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Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
Ginta KRAUKLE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību speciāliste,

Ilga PEISENIECE, izglītības pārvaldes vadītāja,
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,
Ingūna LIEPIŅA, ekonomiste
Domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne izsaka priekšlikumu iekļaut domes
sēdes darba kārtībā 33. jautājumu “Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu”. Ņemot
vērā A. Usānes priekšlikumu, Līvānu novada domes atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav, apstiprina šāda
domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Usāne.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne
3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks
4. Par adreses noteikšanu telpu grupām. Ziņo J. Magdaļenoks
5. Par adrešu precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. J. Magdaļenoks
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Braslas”. Ziņo J.
Magdaļenoks
8. Par zemes ierīcības projekta Siguldas ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā,
apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
9. Par zemes ierīcības projekta „Tiltavīta” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
10. Par zemes ierīcības projekta Celtniecības ielā 21, Līvānos, Līvānu novadā
apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
11. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks
12. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Miredo”. Ziņo J.
Magdaļenoks
14. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks
15. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Usāne
16. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem uz 2016.gada 1.septembri. Ziņo A. Usāne
17. Par dzīvokļa Zaļā ielā 6-14, Līvānos, Līvānu novadā privatizācijas maksu.
Ziņo A. Usāne
18. Par dzīvokļa Celtniecības ielā 6-1, Līvānos, Līvānu novadā pārdošanu izsolē.
Ziņo A. Usāne
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu. Ziņo A. Usāne
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Usāne
21. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
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interešu izglītības grupā. Ziņo A. Usāne
22. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Usāne
23. Par domes dotācijas daļas apstiprināšanu Rudzātu vidusskolas skolēnu un
pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas izdevumiem. Ziņo A. Usāne
24. Par pašvaldības kustamas mantas – autobusa Mercedes Benz Sprinter 515 CD,
reģistrācijas numurs GJ 1099, atsavināšanu. Ziņo A. Usāne
25. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 1PTS-9, reģistrācijas
numurs P5505LK, atsavināšanu. Ziņo A. Usāne
26. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Tisa”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Usāne
27. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Liepnieki”, Turku pagastā, Līvānu
novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Usāne
28. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Daiva”, Upeniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Usāne
29. Par zemes nomas līguma laušanu. Ziņo A. Usāne
30. Par zemes nomu multifunkcionālās trases izveides projekta realizācijai. Ziņo
A. Usāne
31. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018.gadam aktualizācijas uzsākšanu. Ziņo A. Usāne
32. Par Līvānu novada domes 2016. gada 25. augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Līvānu
novadā” izdošanu galīgā redakcijā. Ziņo A. Usāne.
33. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu. Ziņo A. Usāne.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Usāne
30. augustā Līvānu novada domes vadība un speciālisti piedalījās Līvānu novada
pensionāru sanāksmē, kas notika Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā, un
atbildēja uz jautājumiem par pašvaldības sociālajiem pabalstiem un citām atbalsta
iespējām senioriem.
30.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Līvānu
novada izglītības darbinieku sanāksmē - konferencē, kas notika Līvānu novada
Kultūras centrā, un teica uzrunu pedagogiem.
31.augustā Līvānu novada dome sveica dimanta kāzu jubilejā Līvānu novada Turku
pagasta iedzīvotājus Adriju un Jāni Gruguļus. Piedalījās domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods un Turku pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Smelcers.
31.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne apmeklēja
tikšanos ar veselības ministri Andu Čakšu un ministrijas pārstāvjiem Rīgā, LR
Veselības ministrijā. Tikšanās laikā ar Latgales plānošanas reģiona pašvaldību
vadītājiem tika diskutēts par medicīnas pakalpojumu pieejamību reģionu slimnīcās.
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1.septembrī Līvānu novada domes vadība un deputāti pārstāvēja domi Zinību dienai
veltītajos pasākumos novada izglītības iestādēs.
6. septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās reģionālo
attīstības centru apvienības valdes sēdē Rīgā.
8.septembrī Līvānu novada domē notika novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme,
kurā piedalījās arī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne un
izpilddirektors Uldis Skreivers.
8. – 12. septembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās pasākumā “Latgales
dienas Īrijā”, kas norisinājās Mayo grāfistes pilsētā Claremorris. Vizītes ietvaros
norisinājās tikšanās ar Latvijas vēstnieku Īrijā Gintu Apalu, Īrijas pašvaldību savienības
pārstāvjiem, vietējās pašvaldības vadību, Īrijas Latvijas tirdzniecības kameras un
Latviešu asociācijas Īrijā pārstāvjiem.
9. septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāli apmeklēja Studiju
akreditācijas komisijas pārstāvji. Piedalījās Līvānu novada domes priekšsēdētāja
vietniece Aija Usāne un Līvānu novada Izglītības pārvaldes speciālisti.
14. septembrī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne organizēja sanāksmi Līvānu
novada Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbiniekiem.
15. septembrī notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde.
16.septembrī notika Līvānu novada domes Vides uzraudzības un kārtības komisijas
sēde.
16.septembrī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne pārstāvēja Līvānu novada
domi un teica uzrunu Līvānu novada pašvaldības darbinieku sporta svētku atklāšanas
pasākumā.
20.septembrī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar AS
“Latvijas Dzelzceļš” viceprezidentu Aini Stūrmani, lai apspriestu iespējamos
risinājumus dzelzceļa šķērsošanai Līvānu novada pašvaldības industriālās zonas
rekonstrukcijas projektā.
20.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne apmeklēja
tikšanos ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora pienākumu izpildītāju
Daci Pelēko, kas notika Latgales vēstniecībā GORS, Rēzeknē. Tikšanās laikā ar
Latgales reģiona pašvaldību vadītājiem tika pārrunāti jautājumi par VID turpmāko
darbību un saņemta informācija, ka centralizācijas ietvaros nevienu no desmit VID
Latgales klientu apkalpošanas centriem nav plānots slēgt.
21.septembrī notika Līvānu novada domes Administratīvās komisijas sēde.
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22.septembrī Līvānu novada Sutru pagastā (Sutru pamatskolā) notika Līvānu novada
domes komiteju sēde.
23.septembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods sveica 100 gadu jubilejā Līvānu
novada iedzīvotāju Teklu Vilcāni. Vēlāk domes priekšsēdētājs piedalījās un teica
uzrunu biedrības “Līvānu novada pensionāri” rīkotajā forumā “Senioru dzīves
kvalitātes uzlabošanas un nabadzības riska mazināšanas iespējas”.
23.septembrī Līvānu novada domē AS “Sadales tīkls” pārstāvji tikās ar Līvānu, Preiļu
un Varakļānu novadu pašvaldību vadību, lai informētu par uzņēmuma aktualitātēm un
novados plānotajiem investīciju projektiem 2017. – 2018. gadā. Saskaņā ar AS “Sadales
tīkli” sniegto informāciju, Līvānu novadā plānots ieguldīt 1 800 000 EUR.
23.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās
biedrības “Eiroreģions “Ezeru zeme”” 35. padomes sēdē, kas notika Viļānu novadā.
24.septembrī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne pārstāvēja pašvaldību
pasākumos “Līvānu stiprinieks” un folkloras festivālā “Rudynōji 2016”.
26.septembrī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne apmeklēja tikšanos ar finanšu
ministri Danu Reiznieci-Ozolu, kas norisinājās Rīgā, Finanšu ministrijā.

