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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:
Valdis ANSPAKS
Normunds BRUKMANIS
Klavdija DAUKŠTE
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Juris KIRILLOVS
Gaļina KRJUKOVA
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Nav ieradušies deputāti
Normunds LIEPNIEKS, darba pienākumu dēļ
Mārīte VILCĀNE, slimības dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Ginta KRAUKLE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,

Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Aivars SMELCERS, Turku pagasta pārvaldes vadītājs,
Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
Ilga PEISENIECE, izglītības pārvaldes vadītāja,
Gunita VAIVODE, vides inženiere,
Aija SMIRNOVA, kultūras centra direktore,
Ainārs SKROMĀNS, būvinženieris
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
3. Par Līvānu novada Vakara /maiņu/ vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā.
Ziņo A. Usāne.
4. Par grozījumiem Jaunsilavas pamatskolas nolikumā. Ziņo A. Usāne.
5. Par precizējumu Līvānu novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Grozījumi Līvānu novada domes 2015.gada 28. augusta
saistošajos noteikumos Nr.17„Par kārtību, kādā tiek segti braukšanas izdevumi
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu izglītojamajiem Līvānu novadā” . Ziņo A. Usāne.
6. Par Gada balvu kultūrā. Ziņo A. Usāne.
7. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo J.
Magdaļenoks.
11. Par zemes ierīcības projekta „Baltie Bērzi” apstiprināšanu. Ziņo J.
Magdaļenoks.
12. Par zemes ierīcības projekta Celtniecības ielā 26, Līvānos, Līvānu novadā
apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par centralizētās apkures atslēgšanu dzīvoklī. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par platības precizēšanu zemes vienībām. Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par saistošajiem noteikumiem „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Līvānu novadā”. Ziņo J. Magdaļenoks.
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18. Par Latgales mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumiem. Ziņo A.
Vaivods.
19. Par projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā – 4.kārta”.
Ziņo A. Vaivods.
20. Par projektu „Zivju resursu pavairošana Dubnas upes baseinā”. Ziņo
A. Vaivods.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
22. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods.
23. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Rasiņas”, Turku pagastā, Līvānu
novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
24. Par zemesgabala nomas līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
25. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem uz 2016. gada 1. janvāri.
26. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
27. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2016. gadam. Ziņo
A. Vaivods.
28. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojumu 2015. gadā. Ziņo A.
Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
29.janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās
biedrības “Viduslatgales pārnovadu fonds ” jauno telpu atklāšanas pasākumā Preiļos.
2.februārī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās biedrības “Reģionālo
attīstības centru apvienība” sarunās ar Ministru prezidenta amata kandidātu Māri
Kučinski Rīgā. Puses vienojās par turpmāko sadarbību, paralēli apspriežot biedru
ierosinājumus uzlabojumiem topošās valdības deklarācijā attiecībā uz reģionālās
attīstības centriem.
3.februārī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne, izpilddirektors Uldis Skreivers un
virkne pašvaldības speciālistu Līvānu 1.vidusskolā piedalījās sanāksmē, kurā ar skolas
pārstāvjiem detalizēti tika pārrunāta plānotā Līvānu 1.vidusskolas modernizācijas
projekta virzība, ko plānots ieviest turpmāko divu gadu laikā no Eiropas Savienības
fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi” ERAF līdzekļiem.
3.februārī domes izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības Izpilddirektoru asociācijas sanāksmē Rīgā, kuras laikā tika pārrunāti
jautājumi par Valsts Kontroles veiktajām revīzijām pašvaldībās un to rezultātiem, par
korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.-2020.gadā, kā arī par
mežu apsaimniekošanas pakalpojumiem.
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4.februārī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne organizēja un vadīja Līvānu novada
izglītības iestāžu vadītāju informatīvo tikšanos, kā arī novada kultūras darbinieku
sanāksmi par plānotajiem pasākumiem 2016.gadā.
9.februārī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē Rīgā.
12.februārī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās diskusijā “Radošo ideju
putenī” Rožupes Kultūras namā, kurā bija pārstāvēti kultūras jomas speciālisti no
Līvānu novada, Aglonas, Rušonas, Višķiem, Grāveriem un Daugavpils novada.
16.februārī domes vadība piedalījās apvienoto komiteju sēdē, kurā izskatīts
pašvaldības 2016.gada budžeta projekts.
17.februārī domes izpilddirektors Uldis Skreivers un speciālisti tikās ar novada
uzņēmējiem konsultatīvās uzņēmēju padomes sēdē Līvānu Inženiertehnoloģiju un
inovāciju centrā.
17.februārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā Rīgā piedalījās sanāksmē par Kohēzijas fonda apguves
jautājumiem, kuri saistīti ar ūdenssaimniecības attīstības projektu ieviešanu turpmāko
divu gadu laikā Līvānos, Ubaglīča un Parka ielas rajonā.
17.februārī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne tikās ar kultūras un sporta komisijas
pārstāvjiem, lai pārrunātu 2016.gada sporta pasākumu norises plānu.
18.februārī notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde, kuras laikā vienbalsīgi tika
apstiprināts Līvānu novada pašvaldības budžets 2016.gadam.
21.februārī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Līvānu novada senioriem
veltītajā pasākumā Turku saieta namā.
24.februārī Zviedrijas vēstniecības Latvijā rīkotās Zviedrijas dienas ietvaros domes
vadība uzņēma Zviedrijas vēstnieku Henriku Landerholmu un Zviedrijas vēstniecības
pārstāvjus. Viesi apmeklēja uzņēmumu “Ceram Optec” Līvānos, Latgales mākslas un
amatniecības centru, Līvānu stikla muzeja ekspozīciju un radošo stikla darbnīcu, kā
arī atklāja izstādes Līvānu Kultūras centrā un Līvānu 1.vidusskolā, kur tikās ar
skolēniem.
2. Dzīvokļa jautājumi.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot V. M., dzīvo (adrese), 2016. gada 1. februāra iesniegumu (reģ.
2016. gada 1. februārī ar nr. 2-11.1/16/105-M) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
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
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atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt V.M., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 48,39 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2016. gada 31.
augustam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
1.2. V. M. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
‘’Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
1.3. Izslēgt V. M. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr.
10.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
2. Izskatot I. V., dzīvo (adrese), 2016. gada 25. janvāra iesniegumu (reģ. 2016.
gada 25. janvārī ar nr. 2-11.1/16/84-V) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc
sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt I. V., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., vienu atsevišķi izolētu
telpu Nr. 1 ar dzīv. pl. 12,9 kv.m. un koplietošanas telpas (gaiteni, virtuvi, tualeti,
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vannas istabu) kopējā labiekārtotā 4 – istabu dzīvoklī (adrese), Līvānu novadā ar
kopējo platību 72,5 kv.m., noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2016. gada 31.
augustam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2.2. Rožupes pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Neiceniekam mēneša laikā
no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar I. V. par šī lēmuma 2.1. punktā
minēto telpu īri.
2.3. Izslēgt I. V. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 6.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
3. Izskatot L. K., dzīvo (adrese), 2016. gada 25. janvāra iesniegumu (reģ.
2016. gada 26. janvārī ar nr. 2-11.1/16/89-K) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, un pamatojoties uz likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība
savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām
sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt L. K., dzīvo (adrese) ģim. sast. 3 cilv., divas atsevišķi izolētas
telpas Nr. 10 ar dzīv. pl. 18,6 kv.m. un Nr. 11 ar dzīv. pl. 11,1 kv.m. un koplietošanas
