada 18.septembra
vēstuli Nr. 1-12/37 par izmaiņām amatu vienību sarakstā, un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Apstiprināt Rudzātu speciālās internātpamatskolas amatu vienību sarakstu
un noteiktās mēneša darba algas no 2017.gada 1.oktobra (skatīt pielikumā).
5.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rudzātu speciālās
internātpamatskolas direktors Edgars Vaivods.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
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6. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 4.tabulu, kas nosaka pedagogu
zemāko mēneša darba algas likmi, pamatojoties uz Rudzātu vidusskolas 2017.gada
18.septembra vēstuli Nr.1-12/65 par līdzekļu piešķiršanu un plānoto finansējuma
apmēru no valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, ņemot vērā nepietiekamu valsts
finansējumu Rudzātu vidusskolai pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
6.1. Apstiprināt Rudzātu vidusskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2017.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
6.2. Piešķirt papildus līdzekļus 587,45 EUR apmērā Rudzātu vidusskolas
pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā plānotajiem
papildus pārskata gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā.
6.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rudzātu vidusskolas direktors Vladislavs Spriņģis un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
34. Par projektu “Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes
paaugstināšana – 3. kārta (Projekts Nr.2)”.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro I. Dobele
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavotā
projekta “Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes
paaugstināšana – 3. kārta (Projekts Nr.2)” koncepciju, kas izstrādāta pamatojoties uz
Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr. 152 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”, kā
arī pamatojoties uz projekta atbilstību “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012. – 2018. gadam” Rīcību plāna 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs
un ģimenes labsajūta), Rīcības virziena 2.2. (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga sociālā vide),
Rīcības 2.2.9. (Publiskās pārvaldes uzlabošana Līvānu novadā), Pasākumam 2.2.9.12.
(Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana - 3.
kārta) un Investīciju plāna projekta idejai Nr.2.2.47, “Līvānu novada llgtspējīgas
enerģētikas rīcību plānam 2013.-2020.gadam” un likuma “Par pašvaldībām” 15. pantu
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un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”
īstenošanas noteikumi projektu atlasē ar projektu “Līvānu novada pašvaldības ēku
pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – 3. kārta (Projekts Nr.2)”, iesniedzot
projekta iesniegumu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA).
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 211 623,21 EUR apmērā, t.sk.
191 872,68 EUR ir attiecināmās izmaksas, no kurām 72,81 % ir Eiropas reģionālās
attīstības fonda finansējums 139 701,00 EUR apmērā, 8,16 % Valsts budžeta dotācija
pašvaldībai 15 651,50 EUR apmērā un 19,03 % ir Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējums 36 520,18 EUR apmērā, un neattiecināmās izmaksas Līvānu novada
pašvaldības finansējums ir 19 750,53 EUR apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Pielikumā: projekta koncepcija uz 3 lpp.
35. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2017. gada budžetā.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un
finanšu vadību” un likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 12 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2017.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Līvānu novada
domes pamatbudžetu 2017. gadam”” (skat. pielikumā Nr. 1).
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un atbildīgie par programmām
(pasākumiem).
Pielikumā:

saistošie noteikumi Nr. 12 uz 2 lpp.
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36. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Ziņo G. Kraukle
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda 2017. gada
25. augusta iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu un pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41. panta pirmo
daļu un Darba likuma 149. panta pirmo daļu un Līvānu novada domes 2017. gada
23. februāra noteikumu nr. 2 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi” 8. punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, M. Vilcānei “par”, ”pret” - nav, “atturas”
- nav un saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību
amatpersonu darbā” 11. panta pirmo daļu deputātam A. Vaivodam balsošanā
nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam ikgadējā
atvaļinājuma neizmantoto daļu – divpadsmit darba dienas no 2017. gada 17. oktobra
līdz 1. novembrim un piecas papildatvaļinājuma dienas no 2017. gada 2. novembra līdz
8. novembrim par periodu no 2016. gada 6. septembra līdz 2017. gada 5. septembrim.
2. Saskaņā ar 2017. gada 23. februāra Līvānu novada domes noteikumu Nr.2
“Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi” 52.1. punktu piešķirt atvaļinājuma
pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas.
3. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes personāla
vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška un galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.
Izpilddirektora vietniece A. Usāne informē par situāciju sakarā ar plūdu radīto
seku novēršanu pašvaldības ceļiem.
Vārds tiek dots I. Kalvānei.
Sēde beidzas plkst.1130
Protokols parakstīts 2017. gada 5. oktobrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja /paraksts/

I. Raubiška
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