2. Dzīvokļa jautājumi.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot E. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 25. augusta
iesniegumu (reģ. 2016. gada 25. augustā ar nr. 2 – 11.1./16/1134-V) un Līvānu novada
sociālā dienesta 2016. gada 24. augusta Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus E. V. 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 Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
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1.1. Iekļaut E. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 4 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības
saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 12.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot V. Ņ., dzīvo (adrese), 2016. gada 1. augusta iesniegumu (reģ. 2016.
gada 1. augustā ar nr. 2-11.1/16/1071-Ņ) 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. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt V. Ņ., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., istabu Nr. 2 ar 10,60 m2
platību 2 – istabu dzīvoklī bez ērtībām Zaļā ielā 40 – 5, Līvānos, Līvānu novadā,
noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2017. gada 31. martam, ar tiesībām līgumu
pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2.2. V. Ņ. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par šī lēmuma 2.1. punktā minēto telpu
īri.
2.3. Izslēgt V. Ņ. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, pirmās palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu
grupas, kārtas nr. 7.
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 M. O., dzīvo (adrese), 2016. gada 16. septembra iesniegumu (reģ.
2016. gada 16. septembrī ar nr. 2-11.1/16/1218-O) par 2011. gada 6. oktobra noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 227 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz likuma
“Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var
noslēgt pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar
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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. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt M. O. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Rīgas ielā
65 – 18, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0114 un
7686-006-0115, kas atrodas Gaiņos, Turku pagastā, Līvānu novadā, no derīgo izrakteņu
ieguves teritorijas (kods 0401) uz sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritoriju (kods
0503), tika konstatēts, ka minētajos zemes gabalos derīgo izrakteņu ieguve pabeigta
pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados un zemes gabali vairs nav izmantojami derīgo
izrakteņu – smilts ieguvei.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, un 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. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam - pašvaldībai piekrītošajām zemes
vienībām 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0114 un 0,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-006-0115, kas atrodas Gaiņos, Turku pagastā, Līvānu
novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - sportam un atpūtai aprīkotas dabas
teritorijas (kods 0503).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
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4. Par adreses noteikšanu telpu grupām.
Ziņo J. Magdaļenoks
Sakarā ar datu aktualizāciju Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) garāžu ēkām, kas atrodas Saules ielā 1A,
Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1305-002 ir reģistrētas
garāžas telpu grupas ar kadastra apzīmējumiem no 7611-003-1305-002-001 līdz 7611003-1305-002-012, ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1305-004 ir reģistrētas garāžas
telpu grupas ar kadastra apzīmējumiem no 7611-003-1305-004-001 līdz 7611-0031305-004-012 un ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1305-005 ir reģistrētas garāžas
telpu grupas ar kadastra apzīmējumiem no 7611-003-1305-005-001 līdz 7611-0031305-005-002, tika konstatēts, ka nav noteiktas adreses šo būvju telpu grupām.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698
,,Adresācijas noteikumi” 2.10.punktu, un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam – garāžu ēkām, kas atrodas uz zemes gabala
6092 m2 platībā Saules ielā 1A, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra apzīmējumu 7611003-1305, šādas adreses:
1.1. garāžām ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1305-002 mainīt adresi: Saules
iela 1A, Līvāni, Līvānu novads, uz adresi: Saules iela 1A k-2, Līvāni, Līvānu novads;
1.2 garāžām ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1305-004 mainīt adresi: Saules
iela 1A, Līvāni, Līvānu novads, uz adresi: Saules iela 1A k-4, Līvāni, Līvānu novads;
1.3. garāžām ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1305-005 mainīt adresi: Saules
iela 1A, Līvāni, Līvānu novads, uz adresi: Saules iela 1A k-5, Līvāni, Līvānu novads.
2. Noteikt garāžu ēkas ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1305-002 sekojošām
telpu grupām Līvānu novada Līvānu pilsētā šādas adreses:
N.p.k. Telpu grupas kadastra
Telpu grupas adrese
apzīmējums
1.

7611-003-1305- 002-001

Saules iela 1A k-2 -1, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

2.

7611-003-1305- 002-002

Saules iela 1A k-2 -2, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

3.

7611-003-1305- 002-003

Saules iela 1A k-2 -3, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

4.

7611-003-1305- 002-004

Saules iela 1A k-2 -4, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

5.

7611-003-1305- 002-005

Saules iela 1A k-2 -5, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
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6.

7611-003-1305- 002-006

Saules iela 1A k-2 -6, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

7.

7611-003-1305- 002-007

Saules iela 1A k-2 -7, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

8.

7611-003-1305- 002-008

Saules iela 1A k-2 -8, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

9.

7611-003-1305- 002-009

Saules iela 1A k-2 -9, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

10.

7611-003-1305- 002-010

Saules iela 1A k-2 -10, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

11.

7611-003-1305- 002-011

Saules iela 1A k-2 -11, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

12.

7611-003-1305- 002-012

Saules iela 1A k-2 -12, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

3. Noteikt garāžu ēkas ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1305-004 sekojošām
telpu grupām Līvānu novada Līvānu pilsētā šādas adreses:
N.p.k. Telpu grupas kadastra
Telpu grupas adrese
apzīmējums
1.

7611-003-1305- 004-001

Saules iela 1A k-4 -1, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

2.

7611-003-1305- 004-002

Saules iela 1A k-4 -2, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

3.

7611-003-1305- 004-003

Saules iela 1A k-4 -3, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

4.

7611-003-1305- 004-004

Saules iela 1A k-4 -4, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

5.

7611-003-1305- 004-005

Saules iela 1A k-4 -5, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

6.

7611-003-1305- 004-006

Saules iela 1A k-4 -6, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

7.

7611-003-1305- 004-007

Saules iela 1A k-4 -7, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

8.

7611-003-1305- 004-008

Saules iela 1A k-4 -8, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

9.

7611-003-1305- 004-009

Saules iela 1A k-4 -9, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

10.

7611-003-1305- 004-010

Saules iela 1A k-4 -10, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

11.

7611-003-1305- 004-011

Saules iela 1A k-4 -11, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

12.

7611-003-1305- 004-012

Saules iela 1A k-4 -12, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

4. Noteikt garāžu ēkas ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1305-005 sekojošām
telpu grupām Līvānu novada Līvānu pilsētā šādas adreses:
N.p.k. Telpu grupas kadastra
Telpu grupas adrese
apzīmējums
1.

7611-003-1305- 005-001

Saules iela 1A k-5 -1, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

2.

7611-003-1305- 005-002

Saules iela 1A k-5 -2, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
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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.
5. Par adrešu precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par adresācijas objektu precizēšanu noteiktajām adresēm Celtniecības ielā
11, Celtniecības ielā 13 un Celtniecības ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā, sakarā ar datu
precizēšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) adrešu reģistrā, un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.8. un 2.9.punktu, un likuma “Par
pašvaldībām“ 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt noteikto adresi Celtniecības iela 11, Līvāni, Līvānu novads,
LV-5316 (klasifikatora kods 106604038) nekustamā īpašuma adresācijas objektiem apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,53 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0010115 un ar to funkcionāli saistītai būvei ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0062-008.
1.2. Apstiprināt noteikto adresi Celtniecības iela 13, Līvāni, Līvānu novads,
LV-5316 (klasifikatora kods 105847362) nekustamā īpašuma adresācijas objektiem apbūvei paredzētai zemes vienībai 5,54 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0010116 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7652001-0062-001, 7652-001-0062-007, 7652-001-0062-008, 7652-001-0062-009, 7652001-0062-010, 7652-001-0062-011 un 7652-001-0062-013.
1.3. Apstiprināt noteikto adresi Celtniecības iela 17, Līvāni, Līvānu novads,
LV-5316 (klasifikatora kods 106603977) nekustamā īpašuma adresācijas objektam apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,1826 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0010253.
1.4.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.5.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā ( Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par adresācijas objektu precizēšanu noteiktajām adresēm Mazajā Stirnu
ielā 2, Mazajā Stirnu ielā 4 un Mazajā Stirnu ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, sakarā ar
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datu precizēšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) adrešu reģistrā, un pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.8. un 2.9.punktu, un
likuma “ Par pašvaldībām “ 21. pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt noteikto adresi Mazā Stirnu iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV5316 (klasifikatora kods 106603768) nekustamā īpašuma adresācijas objektiem apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,5407 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0010078 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7652001-0078-001, 7652-001-0078-002 un 7652-001-0078-003.
2.2. Apstiprināt noteikto adresi Mazā Stirnu iela 4, Līvāni, Līvānu novads, LV5316 (klasifikatora kods 106603776) nekustamā īpašuma adresācijas objektam apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,9406 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0010076.
2.3. Apstiprināt noteikto adresi Mazā Stirnu iela 6, Līvāni, Līvānu novads, LV5316 (klasifikatora kods 103864267) nekustamā īpašuma adresācijas objektiem apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,5302 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0010054 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7652001-0054-001, 7652-001-0054-002, 7652-001-0054-003, 7652-001-0054-004, 7652001-0054-005 un 7652-001-0054-006.
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.
6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Ausekļi” ar kopējo kadastra numuru 7682-0050164, kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā, īpašnieces I. K., dzīvo (adrese),
2016.gada 12.septembra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Ausekļi”, kas sastāv no
divām zemes vienībām 6,76 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību
5,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0337, piešķirt tai jaunu nosaukumu
un noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
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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. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ausekļi”, kas atrodas Līvānu novada Sutru
pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7682-005-0164, zemes vienību 5,32 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-002-0337, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu, plāna
kopiju).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 5,32 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682002-0337 piešķirt jaunu nosaukumu „Auseklīši” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Braslas”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Braslas” ar kopējo kadastra Nr.7682-004-0038,
kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā, īpašnieka P. A., dzīvo (adrese), 2016.gada
15.septembra iesniegumu par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Braslas” ar kopējo
kadastra Nr.7682-004-0038, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību
15,5 ha, pirmās zemes vienības 10,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-004-0038,
kas atrodas ,,Braslas”, Tiltovā, Sutru pagastā, Līvānu novadā, sadalīšanu divos zemes
gabalos, atdalot no tās zemes nogabalu 8,3 ha platībā, piešķirt tai jaunu nosaukumu un
atstāt zemei esošo lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), un paliekošajam zemes nogabalam atstāt zemei esošo
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101) un noteikto adresi: ,,Braslas”, Tiltova, Sutru pagasts, Līvānu novads, un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9
„Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz
Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, un 8.panta pirmās daļas 3.punktu,
kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo)
sadalīšanai, Ministru kabineta 2016.gada 2.augustā noteikumiem Nr.505 “Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
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M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Braslas”, kas
atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, pirmajai zemes vienībai 10,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-004-0038, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot zemes
nogabalu 8,3 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam 8,3 ha platībā jaunu nosaukumu
„Brasliņas”.
3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu būvvaldē.
6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija ar sadales shēmu uz 1 lpp.
8. Par zemes ierīcības projekta Siguldas ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā,
apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA ,,Preime” izstrādāto Zemes ierīcības projektu “Siguldas iela 5”
nekustamā īpašuma Siguldas ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7611-0010201 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0201, un saskaņā ar Līvānu
novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada
30.jūnija lēmumam Nr.10-7 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam
Siguldas ielā 5, Līvānos” 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. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu “Siguldas iela 5” nekustamā īpašuma
Siguldas ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai 2432 m2 platībā ar kadastra
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apzīmējumu 7611-001-0201, sadalot to divās zemes vienībās (sk. pielikumā) un
apstiprināt šādas zemes platības:
1.1. zemes nogabalam ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0201 Siguldas ielā 5,
Līvānos, Līvānu novadā –1348 m2;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam – 1084 m2.
2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
2.1. pirmajai zemes vienībai platībā 1348 m2 Siguldas ielā 5, Līvānos, Līvānu
novadā:
2.1.1. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
2.1.2. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
2.2. otrajai zemes vienībai platībā 1084 m2:
2.2.1. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
2.2.2. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
3.1. palikušajam zemes nogabalam 1348 m2 platībā Siguldas ielā 5, Līvānos,
Līvānu novadā ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0201 – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601);
3.2. atdalītajam zemes nogabalam 1084 m2 platībā – individuālo dzīvojamo
māju apbūve (kods 0601).
4. Atdalītajam zemes nogabalam 1084 m2 platībā un ar to funkcionāli
saistītajām ēkām un būvēm noteikt adresi: Siguldas iela 5A, Līvāni, Līvānu novads.
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 Siguldas ielā 5, Līvānos,
Līvānu novadā uz 15 lpp.
9. Par zemes ierīcības projekta „Tiltavīta” apstiprināšanu.

Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Preime” izstrādāto Zemes ierīcības projektu ,,Tiltavīta”, Līvānu
novada Sutru pagastā nekustamā īpašuma ,,Tiltavīta” ar kadastra Nr. 7682-004-0051
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-004-0058, un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2016.
gada 28.jūlija lēmumam Nr.11-6 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes
īpašumam ,,Tiltavīta” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu un
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likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ,,Tiltavīta” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-004-0058 (sk. pielikumā) Līvānu novada Sutru
pagastā, sadalot to divās zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. zemes nogabalam ar kadastra apzīmējumu 7682-004-0058 ar nosaukumu
,,Tiltavīta” – 6,4 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam ar nosaukumu ,,Feimanka”– 6,9 ha.
2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
2.1. pirmajai zemes vienībai platībā 6,9 ha ar nosaukumu ,,Feimanka”:
2.1.1. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija.
2.2. otrajai zemes vienībai platībā 6,4 ha ar nosaukumu ,,Tiltavīta”:
2.2.1. 7311020102 – 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. 7311050200 – no 25 līdz 100 km garas dabiskas ūdensteces vides un
dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija 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 6,4 ha platībā ar nosaukumu ,,Tiltavīta” ar
kadastra apzīmējumu 7682-004-0058 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201).
3.2. atdalītajam zemes vienības ar nosaukumu „Feimanka” nogabalam 6,9 ha
platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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 ierīcības projekts „Tiltavīta” uz 14 lpp.
10. Par zemes ierīcības projekta Celtniecības ielā 21, Līvānos, Līvānu novadā
apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Marinas Sisojevas (sertifikāta Nr. BA-528)
izstrādāto Zemes ierīcības projektu Celtniecības ielā 21, Līvānos, Līvānu novadā,
nekustamā īpašuma ,,Caurlaides ēka” ar kadastra Nr. 7652-001-0132 zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7652-001-0132, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
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2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2015.gada 29.oktobra
lēmumam Nr.16-9(1) „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. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei
“par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ,,Caurlaides ēka”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0132 (sk. pielikumā) Celtniecības
ielā 21, Līvānos, Līvānu novadā, sadalot to divās zemes vienībās un apstiprināt zemes
platības:
1.1. zemes nogabalam ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0132 ar nosaukumu
,,Caurlaides ēka” Celtniecības ielā 21, Līvānos, Līvānu novadā – 1,1955 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam ar nosaukumu ,,Pirmā ielas josla”– 0,0511
ha.
2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
2.1. pirmajai zemes vienībai platībā 0,0511 ha ar nosaukumu ,,Pirmā ielas
josla”:
2.1.1. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija,
2.1.2. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju,
2.1.3. 7312050603 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 330 kilovoltiem,
2.1.4. 7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes
elektronisko sakaru tīklu un kabeļu kanalizāciju,
2.1.5. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces
kanalizācijas vadu,
2.1.6. 7312080101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar
spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem,
2.1.7. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija.
2.2. otrajai zemes vienībai platībā 1,1955 ha ar nosaukumu ,,Caurlaides ēka”
Celtniecības ielā 21, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0132:
2.2.1. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija.
2.2.2. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju,
2.2.3. 7312050603 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 330 kilovoltiem,
2.2.4. 7312040100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes
elektronisko sakaru tīklu un kabeļu kanalizāciju,
2.2.5. 7312010101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas
atrodas līdz 2 metru dziļumam,
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2.2.6. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
kabeļu līniju,
2.1.7. 7312010300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces
kanalizācijas vadu,
2.1.8. 7312080101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar
spiedienu līdz 0,4 megapaskāliem.
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
3.1. palikušajam zemes nogabalam 1,1955 ha platībā ar nosaukumu ,,Caurlaides
ēka” Celtniecības ielā 21, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra apzīmējumu 7652-0010132 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001),
3.2. atdalītajam zemes vienības ar nosaukumu „Pirmā ielas josla” nogabalam
0,0511 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 21, Līvānos,
Līvānu novadā uz 2 1 lpp.
11. Par zemes gabalu nodošanu nomai.

Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot S. K., dzīvo (adrese), 2016.gada 21.septembra iesniegumu par zemes
vienības 0,0570 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0233 nodošanu nomā,
tika konstatēts, ka zemes vienība 0,0570 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050233, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada
29.maija sēdes lēmumu Nr.7-14 ,,Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu
novada Jersikas pagastā un zemes platību precizēšanu” atzīta par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošo zemi. Zemes vienība nav apbūvēta.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 15. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:

17

1. Nodot iznomāšanai pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,0570 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0233, kas atrodas dārzkopības sabiedrībā ,,Dimanti”,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību
izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
12. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot M. P., dzīvo (adrese), 2016.gada 20.jūlija iesniegumu par zemes gabala
ar nosaukumu Mazdārziņš Nr.28A 0,0745 ha platībā ar kadastra Nr.7652-005-0246, kas
atrodas Dārzkopības sabiedrībā ,,Dimanti”, Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
zemes nomas līguma slēgšanu, tika konstatēts:
Ar Preiļu rajona Jersikas pagasta TDP 1992.gada 15.aprīļa 20.sasaukuma
13.sesijas un 1992.gada 28.oktobra 20.sasaukuma 15.sesijas lēmumiem “Par zemes
piešķiršanu lietošanā” zemes vienība 0,06 ha platībā pēc pagasta zemes ierīcības
projekta ar zemes lietojuma Nr.5-1-28 Jersikas pagasta Dārzkopības sabiedrībā
“Dimanti” piešķirta lietošanā L. P. ar lietošanas tiesību pāreju citām personām.
Ar 2005.gada 1.jūlija pilnvaru, reģistra Nr.3-8928, L. P. ir pilnvarojusi A. P.
viņas lietošanā esošo mazdārziņu Nr.28 Dārzkopības sabiedrībā ,,Dimanti” ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0246 Preiļu rajona Jersikas pagastā, atsavināt, kā arī veikt viņas
vārdā citas darbības un iesniegt iesniegumus valsts un pašvaldību institūcijās.
Pamatojoties uz minēto pilnvaru A. P., kā L. P. pilnvarotā persona, saskaņā ar
2005.gada 26.jūlija apliecinājumu atsakās no mazdārziņa Nr 28 Dārzkopības sabiedrībā
,,Dimanti” ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0246, lietojuma par labu A. G.. Līdz ar
to, minētā zemes gabala zemes lietošanas tiesības ar 2005.gada 26.jūliju faktiski ir
ieguvusi A. G.. Valsts zemes dienesta nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas
sistēmā (NĪVK IS) dati netika mainīti un kā lietotājs kļūdaini tika norādīta L. P.
A. G. mirusi 2009.gada 3.novembrī. M. P. ir mirušās A. G. dēls. M. P. faktiski
ir pieņēmis zemes gabalu savā apsaimniekošanā un maksā pašvaldībai nekustamā
īpašuma nodokli, ko apliecina Jersikas pagasta padome ar 2009.gada 8.jūnija izziņu par
zemes lietošanu Nr.3-7/139, ka zemes gabalu ar kadastra Nr. 7652-005-0246, kas
atrodas kooperatīvā ,,Dimanti”, Jersikas pagastā, Preiļu rajonā, apsaimnieko Mihails
Pavlovs.
Ar Līvānu novada domes 2010.gada 30.decembra sēdes lēmumu Nr.23-9(2)
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu” zemes lietošanas tiesības par
zemes gabalu 0,0745 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0246 atbilstoši VZD
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NĪVK IS datiem izbeigtas L. P., nosakot zemes nomas pirmtiesības. Zemesgabals ir
apbūvēts.
Ar Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmumu Nr.7-14 „Par
pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un zemes
platību precizēšanu” zemes vienība 0,074 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050246 atzīta par pašvaldībai piekrītošo zemi.
Saskaņā ar likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
septīto daļu, “Ja persona, kurai zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību
pāreju citām personām, vēlas atteikties no zemes lietošanas tiesībām, tā līdz 2006.gada
1.martam var iesniegt attiecīgajai pašvaldībai iesniegumu, norādot personu, kurai par
labu tā atsakās no zemes lietošanas tiesībām, — savu radinieku vai laulāto, bet
gadījumos, kad tiek atsavinātas ēkas vai būves, — ēkas (būves) jauno īpašnieku.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2. un
72.punktam, un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā
punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 1.oktobri iznomāt M. P., dzīvo (adrese), Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību ar nosaukumu Mazdārziņš Nr. 28A 0,0745 ha
platībā, kas atrodas Dārzkopības sabiedrībā ,,Dimanti”, Dimantos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā uz 5 (pieciem) gadiem (sk. pielikumā zemes robežu plānu).
2. Noteikt M. P. zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 28 eiro gadā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV - 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Miredo”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Miredo” ar kadastra Nr.7652-001-0116, kas
atrodas Celtniecības ielā 13, Līvānos, Līvānu novadā, īpašnieka SIA ,,ASOND” reģ.
Nr.41503056702, juridiskā adrese: Celtniecības iela 13, Līvāni, Līvānu novads,
2016.gada 23.augusta vēstuli Nr.23.08.2016/1 “Par zemes gabala atdalīšanu” par
nekustamā īpašuma ,,Miredo” 5,54 ha platībā Celtniecības ielā 13, Līvānos, Līvānu
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novadā ar kadastra Nr.7652-001-0116 sadalīšanu divos zemes gabalos saskaņā ar
pievienoto sadales shēmu, atdalāmajam zemes nogabalam noteikt jaunu adresi:
Celtniecības iela 13A, Līvāni, Līvānu novads, un atstāt esošo zemes lietošanas mērķirūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001), un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam” 2.daļas 2.3.nodaļu un pamatojoties uz Zemes ierīcības
likuma 7.pantu, kurā noteikts, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumu, un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka
zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Miredo”, kas
atrodas Celtniecības ielā 13, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai 5,54 ha platībā ar
kadastra Nr.7652-001-0116, to sadalot divos zemes nogabalos saskaņā ar dalījuma
skici, atdalot zemes nogabalu 0,5250 ha platībā (sk. pielikumā).
2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam 0,5250 ha platībā jaunu nosaukumu
„Miredo A”.
3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
4. Noteikt, ka zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada būvvaldē.
6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
8. 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 situācijas (robežu) plāna kopija ar dalījuma skici uz 1 lpp.
14. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot J. Z., dzīvo (adrese), 2016.gada 31.augusta iesniegumu par jauna
nosaukuma piešķiršanu un esošās adreses maiņu uz adresi: ,,Mētras”, Meža Onckuļi,
Sutru pagasts, Līvānu novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0367,
kas atrodas Meža Onckuļos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu
Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK
IS), un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un
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Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas
noteikumi” 2.9. un 29.punktu, un likuma “ Par pašvaldībām “ 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 11,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-002-0367, kas atrodas Meža Onckuļos, Sutru pagastā,
Līvānu novadā, jaunu nosaukumu ,,Mētras” un mainīt zemes vienībai 11,5 ha platībā
un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikto adresi: ,,Ievas”, Meža Onckuļi,
Sutru pagasts, Līvānu novads (klasifikatora kods 105867866), uz adresi: ,,Mētras”,
Meža Onckuļi, Sutru pagasts, Līvānu novads (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra
kartes).
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0167, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un pamatojoties uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 15.punktu, un
likuma ,,Par pašvaldībām “ 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1.Piešķirt pašvaldībai piekrītošai neapbūvētai zemes vienībai 0,1656 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0167, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, jaunu nosaukumu ,,Zaļās lapas” (sk. pielikumā zemes robežu plānu).
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: zemes robežu plāns uz 1 lpp.
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15. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Usāne
Vārds tiek dots J. Kirillovam, Salcevičam
Paskaidro H. Jablonska, U. Skreivers
1. Sakarā ar Līvānu novada domes Finanšu nodaļas ierosinājumu par papildus
līdzekļu piešķiršanu 25998,00 EUR apmērā Līvānu pilsētas svētku 90.gadu jubilejas
pasākumu rīkošanas izdevumu segšanai, ņemot vērā, ka svētku rīkošanas faktiskie
izdevumi ir lielāki nekā Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā Līvānu pilsētas
svētku 90.gadu jubilejas pasākumu rīkošanai paredzētais finansējums, un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt papildus līdzekļus 25998,00 EUR apmērā Līvānu pilsētas svētku
90.gadu jubilejas pasākumu rīkošanas izdevumu apmaksai no Līvānu novada domes
2016.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada
pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Saskaņā ar Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas ierosinājumu
veikt izmaksu ieguvumu analīzes (IIA) izstrādi Līvānu novada domes projektam
“Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”, kuras izstrādes izmaksas saskaņā ar cenu
piedāvājumu sastāda 2178,00 EUR (ieskaitot PVN 21%) un pamatojoties uz projekta
atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018.
gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.1. rīcības
virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide) 2.1.1. rīcības (Līvānu biznesa
parka attīstība industriālajā zonā) pasākumam Nr. 2.1.1.8. „Publiskās infrastruktūras
kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai”, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro
daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1.Piešķirt līdzekļus 2178,00 EUR apmērā izmaksu ieguvumu analīzes (IIA)
izstrādei Līvānu novada domes projektam “Publiskās infrastruktūras kvalitātes
uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” no
Līvānu novada domes 2016.
gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem
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gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
domes 2016. gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Līvānu novada domes Informātikas daļas vadītāja Jura Sniķera
2016.gada 21.septembra iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu video novērošanas
kameru un datu pārraides iekārtu iegādei un uzstādīšanai Līvānu novada kultūras
centrā, kuras izmaksas saskaņā ar tirgus izpētes rezultātiem sastāda 2412,28 EUR, un
ņemot vērā, ka sistēmas uzstādīšana paredzēta noziedzīgu nodarījumu novēršanas un
pašvaldības īpašuma aizsardzības mērķim, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 2412,28 EUR video novērošanas kameru un datu
pārraides iekārtu iegādei un uzstādīšanai Līvānu novada kultūras centrā no Līvānu
novada domes 2016.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada
pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Informātikas daļas vadītājs Juris Sniķers un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
4. Izskatot Līvānu novada Rožupes pagasta pārvaldes 2016.gada 30.augusta
iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu 1735,00 EUR apmērā gājēju tilta (laipas) Rožupē,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā un gājēju tilta (laipas) Starēs, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā remontam, remontdarbu kopējās izmaksas saskaņā ar tāmi sastāda
4236,46 EUR, izmaksas 2501,46 Eur apmērā tiks finansētas no Rožupes pagasta
komunālās daļas 2016.gada budžeta līdzekļiem, saskaņā ar 2016.gada 2.septembra
apsekošanas komisijas atzinumiem, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 1735,00 EUR gājēju tilta (laipas) Rožupē,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā un gājēju tilta (laipas) Starēs, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā remontam no Līvānu novada domes 2016. gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
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4.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks
un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
16. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem uz 2016.gada 1.septembri.
Ziņo A. Usāne
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 otrajai daļai un Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 418
„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktam, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt ar 2016.gada 1.septembri pašvaldību savstarpējos norēķinos
pielietojamos izcenojumus vienam audzēknim mēnesī saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un galvenā ekonomiste Līga Ancāne.
Pielikumā: izmaksu tabula uz 1 lpp.