telpas (gaiteni, virtuvi, tualeti, vannas istabu) kopējā labiekārtotā 4 – istabu dzīvoklī
(adrese), ar kopējo platību 72,5 kv.m., noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2016. gada
31. augustam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
3.2. Rožupes pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Neiceniekam mēneša laikā
no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar L. K. par šī lēmuma 3.1. punktā
minēto telpu īri.
3.3. Izslēgt L. K. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 7.
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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 J. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 8. februāra
iesniegumu (reģ. 2016. gada 9. februārī ar nr. 2-11.1/16/130-A) par palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt J. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 6 cilv., labiekārtota
3 – istabu dzīvokļa (adrese) ar kopējo platību 70,54 kv.m., noslēdzot īres līgumu uz
laiku līdz 2016. gada 31. augustam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres
un komunālie maksājumi.
4.2. J. A. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
‘’Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par labiekārtota 3 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
4.3. Izslēgt J. A. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 8.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
5. Izskatot S. A., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 11. februāra
iesniegumu (reģ. 2016. gada 11. februārī ar nr. 2-11.1/16/146-A) 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.
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pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006.
gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt S. A., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1 cilv.,
labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa (adrese) ar kopējo platību 22,30 kv.m., noslēdzot īres
līgumu uz laiku līdz 2016. gada 31. augustam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
5.2. S. A. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
‘’Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
5.3. Izslēgt S. A. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 14.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
5.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
6. Izskatot I. R., dzīvo (adrese), 2016. gada 4. februāra iesniegumu (reģ. 2016.
gada 4. februārī ar nr. 2-11.1/16/119-R) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc
sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
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Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Piešķirt I. R., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota 1 – istabu
dzīvokļa (adrese) ar kopējo platību 36,29 kv.m., noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz
2016. gada 31. augustam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
6.2. I. R. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
‘’Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
6.3. Izslēgt I. R. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 15.
6.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
6.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
7. Izskatot K. S., dzīvo (adrese), 2016. gada 21. janvāra iesniegumu (reģ.
2016. gada 21. janvārī ar nr. 2 – 11.1/16/73-S), par pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā kā Līvānu novada pašvaldības iestādes speciālistam un
pamatojoties uz likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.1. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Iekļaut K. S., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 2 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” speciālistu, ar kārtas nr. 14.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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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.
8. Izskatot R. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 28. janvāra
iesniegumu (reģ. 2016. gada 28. janvārī ar nr. 2 – 11.1/16/96-B), par pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada pašvaldības iestādes
speciālistam un pamatojoties uz likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī
citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu un 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši
Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.1.
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma ”Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
8.1. Iekļaut R. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada
pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” speciālistu, ar kārtas nr. 15.
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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.
9. Izskatot G. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 28. janvāra
iesniegumu (reģ. 2016. gada 28. janvārī ar nr. 2 – 11.1/16/99-K), par pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada pašvaldības iestādes
speciālistam, un pamatojoties uz likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var
noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo
telpu un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām,
un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
“Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.1. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma
”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
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Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
9.1. Iekļaut G. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā SIA “Līvānu siltums”
speciālistu, ar kārtas nr. 16.
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
9.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10. Izskatot G. L., dzīvo (adrese), 2016. gada 3. februāra iesniegumu (reģ.
2016. gada 3. februārī ar nr. 2 – 11.1/16/116-L), par pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā kā Līvānu novada pašvaldības iestādes speciālistam un
pamatojoties uz likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.1. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
10.1. Iekļaut G. L., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada bērnu un jaunatnes sporta
skolas speciālistu, ar kārtas nr. 17.
10.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
10.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11. Izskatot I. G., dzīvo (adrese), 2016. gada 20. janvāra iesniegumu (reģ.
2016. gada 20. janvārī ar nr. 2-11.1/16/65-G) par izslēgšanu no dzīvokļa apstākļu
uzlabošanas uzskaites un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā’’ 10. panta, pirmās daļas, otro punktu, kurā noteikts, ka persona tiek
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izslēgta no palīdzības reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas
reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai, atbilstoši 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
11.1. Izslēgt I. G. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, uzaicināto speciālistu palīdzības nodrošināšanas grupas, kārtas
nr. 1, saskaņā ar viņas iesniegumu.
11.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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.
12. Izskatot G. P., dzīvo (adrese), 2016. gada 20. janvāra iesniegumu (reģ.
2016. gada 20. janvārī ar nr. 2-11.1/16/70-P) par izslēgšanu no dzīvokļa apstākļu
uzlabošanas uzskaites un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā’’ 10. panta, pirmās daļas, otro punktu, kurā noteikts, ka persona tiek
izslēgta no palīdzības reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas
reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai, atbilstoši 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
12.1. Izslēgt G. P. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, jauno ģimeņu palīdzības nodrošināšanas grupas, kārtas nr. 1,
saskaņā ar viņas iesniegumu.
12.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
12.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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3. Par Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas nolikumu
jaunā redakcijā
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas 2016. gada 8. februāra
vēstuli Nr. 1-11/2 un iesniegto skolas nolikuma projektu jaunā redakcijā un saskaņā
ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu
un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas nolikumu jaunā
redakcijā (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā, spēku zaudē Līvānu novada
Vakara (maiņu) vidusskolas nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2010.
gada 25. februāra lēmumu Nr. 4-12.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 12 lpp.

