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14. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
15. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Līvānu novada izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 4.
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16. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2013. gada 6. februāra noteikumos Nr. 1
„Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu
novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem ēdināšanas pakalpojumu
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19. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem uz 2015.gada 1.septembri. Ziņo A. Vaivods
20. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 1PTS-9, valsts numura zīme
P5505LK atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods
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23. Par saistošajiem noteikumiem „Par likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanu Līvānu novadā”. Ziņo A. Vaivods
24. Par dzīvokļa Biedrības ielā 5-46, Līvānos nodošanu atsavināšanai.
25. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
1.septembrī Līvānu novada izglītības iestādēs norisinājās Zinību dienai veltīti
pasākumi, kuros piedalījās arī Līvānu novada domes vadība un deputāti.
2.-4.septembrī Līvānu novada domes vadība un speciālisti piedalījās Līvānu
novada Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru un Turku pagastu valdes sēdēs un tikās ar
iedzīvotājiem, lai diskutētu par lauku ceļu infrastruktūras attīstību Latvijas lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, kura mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un
apdzīvotības saglabāšanos.
4.septembrī:
- Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās SIA “Preiļu slimnīca”
dalībnieku sanāksmē, kuras laikā tika izskatīti slimnīcas valdes locekļu iesniegumi ar
lūgumu atbrīvot viņus no valdes locekļu pienākumu veikšanas, tika ievēlēta jauna SIA
“Preiļu slimnīca” valde, kā arī plānots revīzijas un audita veikšanas laiks;
- Līvānus apmeklēja biedrības “Latvijas savienība “Černobiļa”” pārstāvji, ar viņiem tikās
domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.;
- Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās Latvijas Pašvaldību
izpilddirektoru asociācijas sanāksmē, kas notika Vecpiebalgā.
8.septembrī Līvānu novada domē notika darba grupas sanāksme par Līvānu
pilsētas daudzdzīvokļu ēku siltināšanas jautājumiem. Līvānu novada domes priekšsēdētāja
vietniece Aija Usāne organizēja sanāksmi Līvānu novada Sociālā dienesta un Bāriņtiesas
darbiniekiem; tika pārrunāti aktuālie jautājumi.
9.septembrī Līvānu novada domē notika pasākumu “14.Latvijas putnu pašvaldību
salidojums”, “Lielā latgaliešu tautasdziesmu ķēde – garākās Rīgas ielas garumā” un
“Latgaliešu tradīciju skola” organizatoriskās darba grupas sanāksme.
10.septembrī Līvānu novada domē notika Līvānu novada kultūras darbinieku
sanāksme, ko vadīja priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne. Šajā pat dienā notika arī Līvānu
novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme, piedalījās domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods, priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne, izpilddirektors Uldis Skreivers.
11.septembrī:
- Līvānos tiks atklāts jauns vides objekts - soliņu grupa BRĪVDABAS VIESISTABA, kas
izveidota ar mobilo sakaru kompānijas LMT un Līvānu novada domes finansiālu atbalstu.
Vides objekts uzstādīts augstākajā Līvānu pilsētas vietā - uzkalniņā pie gājēju tilta un
Līvānu 1.vidusskolas. Atklāšanā piedalījās domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un
izpilddirektors Uldis Skreivers;
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- Notika Līvānu novada pašvaldības darbinieku sporta spēles, piedalījās arī novada domes
vadība.
14.septembrī notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde. Vēlāk domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar SEB banka Jēkabpils filiāles pārstāvjiem, lai
pārrunātu sadarbības iespējas. Priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne sasauca komisiju, lai
diskutētu par mērķdotāciju sadali novada izglītības iestādēm.
15.septembrī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības Izglītības un kultūras jautājumu komisijas sēdē Rīgā.
16.septembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar LR Ekonomikas
ministrijas pārstāvjiem saistībā ar plānotajiem ēku energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumiem Līvānos.
17.septembrī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
18.septembrī:
- Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales plānošanas reģiona attīstības
padomes sēdē, kur tika skatīti jautājumi par deinstitucionalizācijas plānu, pilsētvides
attīstības programmu, Latgales programmu. Piedalījās Zemkopības ministrijas,
Labklājības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji;
- Priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne atklāja sporta pasākumu “Militarizētās šķēršļu joslas
pārvarēšana ”Rožupē, pie Rožupes pamatskolas.