17.Par dzīvokļa Zaļā ielā 6-14, Līvānos, Līvānu novadā privatizācijas maksu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot L. B., dzīvojošas (adrese), 2016. gada 13. septembra iesniegumu par
atļauju atlikušās privatizācijas maksu par dzīvokli veikt naudā (euro), tika konstatēts,
ka saskaņā ar Latvijas Hipotēku un zemes bankas 2007. gada 9. janvāra un 2008. gada
4. janvāra apstiprinājumu L. B. ir pārskaitījusi par dzīvokļa Zaļā ielā 6-14, Līvānos,
Līvānu novadā privatizāciju 51,45 (piecdesmit vienu un 45 simtdaļas) privatizācijas
sertifikātus. L. B. atlikušo pirkuma maksas daļu par dzīvokļa Zaļā ielā 6-14, Līvānos,
Līvānu novadā privatizāciju 18,25 (astoņpadsmit un 25 simtdaļas) privatizācijas
sertifikāti 727,09 EUR (septiņi simti divdesmit septiņi euro 9 centi) vērtībā saskaņā ar
Līvānu novada domes 2011. gada 29. septembra lēmumu Nr. 17-6 ir jāsamaksā līdz
2016. gada 14. decembrim.
Pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"
5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka maksājumi par privatizēto objektu izdarāmi
privatizācijas sertifikātos un euro, saskaņā ar šī likuma 45. panta pirmo daļu, kas paredz,
ka pircējam ir tiesības izpirkt privatizācijas objektu maksājot arī euro, 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. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut L. B., dzīvojošai (adrese), atlikušo maksu 18,25 (astoņpadsmit un 25
simtdaļas) privatizācijas sertifikātus par privatizācijas objektu samaksāt naudā (euro),
kas sastāda 727,09 EUR (septiņi simti divdesmit septiņi euro 9 centi) līdz 2016. gada
14. decembrim.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2006. gada 14. decembra pirkuma līguma 5.,
8.1., 8.2. punktā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par grozījumu veikšanu pirkuma līgumā ir juridiskās
daļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi atbildīga ir Privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
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.

18. Par dzīvokļa Celtniecības ielā 6-1, Līvānos, Līvānu novadā pārdošanu izsolē.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes dzīvokļu jautājumu komisijas 2016.gada 15.
augusta lēmumu Nr. 12-3 ar ierosinājumu nodot atsavināšanai dzīvokli Nr.1,
Celtniecības ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7611 900 1083, un
tam piekrītošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma 6660/31150 domājamās
daļas Celtniecības ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, par kuru īpašuma tiesības 2013. gada
22. maijā nostiprinātas Līvānu novada pašvaldībai Līvānu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.4896-1, jo pēc dzīvokļa atbrīvošanas neviena no personām, kura
reģistrēta pašvaldības palīdzībai dzīvokļa jautājuma risināšanai, ilgākā laika periodā
nav piekritusi īrēt šo dzīvokli, kā arī ņemot vērā, ka minētais dzīvoklis nav
nepieciešams pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, un nolūkā racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu un pamatojoties uz Līvānu
novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
ierosinājumu par dzīvokļa Celtniecības ielā 6-1, Līvānos, Līvānu novadā pārdošanu
izsolē, un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 3. panta
pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības nekustamo mantu var atsavināt pārdodot to
izsolē, likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr.1, Celtniecības ielā 6, Līvānos, Līvānu
novadā, ar kadastra numuru 7611 900 1083, un tam piekrītošās daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas kopīpašuma 6660/31150 domājamās daļas Celtniecības ielā 6,
Līvānos, Līvānu novadā, rīkojot izsoli.
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2. Uzdot Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijai organizēt pārdodamā dzīvokļa novērtēšanu, izstrādāt izsoles
noteikumus un iesniegt tos apstiprināšanai domei.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
19.Par nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot M. D., dzīvo (adrese), 2016. gada 19. jūlija iesniegumu par viņas
izslēgšanu no nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju saraksta un nepamatoti
aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa dzēšanu, tika konstatēts, ka:
VZD nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
datos uz M. D. vārda kļūdaini reģistrēts zemes lietojums un reģistrēta būve uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0232. Minēto zemes vienību M. D. nekad
nav apsaimniekojusi un būve, kas saistīta ar šo zemes vienību, viņai nepieder.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0232 pēc dārzkopības
sabiedrības ,,Dimanti” plānojuma atbilst mazdārziņam Nr. 19, kura lietotājs pēc biedru
saraksta ir cita persona.
Pēc dārzkopības sabiedrības ,,Dimanti” biedru saraksta uz 1991.gada 24.aprīli,
M. D. lietojumā bijis mazdārziņš Nr. 13, par kuru M. D. pirms 13 gadiem Jersikas
pagasta pašvaldībā bija iesniegusi iesniegumu par atteikšanos no tā lietošanas. Zemes
gabals nav apbūvēts un atrodas citā vietā un ir apvienots ar citu zemes gabalu, un
reģistrēts zemesgrāmatā uz citas fiziskas personas vārda un pašreiz pēc VZD NĪVK IS
grafiskajiem datiem ietilpst nekustamā īpašuma ,,Vizbules” sastāvā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0231.
Līdz ar to M. D. aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa parāds par zemi un
būvēm ir dzēšams, jo zemes gabals iekļauts cita nekustamā īpašuma sastāvā, par kuru
jau tiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt M. D. no nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju saraksta sakarā ar
VZD nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) datos uz M.
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D. vārda kļūdaini reģistrētu būvi un zemes lietojumu par pašvaldībai piekritīgo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0232.
2. Dzēst M. D. nepamatoti aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli 40,84 EUR
apmērā, tai skaitā pamatparāds 29,21 EUR un nokavējuma nauda 11,63 EUR, par
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0232.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes nodokļu
administratore Ligita Ancāne un 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 1 lpp.
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas
2016.gada 08.septembra pieprasījumu Nr.05747/027/2016-NOS par nekustamā
īpašuma nodokļa parādu izpildu lietā Nr.00465/027/2016, par piedziņas vēršanu uz A.
K. piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Meža ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā,
ar kadastra nr. 7611 003 0501, konstatēts, ka A. K. par nekustamo īpašumu Meža ielā
15, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 003 0501 ir nekustamā īpašuma
nodokļa parāds 789,60 EUR apmērā, kas piedzenams bezstrīda kārtībā.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas 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. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.15-20 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A.K.”.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
21. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
interešu izglītības grupā.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas 2016.gada
1.septembra vēstuli Nr.1-17/5 par pašapmaksas interešu izglītības grupas atvēršanu
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mākslas nodaļā no 2016.gada 1.oktobra audzēkņiem, kuri vēlas apgūt tēlotājmākslas
pamatus, un mācību maksas noteikšanu, un pamatojoties uz Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas nolikuma 43.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 1.oktobri atvērtās pašapmaksas interešu izglītības grupas
audzēkņiem, kuri vēlas apgūt tēlotājmākslas pamatus Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas
un mākslas skolā, apstiprināt mācību maksu EUR 7,00 apmērā mākslas programmas
interešu izglītības grupas audzēknim mēnesī, apgūstot tēlotājmākslas pamatus divas
stundas nedēļā.
2. Noteikt, ka mākslas programmas interešu izglītības grupu audzēkņu mācību
maksa tiek novirzīta pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas
un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
22. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot Rudzātu vidusskolas 2016.gada 19.septembra vēstuli Nr.1-12/56 par
darba slodzes samazināšanu amata vienībai „auklis”, profesijas kods 5111 01, par 0,25
likmēm, 2016.gada 19.septembra vēstuli Nr.1-12/58 un 2016.gada 26.septembra vēstuli
Nr.1-12/64 par izmaiņām amata vienību sarakstā un saskaņā ar Ministru kabineta
2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”
3.pielikumu, kas nosaka pedagogu darba slodzi, kas atbilst vienai mēneša darba algas
likmei un, ņemot vērā nepietiekamu valsts finansējumu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt Rudzātu vidusskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2016.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
1.2. No 2016.gada 1.oktobra samazināt slodzi Rudzātu vidusskolas amata
vienībai „auklis”, profesijas kods 5111 01, par 0,25 likmēm (skatīt pielikumā).
1.3. Piešķirt papildus līdzekļus 2348,46 EUR apmērā Rudzātu vidusskolas
pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
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1.4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rudzātu vidusskolas direktors Vladislavs Spriņģis un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: Rudzātu vidusskolas amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
2. Izskatot Sutru pamatskolas 2016.gada 29.augusta vēstuli Nr.1-11/7 par amata
vienības “laborants” - 0,5 likmju izslēgšanu no amata vienību saraksta sakarā ar mazo
skolēnu skaitu Sutru pamatskolā, 2016.gada 21.septembra vēstuli Nr.1-11/10 par
izmaiņām amata vienību sarakstā un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 3.pielikumu, kas nosaka
pedagogu darba slodzi, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei un, ņemot vērā
nepietiekamu valsts finansējumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt Sutru pamatskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās mēneša
darba algas no 2016.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
2.2. No 2016.gada 1.oktobra izslēgt no Sutru pamatskolas amata vienību
saraksta amata vienību “laborants” - 0,5 likmes (skatīt pielikumā).
2.3. Piešķirt papildus līdzekļus 239,00 EUR apmērā Sutru pamatskolas
pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
2.4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Sutru pamatskolas direktors Māris Grigalis un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: Sutru pamatskolas amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 3.pielikumu, kas nosaka pedagogu darba slodzi,
kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas amatu
vienību sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2016.gada 1.septembra (skatīt
pielikumā).
29

3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
Pielikumā:

Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
amatu vienību saraksts uz 1 lp.