4. Par grozījumiem Jaunsilavas pamatskolas nolikumā.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Jaunsilavas pamatskolas 2016. gada 15. februāra vēstuli Nr. 1-16/14
par grozījumu veikšanu skolas nolikumā un saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta
pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu un likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt Jaunsilavas pamatskolas nolikumā (turpmāk – Nolikums), apstiprināts
ar Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija sēdes lēmumu Nr. 7-23, šādus
grozījumus:
1.1. Aizvietot Nolikuma 9.5. apakšpunktā vārdus “personām, kas realizē
vecāku varu” ar vārdiem “likumiskajiem pārstāvjiem”;
1.2. Svītrot Nolikuma 11.3. apakšpunktu;
13

1.3. Izteikt Nolikuma 12. punktu šādā redakcijā:
“12.
Skola īsteno licencētas izglītības programmas, saskaņojot ar
Dibinātāju.”
1.4. Svītrot Nolikuma 31. punktā un 71.18. apakšpunktā vārdu “darba”;
1.5. Papildināt Nolikumu ar jaunu nodaļu “VIII1 Skolas padome” šādā
redakcijā:
“VIII1 Skolas padome
1
53. Skolā tiek izveidota Skolas padome, kuras darbību un sastāvu nosaka
reglaments.
1.6. Aizstāt Nolikuma 64.11. apakšpunktā vārdus “attiecīgajās medicīniskajās
vai pedagoģiskajās” ar vārdiem “pedagoģiski medicīniskajā komisijā”;
1.7. Svītrot Nolikuma 70. punktā vārdus “skolas izglītības programmas”;
1.8. Svītrot Nolikuma 80.1. apakšpunktā vārdus “īres un”;
1.9. Izteikt Nolikuma 84. punktu šādā redakcijā:
“84. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar IZM.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: Jaunsilavas pamatskolas nolikums ar grozījumiem uz 11 lpp.

5. Par precizējumu Līvānu novada domes 2016. gada 28. janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1 „Grozījumi Līvānu novada domes 2015.gada
28. augusta saistošajos noteikumos Nr.17„Par kārtību, kādā tiek segti
braukšanas izdevumi pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Līvānu novadā”
Ziņo A. Usāne
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016. gada
16. februārī elektroniski saņemto atzinumu par Līvānu novada domes 2016.gada 28.
janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Grozījumi Līvānu novada domes 2015.gada
28. augusta saistošajos noteikumos Nr.17„Par kārtību, kādā tiek segti braukšanas
izdevumi pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu izglītojamajiem Līvānu novadā” un ņemot vērā atzinumā izteikto
iebildumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, un 45.
panta ceturto daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes Līvānu novada domes 2016.gada 28. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Grozījumi Līvānu novada domes 2015.gada 28.
augusta saistošajos noteikumos Nr.17„Par kārtību, kādā tiek segti braukšanas
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izdevumi pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu izglītojamajiem Līvānu novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādu
precizējumu – izteikt Noteikumu 1.1. punktu šādā redakcijā:
“1.1. izteikt Noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:
“6. Šo noteikumu 3.punktā noteiktos atvieglojumus ir tiesības saņemt
izglītojamajiem, ja attālums no pastāvīgās dzīvesvietas līdz izglītības iestādei vai
tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai, ārpus Līvānu pilsētas teritorijas, pārsniedz
3 (trīs) kilometrus.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 4 lpp.