19.septembrī Līvānos norisinājās:
- Pasākums “14.Latvijas putnu pašvaldību salidojums”, kurā piedalījās 14 Latvijas pilsētu,
novadu un pagastu delegācijas, kuru ģerboņos attēloti putni, kopumā vairāk kā 100
personas. Pasākuma mērķis ir iepazīstināšana ar novadu un pieredzes apmaiņa. Klātesošos
sveica Līvānu novada domes priekšsēdētājas Andris Vaivods, piedalījās priekšsēdētāja
vietniece Aija Usāne;
- Akcija “Lielā latgaliešu tautasdziesmu ķēde – garākās Rīgas ielas garumā” un latgaliešu
tradīciju skola. Tautasdziesmu ķēdi atklāja Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis
Skreivers.
No 22. – 24.septembrim Līvānu novada domes vadība, deputāti un speciālisti
apmeklēja novada izglītības iestādes. Apmeklējumu mērķis bija noskaidrot, kā iestādes
uzsākušas jauno 2015./2016.mācību gadu – par paveikto un jauninājumiem, izglītojamo
skaitu un kadru sastāvu, pārrunāt saimnieciskos jautājumus, izglītības iestāžu vajadzības,
plānojot 2016.gada pašvaldības budžetu u.c.
22.septembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Ošas upes posma
Rudzātu pagastā rekonstrukcijas projekta noslēguma pasākumā, piedalījās arī VSIA
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs Roberts Dilba un
12.Saeimas deputāts Jānis Klaužs.
23.septembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības domes sēdē, kur tika skatīts jautājums par 2016.gada valsts budžetu, kā arī
veikta vienošanās un domstarpību protokola apstiprināšana.
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2. Dzīvokļa jautājumi.
Ziņo I. Jaunušāne
1. Izskatot L. Z., dzīvo (adrese), 2015. gada 26. augusta iesniegumu (reģ. 2015.
gada 26. augustā ar nr. 2 – 1.9.2/15/680-Z), par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā Līvānu novada speciālistam un pamatojoties uz likuma ”Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot
dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.1.
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut L. Z., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada speciālistu, 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. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 10. augusta
iesniegumu (reģ. 2015. gada 11. augustā ar nr. 2 – 11.1./15/635-Š) un 2015. gada 17.
augusta Līvānu novada sociālā dienesta Aktu Nr. 4-9/15/331 (ģimenes) personas
apsekošanai dzīvesvietā, par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus V. Š. pēc
sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada 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.
Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
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2.1. Iekļaut V. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 11.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot S. B., dzīvo (adrese), 2015. gada 20. maija iesniegumu (reģ. 2015. gada
21. maijā ar nr. 2-11.1/15/440-B) un 2015. gada 10. augusta Rožupes pagasta valdes sēdes
lēmumu nr. 7-6 par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus ģimenei ar bērniem un
pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās
telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu
un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt ar S. B., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., 2009. gada 1. maijā ar
Rožupes pagasta pārvaldi noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu nr. 12 un piešķirot
labiekārtota 3 – istabu dzīvokļa (adrese) ar kop.pl. 57,60 kv.m. īres tiesības, uz laiku līdz
2016 gada 31. martam, noslēdzot līgumu ar Rožupes pagasta pārvaldes vadītāju Andri
Neicenieku, ar tiesībām līgumu pagarināt uz identisku laiku, ja tiek maksāti īres un
komunālie maksājumi.
3.2.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas vadītāja 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.
4. Izskatot M. U., dzīvo (adrese), 2015. gada 8. septembra iesniegumu (reģ. 2015.
gada 9. septembrī ar nr. 2-11.1/15/720-U) par nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā var
sniegt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 9.1
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
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4.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo platību un
piešķirt M. U., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa (adrese)
ar kop. pl. 48,82 kv.m. īres tiesības.
4.2. M. U. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa (adrese).
4.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par
labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa (adrese) īri ar M. U. un mēneša laikā veikt dzīvokļa
pieņemšanu.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot A. B., dzīvo (adrese), 2015. gada 10. septembra iesniegumu (reģ. 2015.
gada 11. septembrī ar nr. 2-11.1/15/730-B) par nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā var
sniegt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu,
atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 9.1
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo platību un
piešķirt A. B., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa (adrese) ar
kop. pl. 55,74 kv.m. īres tiesības.
5.2. A. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa (adrese)
īri.