4. Izskatot Jersikas pamatskolas 2016.gada 20.septembra vēstuli Nr.1-12/21 un
2016.gada 26.septembra vēstuli Nr.1-12/22 par izmaiņām amata vienību sarakstā un
saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 3.pielikumu, kas nosaka pedagogu darba slodzi, kas atbilst vienai
mēneša darba algas likmei un, ņemot vērā nepietiekamu valsts finansējumu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Apstiprināt Jersikas pamatskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2016.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
4.2. Piešķirt papildus līdzekļus 1362,50 EUR apmērā Jersikas pamatskolas
pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
4.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Jersikas pamatskolas direktore Inese Jaunušāne un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: Jersikas pamatskolas amatu vienību saraksts uz 1 lp.
5. Izskatot Jaunsilavas pamatskolas 2016.gada 26.septembra vēstuli Nr.1-16/55
un 2016.gada 27.septembra vēstuli Nr.1-16/56 par izmaiņām amata vienību sarakstā un
saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 3.pielikumu, kas nosaka pedagogu darba slodzi, kas atbilst vienai
mēneša darba algas likmei un, ņemot vērā nepietiekamu valsts finansējumu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Apstiprināt Jaunsilavas pamatskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2016.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
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5.2. Piešķirt papildus līdzekļus 2685,93 EUR apmērā Jaunsilavas pamatskolas
pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
5.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Jaunsilavas pamatskolas direktore Janīna Usāre un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: Jaunsilavas pamatskolas amatu vienību saraksts uz 1 lp.
6. Izskatot Rožupes pamatskolas 2016.gada 15.septembra vēstuli Nr.1-12/47 un
2016.gada 27.septembra vēstuli Nr.1-12/48 par izmaiņām amata vienību sarakstā un
saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi” 3.pielikumu, kas nosaka pedagogu darba slodzi, kas atbilst vienai
mēneša darba algas likmei un, ņemot vērā nepietiekamu valsts finansējumu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Apstiprināt Rožupes pamatskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2016.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
6.2. Piešķirt papildus līdzekļus 358,18 EUR apmērā Rožupes pamatskolas
pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
6.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rožupes pamatskolas direktors Gundars Kucenčeirs un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: Rožupes pamatskolas amatu vienību saraksts uz 1 lp.
7. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2016.gada 19.septembra vēstuli Nr.1-13/114
par izmaiņām amata vienību sarakstā un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 3.pielikumu, kas nosaka
pedagogu darba slodzi, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei un, ņemot vērā
nepietiekamu valsts finansējumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
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NOLEMJ:
7.1. Apstiprināt Līvānu 1.vidusskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2016.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
7.2. Piešķirt papildus līdzekļus 1183,84 EUR apmērā Līvānu 1.vidusskolas
pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
7.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu 1.vidusskolas direktors Juris Iesalnieks un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: Līvānu 1.vidusskolas amatu vienību saraksts uz 1 lp.
8. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 3.pielikumu, kas nosaka pedagogu darba slodzi,
kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei 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. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
8.1. Apstiprināt Līvānu 2.vidusskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2016.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu 2.vidusskolas direktore
Klavdija Daukšte.
Pielikumā: Līvānu 2.vidusskolas amatu vienību saraksts uz 1 lp.
9. Izskatot Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas 2016.gada 26.septembra
vēstuli Nr.1-12/5 par izmaiņām amata vienību sarakstā un saskaņā ar Ministru kabineta
2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un,
ņemot vērā nepietiekamu valsts finansējumu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
9.1. Apstiprināt Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas amatu vienību
sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2016.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
9.2. Piešķirt papildus līdzekļus 1750,02 EUR apmērā Līvānu novada Vakara
(maiņu) vidusskolas pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada domes 2016.gada
pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
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9.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas direktore
Ilze Vanaga un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā:

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas
amatu vienību saraksts uz 1 lp.

10. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 3.pielikumu, kas nosaka pedagogu darba slodzi,
kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei un 1.pielikumu, kas nosaka pedagogu,
izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un struktūrvienības vadītāju zemākās mēneša
darba algas likmes, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
10.1. Apstiprināt Līvānu Bērnu un jauniešu centra amatu vienību sarakstu un
noteiktās mēneša darba algas no 2016.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
10.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jauniešu
centra direktore Zane Praņevska.
Pielikumā: Līvānu Bērnu un jauniešu centra amatu vienību saraksts uz 1 lp.
23.Par domes dotācijas daļas apstiprināšanu Rudzātu vidusskolas skolēnu un
pirmsskolas audzēkņu ēdināšanas izdevumiem.
Ziņo A. Usāne
Pamatojoties uz iepirkuma „Skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
Rudzātu vidusskolā”, identifikācijas Nr. LND 2016/32/B, rezultātiem un 2016.gada
29.augusta līgumu Nr. LND/2-13.1.3/16/595 ar zemnieku saimniecību „Līči”,
reģistrācijas Nr. 47701002539, juridiskā adrese „Līči”, Rudzāti, Rudzātu pagasts,
Līvānu novads, par skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Rudzātu vidusskolā,
saskaņā ar kuru brokastu cena ir EUR 0,51, ieskaitot PVN, un pusdienu cena ir EUR
1,50, ieskaitot PVN, Līvānu novada domes noteikumiem “Kārtība, kādā piešķir un
izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestāžu audzēkņiem ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai”, likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt no 2016. gada 1.septembra no Līvānu novada domes budžeta
līdzekļiem finansējamo Rudzātu vidusskolas pirmsskolas grupu audzēkņu ēdināšanas
izdevumu dotācijas daļu:
1.1. brokastis EUR 0,21 apmērā vienam audzēknim par vienu ēdināšanas reizi;
1.2. pusdienas EUR 0,65 apmērā vienam audzēknim par vienu ēdināšanas reizi.
2. Apstiprināt no 2016. gada 1.septembra no Līvānu novada domes budžeta
līdzekļiem finansējamo Rudzātu vidusskolas 5.-12.klašu skolēnu ēdināšanas izdevumu
dotācijas daļu par pusdienām EUR 0,65 apmērā vienam audzēknim par vienu
ēdināšanas reizi.
3. Apstiprināt no 2016. gada 1.septembra no Līvānu novada domes budžeta
līdzekļiem finansējamo Rudzātu vidusskolas 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanas izdevumu
dotācijas daļu par pusdienām EUR 0,08 apmērā vienam audzēknim par vienu
ēdināšanas reizi.
4. Piešķirt papildus līdzekļus 1300,00 EUR apmērā Rudzātu vidusskolas
audzēkņu ēdināšanas izdevumu apmaksai no Līvānu novada domes 2016.gada
pamatbudžetā ”Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rudzātu vidusskolas direktors Vladislavs Spriņģis un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
24. Par pašvaldības kustamas mantas – autobusa Mercedes Benz Sprinter 515
CD, reģistrācijas numurs GJ 1099, atsavināšanu.
Ziņo A. Usāne
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot Līvānu novada domes izpilddirektora Ulda Skreivera ierosinājumu par
autobusa Mercedes Benz Sprinter 515 CD, reģistrācijas numurs GJ 1099, 2007.
izlaiduma gads, atsavināšanu sakarā ar tālākas izmantošanas ekonomisko
neizdevīgumu, un saskaņā ar privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas priekšlikumu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 6.panta otro un trešo daļu, kura nosaka, ka atļauju atsavināt atvasinātas
publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, un lēmumā par atsavināšanu norāda
atsavināšanas veidu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – autobusu Mercedes Benz
Sprinter 515 CD, reģistrācijas numurs GJ 1099, 2007.izlaiduma gads.
2. Uzdot Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijai:
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2.1. organizēt un nodrošināt atsavināšanas procesu,
2.2. veikt autobusa novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
25. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 1PTS-9,
reģistrācijas numurs P5505LK, atsavināšanu.