6. Par Gada balvu kultūrā.
Ziņo Aija Usāne
Paskaidro A. Smirnova
Nominācijā GADA CILVĒKS KULTŪRĀ izvirzīti:
Ivars Kleins, Līvānu novada Kultūras centra pūtēju orķestra un Jersikas Tautas nama
senioru kora dalībnieks, par meistarību un profesionalitāti, par ieguldījumu novada
kultūras dzīvē, aktīvu radošo darbību un personīgo iniciatīvu (izvirza Līvānu novada
Kultūras centrs, kultūras un sporta komisija);
Nominācijā LABĀKAIS AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVS izvirzīti:
Rožupes folkloras grupa “Rūžupis veiri”, par ieguldīto darbu gan sava novada, gan
Latvijas Valsts tautas tradīciju izzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā (izvirza
Līvānu novada Kultūras centrs, kultūras un sporta komisija).
Izskatot Līvānu novada Kultūras centra un Līvānu novada domes kultūras un
sporta komisijas iesniegtos priekšlikumus par apbalvošanu ar Līvānu novada domes
apbalvojumu nominācijā Gada balva kultūrā apakšnominācijās GADA CILVĒKS
KULTŪRĀ un LABĀKAIS AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVS, un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 1 „Par Līvānu novada
domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtība” 2.3., 15, 16., 22., 33.1 un 33.2
punktu, un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
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1. Piešķirt nomināciju GADA CILVĒKS KULTŪRĀ – Ivaram Kleinam,
Līvānu novada Kultūras centra pūtēju orķestra un Jersikas Tautas nama senioru kora
dalībniekam, par meistarību un profesionalitāti, par ieguldījumu novada kultūras
dzīvē, aktīvu radošo darbību un personīgo iniciatīvu, apbalvot ar Līvānu novada
domes Pateicību un naudas balvu 100,00 euro (viens simts euro, 00 centi) apmērā.
2. Piešķirt nomināciju „Labākais amatiermākslas kolektīvs” – Rožupes
folkloras grupai „Rūžupis veiri” - par ieguldīto darbu gan sava novada, gan Latvijas
Valsts tautas tradīciju izzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā, un apbalvot
kolektīvu ar Līvānu novada domes Pateicību un naudas balvu kopsummā 300,00 euro
(trīs simti euro, 00 centi) apmērā, to proporcionāli sadalot vienādās daļās katram
kolektīva loceklim.
3. Noteikt, ka apbalvošana tiek veikta Līvānu novada kultūras centrā ikgadējā
Līvānu novada pašdarbības kolektīvu un kultūras iestāžu darbinieku 2015. gada
pasākumā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
7. Par adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kadastra Nr.(numurs), kas
atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieka V. J. R., dzīvo (adrese), 2016.gada
2.februāra iesniegumu par adreses noteikšanu nekustamā īpašuma (nosaukums) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums), kas atrodas Dubnas viensētās, Turku
pagastā, Līvānu novadā, uz kuras atrodas jaunbūves, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts
zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS),
un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas
noteikumi” 2.9. un 9.punktu, un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,0598 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu (apzīmējums) un ar to funkcionāli saistītajām jaunbūvēm, kas atrodas
Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Jasmīni”, Dubnas
viensētas, Turku pagasts, Līvānu novads ( sk. pielikumā izpildmērījuma plāna būvēm
kopiju).
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izpildmērījuma plāna būvēm kopija uz 1 lpp.
2. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par adreses noteikšanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0673, kas sakarā ar
Līvānu pilsētas administratīvās robežas izmaiņām iekļauta Līvānu pilsētā, un sakarā
ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā (NĪVK IS), un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9. un 9.punktu, un likuma ”Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0673, kas sakarā ar Līvānu pilsētas administratīvās robežas
izmaiņām iekļauta Līvānu pilsētā, adresi: Pienotavas iela 3, Līvāni, Līvānu novads.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1lpp.

8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kopējo kadastra Nr.(numurs),
kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, īpašnieka L. P., dzīvo (adrese),
2016.gada 8.februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma (nosaukums), kas sastāv no
divām zemes vienībām 21,3 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no pirmās zemes
vienības 20,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums) tai pievienoto zemes
gabalu Nr.1a platībā 6,0 ha, piešķirt tam jaunu nosaukumu un noteikt jaunu zemes
izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
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noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Līvānu novada
Rudzātu pagastā, pirmajai zemes vienībai 20,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(apzīmējums) pievienoto zemes gabalu Nr.1a platībā 6,0 ha, saskaņā ar atdalāmā
zemes gabala zemes robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk.
pielikumā zemes robežu plāna kopiju).
1.2. Atdalāmajam zemes gabalam 6,0 ha platībā piešķirt jaunu nosaukumu
(nosaukums) un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 2 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kopējo kadastra Nr.(numurs),
kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieku I. S., dzīvo (adrese), I.K., dzīvo
(adrese), L. T., dzīvo (adrese) un P. P., dzīvo (adrese), 2016.gada 11.februāra
iesniegumu par nekustamā īpašuma (nosaukums), kas sastāv no divām zemes
vienībām 22,8 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību 6,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums), piešķirt tai jaunu nosaukumu un
noteikt jaunu zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), un saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam,
G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
18

NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Līvānu novada
Turku pagastā ar kopējo kadastra Nr.(numurs), zemes vienību 6,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu (apzīmējums), saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plāna kopiju).
2.2. Atdalāmajai zemes vienībai 6,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(apzīmējums) piešķirt jaunu nosaukumu (nosaukums) un noteikt zemes lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
2.3. Paliekošajai zemes vienībai 16,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(apzīmējums) ar nosaukumu (nosaukums) noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
2.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.