5.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par
labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa (adrese) īri ar A. B. un mēneša laikā veikt dzīvokļa
pieņemšanu.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
5.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
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3. Par grozījumiem Līvānu novada domes konkursa skolēniem
„Mana biznesa ideja 2015” nolikumā
Ziņo I. Jaunušāne, Ē. Salcevičs, R. Šmukste
Izskatot Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centra vadītājas Zanes Gaidukas
ierosinājumu veikt grozījumus Līvānu novada domes konkursa skolēniem „MANA
BIZNESA IDEJA 2015” nolikumā, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2015. gada 28.
augusta lēmumu Nr. 12-3, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41.
panta pirmās daļas 2. punktu un Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada domes konkursa skolēniem „MANA BIZNESA IDEJA
2015” nolikumā (turpmāk – Nolikums), apstiprināts ar Līvānu novada domes 2015. gada
28. augusta lēmumu Nr. 12-3, šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Nolikuma 5. punktu šādā redakcijā:
“5. Apbalvošana:
5.1. Visaugstāk novērtētās idejas autors saņems mantisku balvu 205 EUR vērtībā,
papildus Organizatoram nomaksājot IIN saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
5.2. 3 nākamo labāko ideju autori saņems naudas balvas 80 EUR apmērā katrs”.
1.2. Izteikt Nolikuma 6. punktu šādā redakcijā:
“6. Konkursa īstenošanai piešķirtais finansējums –1500 EUR (tūkstotis pieci simti
euro), avots – Līvānu novada domes pamatbudžets, Attīstības programmas pasākumi
(1300 EUR) un ziedojuma līdzekļi (200 EUR).”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Inženiertehnoloģiju un
inovāciju centra vadītāja Zane Gaiduka.
4. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm.
Ziņo I. Jaunušāne, I. Liepiņa
1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta rīkojumu Nr.437 “Par
mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2015.gadam” 1. un
4. pielikumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, Ministru kabineta
2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Līvānu
novada domes 2013.gada 26.septembra noteikumu „Valsts budžeta mērķdotācijas
aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
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vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai” 2.11 punktu, un ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
un Finanšu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim,
K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu Līvānu novada pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
(pielikums Nr.1)
1.2. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu Līvānu novada bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada 1.septembra līdz
31.decembrim (pielikums Nr.2)
1.3. Izglītības iestāžu vadītājiem paredzēt piemaksu par papildu pienākumu
veikšanu 42,00 EUR mēnesī Līvānu novada izglītības darba metodisko apvienību
vadītājiem, to saskaņojot ar Līvānu novada Izglītības pārvaldi.
1.4. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.
2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta rīkojumu Nr.437 “Par
mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2015.gadam”
3.pielikumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumiem Nr.825
„Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu)
un internātskolu finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija
noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un ņemot vērā Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušanei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu Rudzātu speciālajai
internātpamatskolai no 2015.gada 1.septembra līdz 31.decembrim (pielikums Nr.3)
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Rudzātu speciālās
internātpamatskolas direktors Edgars Vaivods.
3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta rīkojumu Nr.437 “Par
mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2015.gadam”
2.pielikumu un saskaņā ar Ministru Kabineta 2001.gada 28. augusta noteikumiem Nr.382
,,Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2009.gada
28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, interešu izglītības
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programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtību Līvānu novadā, Izglītības likuma
17.panta 16.punktu, un ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un
Finanšu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas līdzekļu sadalījumu Līvānu novadā realizēto
interešu izglītības programmu finansēšanai no 2015.gada 1.septembra līdz
31.decembrimam (pielikums Nr.4, Nr.5).
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.

5. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu.
Ziņo I. Jaunušāne
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1.punktu, kas nosaka, ka izglītības iestādes
vadītāja mēneša darba algu nosaka katru gadu uz 1.septembri (koledžu un interešu
izglītības iestāžu direktoriem – pēc stāvokļa uz 1.oktobri) atbilstoši faktiskajam
izglītojamo skaitam attiecīgā novada (republikas pilsētas) pašvaldība, un 13.punktu, kas
nosaka, ka direktoram, pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam papildus amata
pienākumiem tarificētā mācību priekšmeta pedagoga darba apjoms nedrīkst pārsniegt
deviņas stundas nedēļā, Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta rīkojumu Nr.437 “Par
mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2015.gadam” un
ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz 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, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav, balsojumā nepiedaloties K. Daukštei, M. Grigalim un I. Jaunušānei
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu ar 2015.gada 1.septembri:
1.1. Līvānu 1.vidusskolas direktoram Jurim Iesalniekam:
1.1.1. par direktora amatu –984,00 EUR mēnesī,
1.1.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu, ievērojot noteikto pedagoga mēneša
darba algas likmi un slodzi attiecīgajā izglītības iestādē,
1.2. Līvānu 2.vidusskolas direktorei Klavdijai Daukštei:
1.2.1. par direktora amatu –943,00 EUR mēnesī,
1.2.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu un piemaksu par 4. kvalitātes pakāpi,
ievērojot noteikto pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā izglītības
iestādē,
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1.2.3. piemaksu par mazākumtautību (krievu) valodas un literatūras metodiskās
apvienības vadīšanu –42,00 EUR mēnesī.