Ziņo A. Usāne
Saskaņā ar Līvānu novada Turku pagasta pārvaldes vadītāja Aivara Smelcera
ierosinājumu par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 1PTS-9, 1989.
izlaiduma gads, valsts numura zīme P5505LK, atsavināšanu sakarā ar tālākas
izmantošanas ekonomisko neizdevīgumu, un ņemot vērā, ka līdz Līvānu novada domes
2015. gada 24. septembra lēmumā Nr. 14 – 20 “Par pašvaldības kustamās mantas –
traktora piekabes 1PTS-9, valsts numura zīme P5505LK, atsavināšanu” noteiktajam
termiņam - 2015.gada 15.oktobrim, uz minēto mantu nav pieteicies neviens
pretendents, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
6.panta otro daļu, kurā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas
kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās
noteikta institūcija, un 37. panta pirmās daļas 1. punktu, kurš nosaka, ka pārdot
publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances
vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, un atbilstoši
sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 2016. gada 9. septembra vērtējumā
noteiktajai transportlīdzekļa vērtībai, un pamatojoties uz Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu un likuma
„Par pašvaldībām” 14.pantu un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Līvānu novada pašvaldībai piederošo traktora piekabi 1PTS-9, reģistrācijas
numurs P5505LK, 1989. izlaiduma gads, atsavināt par brīvu cenu 2800,00 EUR ( divi
tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi ), tai skaitā PVN – 485,95 EUR (četri simti
astoņdesmit pieci euro, 95 centi).
2. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv izsludināt
atkārtotu pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2016.gada 15.oktobrim.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
26. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Tisa”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu.

Ziņo A. Usāne
Izskatot SIA “DRL-1”, reģ. Nr. 40103658066, juridiskā adrese: Strauta iela 3,
Salaspils, Salaspils novads, 2016. gada 14. septembra vēstuli Nr. DRL-09/14 par
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pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala “Tisa”, Jersikas pagasts, Līvānu novads, ar
kadastra Nr. 7652 003 0178, pirkšanu par nosacīto cenu 4300,00 EUR, kura apstiprināta
ar Līvānu novada domes 2016.gada 28.jūlija lēmumu Nr. 11 - 13 „Par atsevišķa
apbūvēta zemesgabala “Tisa”, Jersikas 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.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pārdot SIA “DRL-1”, reģ. Nr. 40103658066, juridiskā adrese: Strauta iela 3,
Salaspils, Salaspils novads, pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu “Tisa”, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7652 003 0178, kas sastāv no atsevišķas
apbūvētas zemes vienības 3,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0238, par
nosacīto cenu 4300,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti euro).
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar SIA “DRL-1” līdz 2016.gada 30.oktobrim.
3. Noteikt, ka visa pirkuma maksa 4300,00 EUR apmērā, pircējam jāsamaksā
līdz 2016.gada 30.oktobrim.
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.
27. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Liepnieki”, Turku pagastā, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu.