9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot A. M., dzīvo (adrese), 2016.gada 10.februāra iesniegumu mainīt
nekustamajam īpašumam (nosaukums) zemes vienībai ar kadastra Nr.(numurs), kas
atrodas (adrese), nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zemes, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz zemi individuālo dzīvojamo māju apbūvei,
sakarā ar minētā īpašuma iegūšanu izsolē un tā reģistrēšanu zemesgrāmatā, un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9
„Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.3.1. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 1,2 ha platībā ar
nosaukumu (nosaukums) ar kadastra Nr.(numurs), kas atrodas (adrese), jaunu
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nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (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: zemes robežu plāna kopija uz 1 lp.
2. Izskatot mednieku kluba ,,Ašinieki”, reģ.Nr.40008040105, 2016.gada
15.februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu no Līvānu
novada pašvaldības iznomātai zemes vienībai ar kadastra Nr.7682-003-0309, kas
atrodas Rauniešos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, no komercdarbības objektu apbūves
(kods 0801) uz lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūvi (kods 1003), sakarā ar
lietošanas veida maiņu uz zemes vienības mednieku kluba ,,Ašinieki” īpašumā esošai
veikala ēkai no vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas (kods 1230) uz citas
iepriekš nekvalificētas ēkas (kods 1274), un saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.punktu,
un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,1783 ha platībā ar
kadastra Nr.7682-003-0309, kas atrodas Rauniešos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūve (kods 1003).
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu 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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10. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts ceļi’’, Reg.
Nr.40003344207, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050, 2016.gada 26.janvāra vēstuli
Nr.4.9/358 par nosaukuma ,,Autoceļš A6” piešķiršanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu VZD kadastra informācijas sistēmā reģistrētajam valsts
nekustamajam īpašumam ar nosaukumu ,,A6”, kas atrodas Līvānu novada Turku
pagasta teritorijā ar kadastra Nr.7686-007-0639 un sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7686-007-0481 platībā 25,28 ha, uz kuras uzbūvēts valsts
galvenā autoceļa A6 ,,Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)”
posms, un pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma”
14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698
,,Adresācijas noteikumi”, un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1.punktu, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt valsts nekustamajam īpašumam ,,A6” ar kadastra Nr.7686-0070639, kas atrodas Līvānu novada Turku pagasta teritorijā, un sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0481 platībā 25,28 ha, uz kuras uzbūvēts
valsts galvenā autoceļa A6 ,,Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža
(Pāternieki)” posms, nosaukumu: ,,Autoceļš A6”, Turku pagasts, Līvānu novads, un
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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11. Par zemes ierīcības projekta „Baltie Bērzi” apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Preime” izstrādāto Zemes ierīcības projektu ,,Baltie Bērzi”,
Līvānu novada Turku pagastā nekustamā īpašuma ,,Baltie Bērzi” ar kadastra Nr.7686007-0032 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0052, 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 2015.gada 29.oktobra lēmumam Nr.16-9 (4) „Par zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ,,Baltie Bērzi”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0052 /sk. pielikumā/ Līvānu novada
Turku pagastā, sadalot to divās zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. zemes nogabalam ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0052 ar nosaukumu
,,Baltie Bērzi” – 6,3 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam ar nosaukumu ,,Egļukalns”– 5,6 ha.
2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
2.1. pirmajai zemes vienībai platībā 6,3 ha ar nosaukumu ,,Baltie Bērzi”:
2.1.1. 7311040900 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija meža zemēs,
2.1.2. 7311040900 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija meža zemēs,
2.1.3. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,
2.1.4. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,
2.1.5. 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem
un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos,
2.1.6. 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem
un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos.
2.2. otrajai zemes vienībai platībā 5,6 ha ar nosaukumu ,,Egļukalns”:
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2.2.1. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,
2.2.2. 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem
un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos,
2.2.3. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem.
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
3.1. palikušajam zemes nogabalam 6,3 ha platībā ar nosaukumu ,,Baltie Bērzi”
ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0052 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3.2. atdalītajam zemes vienības ar nosaukumu „Egļukalns” nogabalam 5,6 ha
platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
4. Mainīt atdalītajam zemes vienības ar nosaukumu „Egļukalns” nogabalam
5,6 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikto adresi: ,,Baltie
bērzi 1”, Baltie bērzi, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5312, uz adresi;
,,Egļukalns”, Baltie bērzi, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5312.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekts „Baltie Bērzi” uz 15 lpp.

12. Par zemes ierīcības projekta Celtniecības ielā 26, Līvānos,
Līvānu novadā apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Marinas Sisojevas (sertifikāta Nr. BA528) izstrādāto Zemes ierīcības projektu Celtniecības ielā 26, Līvānos, Līvānu
novadā, nekustamā īpašuma ,,Iesalnieki” ar kadastra Nr. 7652-001-0059 zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0059, 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 2015.gada
29.oktobra lēmumam Nr.16-9 (2) „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu” un
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
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Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ,,Iesalnieki” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0059 /sk. pielikumā/ Celtniecības ielā 26,
Līvānos, Līvānu novadā, sadalot to divās zemes vienībās un apstiprināt zemes
platības:
1.1. zemes nogabalam ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0059 ar nosaukumu
,,Iesalnieki” Celtniecības ielā 26, Līvānos, Līvānu novadā – 5,4576 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam ar nosaukumu ,,Otrā ielas josla”– 0,0480
ha.
2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
2.1. pirmajai zemes vienībai platībā 0,0480 ha ar nosaukumu ,,Otrā ielas
josla”:
2.1.1. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija,
2.1.2. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija.
2.2. otrajai zemes vienībai platībā 5,4576 ha ar nosaukumu ,,Iesalnieki”
Celtniecības ielā 26, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0059:
2.2.1. 7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes
elektronisko sakaru tīklu un kabeļu kanalizāciju,
2.2.2. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija.
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
3.1. palikušajam zemes nogabalam 5,4576 ha platībā ar nosaukumu
,,Iesalnieki” Celtniecības ielā 26, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra apzīmējumu
7652-001-0059 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
3.2. atdalītajam zemes vienības ar nosaukumu „Otrā ielas josla” nogabalam
0,0480 ha platībā – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

zemes ierīcības projekts Celtniecības ielā 26, Līvānos,
Līvānu novadā uz 21 lpp.
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13. Par zemes nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot A. K., dzīvo: (adrese), 2015.gada 11.decembrī iesniegumu par
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 4,4674 ha platībā, kas atrodas Rušeniekos,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0410
iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienība 4,4674 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 7666 009 0410 (atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem), ar Līvānu novada
domes 2015.gada 30.decembra sēdes lēmumu Nr.21-6 „Par zemes gabalu nodošanu
nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Rožupes
pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktam, un lai
realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes
funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt A. K., dzīvo: (adrese), pašvaldībai piekrītošu zemes vienību, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 4,4674 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu
7666 009 0410, atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem
lauksaimniecības vajadzībām ar tiesībām līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam
zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
1.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
1.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot S. Z., dzīvo: (adrese), 2015.gada 4.septembra iesniegumu par
zemes vienības 0,0551 ha platībā, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar
kadastra apzīmējumu 7652 002 0254 iznomāšanu sakņu dārza vajadzībām, tika
konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem) - 0,0728 ha platībā, ar
kadastra apzīmējumu 7652 002 0728, ar Līvānu novada domes 2015.gada
24.septembra sēdes lēmumu Nr.14-12„Par zemes gabalu nodošanu nomai” nodota
iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes
ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktam, un lai
realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt S. Z., dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību,
kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, 0,0728 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 7652 002 0254, atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem
sakņu dārza ierīkošanai bez apbūves tiesībām.
2.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
2.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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14. Par zvejas tiesību nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot V. V., dzīvo (adrese), 2016.gada 8.februāra iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2016.gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7.panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem
Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas
tiesību izmantošanas kārtību” 13. un 27.2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada
2.maija noteikumiem Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un
pamatojoties uz likuma par „Pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt V. V., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
1.2. Noteikt, ka V. V. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot M. D., dzīvo (adrese), 2016.gada 8.februāra iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2016.gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7.panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem
Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas
tiesību izmantošanas kārtību” 13. un 27.2.punktu, Ministru kabineta 2007. gada
2.maija noteikumiem Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un
pamatojoties uz likuma par „Pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
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NOLEMJ:
2.1. Iznomāt M. D., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
2.2. Noteikt, ka M. D. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot J. G., dzīvo (adrese), 2016.gada 8.februāra iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu Daugavas un Dubnas upēs pašpatēriņam 2016. gadā, un
saskaņā ar Zvejniecības likuma 7.panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada
11.augusta noteikumiem Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas
tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13. un 27.2.punktu, Ministru
kabineta 2007.gada 2.maija noteikumiem Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju
iekšējos ūdeņos” un Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos” un pamatojoties uz likuma par „Pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt J. G., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
3.2. Noteikt, ka Juris Graudiņš zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada
nomas maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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15. Par centralizētās apkures atslēgšanu dzīvoklī.
Ziņo J. Magdaļenoks
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Ļ. P., dzīvo (adrese), 2015.gada 18.oktobra iesniegumu par
centralizētās apkures atslēgšanu dzīvoklī Nr.10 Rīgas ielā 132a, Līvānos, Līvānu
novadā un Līvānu novada domes apsekošanas komisijas 2015.gada 13.oktobra aktu,
tika konstatēts, ka Ļ. P. vēlas atslēgt centralizēto apkures sistēmu dzīvoklī, kurā
sākotnēji ir bijusi autonoma krāšņu apkure un kurā ir saglabājies dūmvads.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Līvānu novada domes
2003.gada 29.maija saistošo noteikumu Nr.3 „Par centralizētās apkures sistēmas
atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu dzīvokļos Līvānu novadā” II daļas
2.2.1.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ :
1. Atļaut Ļ. P., dzīvojošai (adrese), atslēgt centralizēto apkures sistēmu pēc
apkures sezonas noslēgšanas un ierīkot autonomu krāšņu apkures sistēmu dzīvoklī
Rīgas ielā 132a dz.10, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Noteikt, ka pirms centralizētās apkures sistēmas atslēgšanas un autonomās
krāšņu apkures sistēmas ierīkošanas nepieciešams veikt būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādi atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem
aktiem, ievērojot Būvniecības likumā noteiktos būvniecības principus, un saņemt
Līvānu novada būvvaldes akceptu.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Intis Svirskis.
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.

16. Par platības precizēšanu zemes vienībām.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils biroja
2016.gada 11.februāra vēstuli Nr.9-02/509707-11/5 „Par zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 7666-002-0059 un 7666-009-0475”, par platības precizēšanu
minētajām zemes vienībām Līvānu novada Rožupes pagastā, jo veicot dokumentu
izvērtēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un salīdzinot to
platības Kadastra informācijas sistēmas teksta un grafiskajā daļā, konstatēts, ka to
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platības neiekļaujas noteiktajā pieļaujamā platību nesaistē, un pamatojoties uz likuma
,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Precizēt platību atbilstoši Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem šādām zemes
vienībām, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā:
1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-002-0059 platību 3,93 ha,
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0475 platību 0,17 ha.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā norādītā zemes vienību platība var tikt
precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.

17. Par saistošajiem noteikumiem „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Līvānu novadā”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots J. Kirillovam, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, I. Jaunušānei
Paskaidro G. Vaivode, R. Šmukste

Izskatot saistošo noteikumu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Līvānu novadā” projektu un saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu, un
pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3.punktu
un likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un 43. panta pirmās daļas 13. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav un
deputātam J. Krillovam „atturoties”
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.6 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Līvānu novadā” jaunā redakcijā.
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2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir izpilddirektors Uldis
Skreivers un vides inženiere Gunita Vaivode.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 13 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.