Ziņo A. Usāne
Izskatot K. L., dzīvo (adrese), iesniegumu par pašvaldības īpašumā esošā zemes
gabala ar kadastra Nr. 7686 003 0209, pirkšanu par nosacīto cenu 2100 EUR, kas
apstiprināta ar Līvānu novada domes 2016.gada 30.jūnija lēmumu Nr. 10-16 „Par
atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Liepnieki”, Turkos, 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. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
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1. Pārdot K. L., dzīvo (adrese), pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu
“Liepnieki”, Turku pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7686 003 0209, 1,13 ha
platībā, par nosacīto cenu 2100,00 EUR (divi tūkstoši viens simts euro).
2. Noslēgt pirkuma līgumu ar Kasparu Lāci līdz 2016.gada 30.oktobrim.
3. Noteikt, ka visa pirkuma maksa 2100,00 EUR apmērā, pircējam jāsamaksā
līdz 2016.gada 1.decembrim.
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.
28. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Daiva”, Upeniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot SIA “Daiva G”, reģ. Nr. 4150359713, juridiskā adrese: “Vingri”,
Iztekas, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, īpašnieka E. G. iesniegumu par Līvānu
novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Daiva”, ar kadastra Nr. 7652 003
0255, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, 2,08 ha platībā,
atsavināšanu uz nomaksu, samaksu veicot līdz 2020.gada 1.decembrim, un atbilstoši
Civillikuma 1765.panta pirmajai daļai un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 36.panta trešajai daļai, kas nosaka, ka pārdodot publiskas personas nekustamo
īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem, kā arī
par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās
pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem
- nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru
kavējuma dienu, un atbilstoši SIA „Latio” 2016.gada 17.jūnijā noteiktai nekustamā
īpašuma vērtībai un ar Līvānu novada domes 2016.gada 28.jūlijā sēdes protokola Nr.
11 lēmumu Nr. 11-12 apstiprinātai nosacītai cenai – 3000,00 EUR apmērā, un saskaņā
ar Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
priekšlikumu un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt pašvaldības nekustamā īpašuma “Daiva” ar kopējo kadastra Nr. 7652
003 0255 apbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 2,08 ha ar kadastra apzīmējumu 7652
003 0216, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, atsavināšanas
maksu 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā.
2. Pārdot SIA “Daiva G”, reģ. Nr. 4150359713 juridiskā adrese: “Vingri”,
Iztekas, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nekustamo īpašumu “Daiva” ar kadastra Nr.
7652 003 0255, kas sastāv no zemes gabala 2,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
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7652 003 0216, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, par 3000,00
EUR ( trīs tūkstoši euro ), slēdzot pirkuma līgumu uz nomaksu.
3. Noteikt, ka maksājumi veicami līdz 2020.gada 1.decembrim šādos termiņos:
3.1. līdz 2016.gada 1.decembrim – 600,00 EUR ( seši simti euro );
3.2. līdz 2017.gada 1.decembrim – 600,00 EUR ( seši simti euro );
3.3. līdz 2018.gada 1.decembrim – 600,00 EUR ( seši simti euro );
3.4. līdz 2019.gada 1.decembrim – 600,00 EUR ( seši simti euro );
3.5. līdz 2020.gada 1.decembrim – 600,00 EUR ( seši simti euro ).
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar SIA “Daiva G”, reģ. Nr. 4150359713
noslēdzams līdz 2016.gada 30.oktobrim.
5. SIA “Daiva G” veikt maksājumus, ieskaitot Līvānu novada domes, reģ.
Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, LV – 5316, AS “Citadele banka”, kods:
PARXLV22; norēķinu kontā: LV79PARX0004642660004.
6. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis
Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas locekle Alīna Dalka.
29. Par zemes nomas līguma laušanu.
Ziņo A. Usāne
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam, M. Grigalim
Paskaidro L. Ancāne
Izskatot Līvānu novada domes galvenās ekonomistes Līgas Ancānes 2016.
gada 8. augusta iesniegumu par ierosinājumu lauzt 2009. gada 9. marta lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr.24, kas noslēgts ar nomnieku J. V., dzīvo (adrese), konstatēts:
Līvānu novada dome, saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma otro daļu, 2009. gada 9.
martā iznomāja J. V. septiņas zemes vienības ar kopējo kadastra Nr. 7686-007-0654 ar
nosaukumu “Jaunmurri”, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, un kas pirms
nomas līguma slēgšanas atradās nomnieka pastāvīgajā lietošanā, tai skaitā zemes
vienības:
5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0201,
2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-004-0019,
2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0075,
3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0092,
2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0098,
3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0386,
1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0654.
Nomnieks J. V. nomātās platības faktiski neapsaimnieko. Nav maksāti ne
nekustamā īpašuma nodoklis, ne zemes nomas maksājumi.
Līvānu novada dome 2016. gada 31.martā pieņēma lēmumu Nr. 5-23(11) “ Par
nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu”, kas tika nosūtīts nomniekam š.g.
8.aprīlī. Tā kā nekustamā īpašuma nodokļa parāds netika nomaksāts līdz lēmumā
noteiktajam termiņām, pašvaldības lēmums par parāda piedziņu 2016. gada 29. jūlijā
tika nosūtīts zvērinātam tiesu izpildītājam pēc parādnieka dzīves vietas piespiedu
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izpildei. Tāpat pašvaldībai nav nomaksāta nomas maksa par laika posmu no 2009. gada
9. marta līdz 2016. gada 5. augustam un tā ir 1020,69 EUR apmērā.
Šī gada 18.augustā J. V. nosūtīta ierakstīta brīdinājuma vēstule ar prasību
mēneša laikā, bet ne ilgāk kā līdz šī gada 18.septembrim, samaksāt parādu vai vienoties
ar pašvaldību par parāda atmaksas grafiku. Vienlaikus J. V. vēstulē tika brīdināts, ka
gadījumā, ja parāds netiks nomaksāts, noslēgtais nomas līgums tiks lauzts un zemes
nomas maksa ar līgumsodu tiks piedzīta tiesas ceļā. Nekādas darbības J. V. nav veicis.
2009. gada 9. marta lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 24 4.2.3. punkts
paredz iznomātāja tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja nomnieks ir kavējis nomas vai
nodokļu maksājumu termiņus.
Saskaņā ar Civillikuma 2170. pantu: “Katrs līdzējs var vienpusēji atkāpties no
līguma, ja ir radies pārmērīgs zaudējums, pie kam ir spēkā tie paši noteikumi kas
pirkuma līgumā,” 2171. pants nosaka, ka “Iznomātājs vai izīrētājs var bez otras puses
piekrišanas prasīt līguma atcelšanu:
1) ja nomas vai īres maksa nav samaksāta līgumiskā termiņā vai, ja tāds nav
noteikts, likumiskā termiņā; tomēr šā nokavējuma sekas var novērst, piedāvājot
samaksu, iekam celta līguma atcēluma prasība;”
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2016.gada 01.oktobri lauzt ar J. V., dzīvo (adrese), 2009.gada 09.martā
noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu par septiņu zemes vienību ar kopējo
kadastra Nr. 7686-007-0654 ar nosaukumu “Jaunmurri”, kas atrodas Turku pagastā,
Līvānu novadā, tai skaitā:
5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0201,
2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-004-0019,
2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0075,
3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0092,
2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0098,
3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0386,
1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0654.
2. Iesniegt tiesā prasību par nenomaksātās nomas maksas 1020,69 EUR apmērā
par laika posmu no 2009. gada 9. marta līdz 2016. gada 30. septembrim ieskaitot
piedziņu.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un juriskonsulte
Sanita Grabāne.
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30. Par zemes nomu multifunkcionālās trases izveides projekta realizācijai.
Ziņo A. Usāne
Izskatot biedrības „Veloklubs Līvāni”, reģ. Nr. 40008122473, Rīgas ielā 77,
Līvāni, Līvānu novads, 2016. gada 6. septembra vēstuli Nr. 25-2016 „Par zemesgabala
ilgtermiņa nomas līgumu” par nodošanu nomā multifunkcionālās trases ierīkošanas
Grīvas mežā turpināšanai uz pašvaldības zemes vienības ar kadastra Nr. 7611 003 2401,
„Grīvas mežs” Rīgas ielā 2i, Līvāni, Līvānu novads, un ņemot vērā, ka
multifunkcionālās trases I kārtas būvdarbi ir pabeigti un ir izstrādāts projekts
“Daudzfunkcionālās trases funkcionalitātes pilnveidošana Grīvas mežā”, piesaistot
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, kas iesniegts
Lauku atbalsta dienestā, kā arī ņemot vērā, ka biedrībai „Veloklubs Līvāni” ir piešķirts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kā arī to, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 8. jūnija noteikumu Nr. 515 “Noteikumi
par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. punktu un 4. punkta 4.4.
apakšpunktu, kas nosaka, ka šo noteikumu 2. nodaļas normas nepiemēro (…), ja nomas
objektu iznomā biedrībām, nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu
sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību (…) sporta
atbalstīšanu…, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”nav un deputātam J. Kirillovam “atturoties”
NOLEMJ:
1. Ar 2016. gada 1. oktobri iznomāt biedrībai „Veloklubs Līvāni”, reģ. Nr.
40008122473, Rīgas ielā 77, Līvāni, Līvānu novads, daļu no zemes gabala ar kadastra
Nr. 7611 003 2401, Rīgas ielā 2i, Līvāni, Līvānu novads ar nosaukumu „Grīvas mežs”
1,4 ha platībā, tai skaitā 1,2 ha multifunkcionālās trases (2 km garumā un 6m platumā)
ierīkošanai un 0,2 ha mašīnu stāvlaukuma ar administratīvo pārvietojamo ēku izveidei,
uz 10 (desmit) gadiem ar apbūves tiesībām, nosakot nomas maksu gadā 1 EUR un PVN,
saskaņā ar pievienoto shēmu.
2. Noteikt, ka nomājamā zemes nogabala platība, uzmērot dabā, var tikt
precizēta.
3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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. Noteikt, ka ar nomas līguma noslēgšanas dienu, zaudē spēku 2013. gada 24.
maijā ar biedrību „Veloklubs Līvāni”, noslēgtais zemesgabala patapinājuma līgums Nr.
LND/9-7/13/19.
Pielikumā: zemes nogabala shēma uz 1 lpp.
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31. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018.gadam aktualizācijas uzsākšanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas ierosinājumu
aktualizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2012.– 2018.
gadam, un atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktam,
kurā noteikts, ka “Rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā,
ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju
plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto sistēmā”, un pamatojoties uz Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12. pantu un 22. pantu, Attīstības plānošanas sistēmas
likuma 5. panta otrās daļas 11. punktu, 10.pantu un Pārejas noteikumu 4. punktu, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 3.decembra Metodiskajiem
ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī un 2014. gada
7. oktobra Nozaru politiku vadlīnijām pašvaldībām – Nozaru politiku vadlīnijas, kas
būtu jāņem vērā izstrādājot pašvaldību attīstības programmas 2014.-2020.gadam, un
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un 21. panta pirmās daļas 3.
punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018. gadam aktualizāciju, tai skaitā:
1.1. Programmas II Daļas - Stratēģiskās daļas Rīcību plāna aktualizāciju,
1.2. Programmas III Daļas - Investīciju plāna aktualizāciju.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
32. Par Līvānu novada domes 2016. gada 25. augusta saistošo noteikumu Nr.9
“Par likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu
Līvānu novadā” izdošanu galīgā redakcijā.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016. gada 15.
septembra vēstulē Nr. 18-6/6882 „Par saistošajiem noteikumiem Nr. 9” sniegto
atzinumu par Līvānu novada domes 2016. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 “Par likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Līvānu
novadā” un ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu un 45. panta ceturto daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
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Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”- nav, “atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt precizējumus Līvānu novada domes 2016.gada 25. augusta saistošajos
noteikumos Nr.9 “Par likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu
Līvānu novadā” un apstiprināt tos galīgā redakcijā (skatīt pielikumā).
2. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā
„Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi ar pielikumu uz 2 lpp.
33. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu.
Ziņo A. Usāne
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam
Paskaidro I. Liepiņa, I. Peiseniece, U. SKreivers
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 13.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”,
“pret”- nav, deputātam Ē. Salcevičam “atturoties” un saskaņā ar likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” 11. panta pirmo daļu
deputātiem K. Daukštei, M. Grigalim un I. Jaunušānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu ar 2016.gada
1.septembri:
Nr.
p.
k.

Izglītības iestādes
nosaukums

1.

Līvānu 1.vidusskola

2.
3.

4.

Darba alga mēnesī pa
fiansējuma avotiem

Amatalgas
likme

Amata
vienību
skaits

Juris
Iesalnieks

1100,00

1

1100,00

Līvānu 2.vidusskola

Klavdija
Daukšte

1000,00

1

1000,00+45,0
0 piemaksa*

Līvānu
novada
Vakara
(maiņu)
vidusskola

Ilze Vanaga

950,00

0,8

760,00+45,00
piemaksa*

Rudzātu vidusskola

Vladislavs
Spriņģis

Direktora
vārds, uzvārds

Valsts
budžeta
mērķdotācijas
līdzekļi

0,2
950,00

42

1

Pašvaldības
budžeta
līdzekļi

190,00
950,00

5.

Jaunsilavas
pamatskola

Janīna Usāre

950,00

1

950,00

6.

Jersikas pamatskola

Inese
Jaunušāne

950,00

1

950,00+45,00
piemaksa*

7.

Rožupes pamatskola

Gundars
Kucenčeirs

900,00

0,8

720,00+45,00
piemaksa*

8.

Sutru pamatskola

Māris Grigalis

900,00

0,2

180,00

0,3

270,00

9.

Līvānu Bērnu un
jaunatnes
sporta
skola

Indra
Iesalniece

761,24

1

761,24

10.

Līvānu Bērnu
jauniešu centrs

Zane
Praņevska

1000,00

1

1000,00

11.

Jēkaba
Graubiņa
Līvānu Mūzikas un
mākslas skola

Gunārs Luriņš

875,00

1

875,00

12.

Rudzātu
speciālā
internātpamatskola

Edgars
Vaivods

900,00

1

13.

Līvānu
novada
pirmsskolas
izglītības
iestāde
“Rūķīši”

Aija Grugule

1000,00

1

un

900,00 +20%
piemaksa par
darbu īpašos
apstākļos

* Piemaksa par izglītības darba metodiskās apvienības vadīšanu
2. Noteikt, ka atbildīgā persona par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers.

Sēde beidzas plkst.1045
Protokols parakstīts 2016. gada 4. oktobrī

Sēdi vadīja
domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

A. Usāne

Sēdi protokolēja
kancelejas pārzine

/paraksts/

A. Elksne

43

1000,00
+45,00
piemaksa*