18. Par Latgales mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Latgales mākslas un amatniecības centra 2016.gada 19.janvāra
iesniegumu par pakalpojumu cenām Latgales mākslas un amatniecības centrā 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.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Latgales mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumu
cenrādi (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka apstiprinātās maksas pakalpojumu cenas stājas spēkā ar
2016. gada 1. martu.
3. Noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanos zaudē spēku ar Līvānu novada
domes 2015. gada 17.decembra sēdes lēmumu Nr. 20-12 apstiprinātais Latgales
mākslas un amatniecības centra maksas pakalpojumu cenrādis.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Latgales mākslas un
amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 2 lpp.
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19. Par projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā - 4. kārta”.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļas sagatavoto
projekta „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā - 4. kārta” koncepciju, kas
izstrādāta saskaņā ar Valsts atbalsta pasākuma „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij,
kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā” programmu
zivsaimniecības attīstībai no Valsts Zivju fonda finanšu līdzekļiem, kuras mērķis ir
zivsaimniecības attīstība valsts un pašvaldību īpašumā esošajās ūdenstilpēs, un
pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012 . – 2018. gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes
labsajūta) 2.3. rīcības virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga dabas vide) 2.3.2. rīcības
(Dabas vides ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana) 2.3.2.11. pasākumam (Vides
kvalitātes un dabas resursu uzlabošanas, kontroles un aizsardzības pasākumu
nodrošināšana Līvānu novadā) un Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem
Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem”, un likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā Valsts atbalsta programmas
pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā” ar projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes
baseinā - 4. kārta” un iesniegt projektu Lauku atbalsta dienestā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada domes 2016. gada
budžetā paredzēt līdzekļus 2420,00 EUR apmērā projekta priekšfinansējuma
nodrošināšanai, no kuriem 2178,00 EUR ir Valsts atbalsta programmas
Zivsaimniecības attīstībai finansējums un 242,00 EUR pašvaldības līdzfinansējums.
3. 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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20. Par projektu „Zivju resursu pavairošana Dubnas upes baseinā”.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļas sagatavoto
projekta „Zivju resursu pavairošana Dubnas upes baseinā” koncepciju, kas izstrādāta
saskaņā ar Valsts atbalsta pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā” programmu zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, kuras mērķis ir zivsaimniecības attīstība
valsts un pašvaldību īpašumā esošajās ūdenstilpēs, un pamatojoties uz projekta
atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012 . – 2018.
gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.3. rīcības
virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga dabas vide) 2.3.2. rīcības (Dabas vides
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana) 2.3.2.11. pasākumam (Vides kvalitātes un dabas
resursu uzlabošanas, kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu
novadā) un Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem”, un likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā Valsts atbalsta programmas
pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā” ar projektu „Zivju resursu pavairošana Dubnas upes baseinā”
un iesniegt projektu Lauku atbalsta dienestā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada domes 2016. gada
budžetā paredzēt līdzekļus 1815,00 EUR apmērā projekta priekšfinansējuma
nodrošināšanai, no kuriem 1633,50 EUR ir Valsts atbalsta programmas
Zivsaimniecības attīstībai finansējums un 181,50 EUR pašvaldības līdzfinansējums.
3. 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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21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Anitas Briškas
2016.gada 28.janvāra pieprasījumu Nr.00812/030/2016-NOS izpildu lietā
Nr.01593/030/2011 par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un piedziņas vēršanu uz
SIA “PAOZOLI”, reģistrācijas numurs 47703001627, piederošo nekustamo īpašumu,
kas atrodas Daugavpils ielā 44, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 505
1802, konstatēts, ka SIA “PAOZOLI” par nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 44,
Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 505 1802 un 7611 005 1822 ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 9868,46 EUR apmērā, kas piedzenams bezstrīda
kārtībā, un saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu un 21. pantu, un Latvijas Civilprocesa
likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr.3-21 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA “PAOZOLI””.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.

22. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu.
Ziņo A. Vaivods
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” Līvānu novada domes
Uzskaites un finanšu daļa ir izvērtējusi šaubīgo debitoru parādu summas pēc stāvokļa
uz 2015. gada 31. decembri un konstatējusi, ka saskaņā ar Uzņēmuma reģistra sistēmā
reģistrētajiem datiem:
1) ar 2015. gada 24. novembri ir likvidēta SIA “Latspas”, reģ. Nr.
41503014234, kuras parāds Līvānu novada pašvaldības budžetam ir 192,13 EUR, kas
izveidojies par elektroenerģijas patēriņu Līvānu 2. vidusskolas būvdarbu laikā;
2) ar 2015. gada 4. decembri ir likvidēta SIA “LIVENGOFT”, reģ. Nr.
40003182334, kuras parāds Līvānu novada pašvaldības budžetam ir 142,29 EUR par
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nenomaksāto pašvaldības nodevu par būvniecības ieceri veikt ēkas renovāciju Rīgas
ielā 57b, Līvānos.
Ņemot vērā, ka iepriekš minētās SIA ir likvidētas un, līdz ar to, parāda
piedziņa ir neiespējama, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100. punktu, kurā noteikts, ka „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas
iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī
samazina izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus
no uzkrājuma samazinājuma”, un likuma “Par pašvaldībām”21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut norakstīt bezcerīgos debitoru parādus pēc stāvokļa uz 2015. gada 31.
decembri:
1.1. likvidētai SIA “Latspas”, reģ. Nr. 41503014234, 192,13 EUR apmērā;
1.2. likvidētai SIA “LIVENGOFT”, reģ. Nr. 40003182334, 142,29 EUR
apmērā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika.
23. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala “Rasiņas”, Turku pagastā, Līvānu
novadā, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. L., dzīvo (adrese), iesniegumu par pašvaldības īpašumā esošā
zemesgabala “Rasiņas”, Turku pagasts, Līvānu novads, ar kadastra Nr. 7686
007 0758, pirkšanu par nosacīto cenu 500,00 EUR , kura apstiprināta ar Līvānu
novada domes 2015.gada 17.decembra lēmumu Nr. 20-17 „Par atsevišķa neapbūvēta
zemesgabala “Rasiņas”, Turku pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas
apstiprināšanu”, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
37. un 44.pantiem, kuri nosaka atsavināšanas kārtību, ja nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona, un Līvānu novada domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Pārdot A. L., dzīvo (adrese), pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu
“Rasiņas”, Turku pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7686 007 0758, platībā
0,0631 ha, par nosacīto cenu 500,00 EUR (pieci simti euro ).
2. Noteikt, ka pirkuma līgums ar A. L. noslēdzams līdz 2016. gada 18.
martam.
3. Noteikt, ka A. L. visa pirkuma maksa 500,00 EUR apmērā, jāsamaksā
Līvānu novada pašvaldībai līdz 2016.gada 24.martam.
4. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
24. Par zemes nogabala nomas līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu Svētā Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes (turpmāk –
Draudze) 2016. gada 4. februāra vēstuli Nr. 1 “Par zemes nomu autotransporta
stāvlaukuma izveidei” un sakarā ar projekta “Līvānu pilsētas ielas rekonstrukcija
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” realizāciju, kura ietvaros tiek plānots
sakārtot Līvānu pilsētas Baznīcas ielu, kā arī ir izveidot autotransporta stāvlaukumu
uz Draudzei piederošās zemes 950 m2 platībā, kas ir daļa no Draudzes zemes gabala
ar kadastra Nr. 76110060501, Baznīcas ielā 17, Līvānos, un reģistrēts Līvānu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4437, tādējādi veicinot uzņēmējdarbību un piekļuvi
uzņēmējdarbības objektiem, kas atrodas uz Draudzei piederošās zemes, un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība,
kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai
kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem
nekustamajiem īpašumiem” 2.7. un 18. punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar Līvānu Svētā Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzi, reģ. Nr.
90000504985, zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām uz 10 (desmit) gadiem, par
zemes nogabala 950 m2 platībā, kas ir daļa no Draudzei piederošā zemes gabala ar
kadastra Nr. 76110060501, Baznīcas ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā, nomu projekta
“Līvānu pilsētas ielas rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”
realizācijai un autotransporta stāvlaukuma izveidei.
2. Apstiprināt nomas maksu par zemes nogabalu 35,00 EUR apmērā gadā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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4. Noteikt, ka atbildīgā par zemes nomas līguma nostiprināšanu zemesgrāmatā
un informācijas ievietošanu Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv ir Līvānu novada domes priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte Šmukste.
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: nomājamā zemes gabala shēma

25. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem uz 2016.gada 1.janvāri.
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 2015.gadā, un atbilstoši Izglītības likuma
17.panta otro daļu un Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr. 250
„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības vai sociālās
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktam, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt ar 2016.gada 1.janvāri 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.

26. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot zvērinātas advokātes Dzintras Zoldneres, prakses vieta: Rīgas iela 77,
Līvāni, Līvāni, LV-5316, 2016.gada 9.februāra iesniegumu par telpu nomas līguma
pagarināšanu zvērināta advokāta darbības veikšanai, tai skaitā par valsts nodrošinātās
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juridiskās palīdzības sniegšanu maznodrošinātām un trūcīgām personām, konstatēts,
ka Līvānu novada dome 2003.gada 8.janvārī ir noslēgusi ar zvērinātu advokāti
Dzintru Zoldneri Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 11 par ēkas Rīgas ielā 77,
Līvānos pirmā stāva telpas Nr. 44 ar kopējo platību 12 m2 iznomāšanu Dzintras
Zoldneres zvērināta advokāta darbību veikšanai, līdz 2015.gada 29.decembrim.
Saskaņā ar 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” 4.10.punktu “nomas
objektu, kas ir nekustamais īpašums, iznomā (…) privātpersonai publiskas funkcijas
vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma nodrošināšanai”, un 9.punktu, kurš nosaka, ka
“iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības
izlemt, vai attiecīgā nomas līguma termiņu pagarināt ar nomnieku (nerīkojot izsoli),
kas labticīgi pildījis attiecīgajā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus”, un šo
noteikumu 20. punktu, kurš nosaka, ka “Ja pieteikumu iznomātājam iesniedz (…)
privātpersona, kurai nekustamais īpašums nepieciešams publiskas funkcijas vai
deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nomas objektu ir tiesības iznomāt (…)
privātpersonai, izsoli nerīkojot,” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”,
„pret” – nav un deputātam Ē. Salcevičam „atturoties”
NOLEMJ:
1. Pārslēgt Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar zvērinātu advokāti Dzintru
Zoldneri par telpas Līvānu novada domes ēkā Rīgas ielā 77, Līvānos, pirmajā stāvā
Nr. 44, ar kopējo platību 12 m2 nomu zvērināta advokāta darbību veikšanai, tai skaitā
valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu maznodrošinātām un trūcīgām
personām, uz 1 (vienu) gadu, nosakot nomas maksu mēnesī par iznomājamās platības
1 m2 - 1,77 EUR un PVN.
2. Nomas līgumā noteikt, ka nomnieks maksā apkuri, proporcionāli aizņemtai
platībai no ēkas apkures kopējām izmaksām, saskaņā ar piestādīto rēķinu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma slēgšanu 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: nomas līguma projekts uz 5 lpp.

38

27. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2016.gadam.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro A. Skromāns
Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta 2008.
gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu
2016.gadam (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā:

Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plāns
2016.gadam uz 1 lpp.

28. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojumu 2015. gadā.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta 2008.
gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Krillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojumu 2015. gadā
(skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā:

Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojums 2015.gadā uz 1 lpp.
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Kultūras centra direktore Aija Smirnova informē deputātus par svarīgākajām
kultūras aktivitātēm pagājušajā gadā un piedāvā visiem noskatīties sagatavoto
videomateriālu par galvenajiem kultūras pasākumiem 2015. gadā.
Sēde beidzas plkst.1115
Protokols parakstīts 2016. gada 2. martā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja personāla vadības
un administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška

40