1.3. Jaunsilavas pamatskolas direktorei Janīnai Usārei:
1.3.1. par direktora amatu –914,00 EUR mēnesī,
1.3.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu un piemaksu par 3. kvalitātes pakāpi,
ievērojot noteikto pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā izglītības
iestādē,
1.4. Rudzātu vidusskolas direktoram Vladislavam Spriņģim:
1.4.1.par direktora amatu –832,00 EUR mēnesī,
1.4.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu un piemaksu par 4. kvalitātes pakāpi,
ievērojot noteikto pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā izglītības
iestādē,
1.4.3. piemaksu par fizikas metodiskās apvienības vadīšanu –42,00 EUR mēnesī.
1.5. Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolas direktorei Ilzei Vanagai:
1.5.1. par direktora amatu –832,00 EUR mēnesī,
1.5.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu un piemaksu par 3. kvalitātes pakāpi,
ievērojot noteikto pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā izglītības
iestādē,
1.5.3. piemaksu par mūzikas metodiskās apvienības vadīšanu –42,00 EUR mēnesī.
1.6. Rožupes pamatskolas direktoram Gundaram Kucenčeiram:
1.6.1. par direktora amatu –817,00 EUR mēnesī,
1.6.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu un piemaksu par 3. kvalitātes pakāpi,
ievērojot noteikto pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā izglītības
iestādē,
1.6.3. piemaksu par informātikas metodiskās apvienības vadīšanu –42,00 EUR
mēnesī.
1.7. Jersikas pamatskolas direktorei Inesei Jaunušānei:
1.7.1. par direktora amatu –817,00 EUR mēnesī,
1.7.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu un piemaksu par 3. kvalitātes pakāpi,
ievērojot noteikto pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā izglītības
iestādē,
1.7.3. piemaksu par izglītības iestāžu direktoru metodiskās apvienības vadīšanu –
42,00 EUR mēnesī.
1.8. Sutru pamatskolas direktoram Mārim Grigalim:
1.8.1. par direktora amatu –700,05 EUR mēnesī,
1.8.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu un piemaksu par 3. kvalitātes pakāpi,
ievērojot noteikto pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā izglītības
iestādē,
1.9. Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” vadītājai Aijai Grugulei:
1.9.1. par iestādes vadītāja amatu –913,00 EUR mēnesī,
1.9.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu, ievērojot noteikto pedagoga mēneša
darba algas likmi un slodzi attiecīgajā izglītības iestādē,
1.10. Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas direktoram Gunāram
Luriņam:
1.10.1. par direktora amatu –875,00 EUR mēnesī,
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1.10.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu, ievērojot noteikto pedagoga mēneša
darba algas likmi un slodzi attiecīgajā izglītības iestādē,
1.11.Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktorei Sandrai Smilškalnei:
1.11.1. par direktora amatu –737,05 EUR mēnesī,
1.11.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu, ievērojot noteikto pedagoga mēneša
darba algas likmi un slodzi attiecīgajā izglītības iestādē,
1.12. Rudzātu speciālās internātpamatskolas direktoram Edgaram Vaivodam:
1.12.1. par direktora amatu –811,00 EUR mēnesī un piemaksu par darbu specifiskos
apstākļos 162,20 EUR mēnesī,
1.12.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu, ievērojot noteikto pedagoga mēneša
darba algas likmi un slodzi attiecīgajā izglītības iestādē,
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
6. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos.
Ziņo I. Jaunušāne
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2015.gada 15.septembra vēstuli Nr.116/24 par līdzekļu piešķiršanu Līvānu novada pirmsskolas izglītības skolotāju mācību
nodarbību sagatavošanas darba apmaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām un darba slodzes palielināšanu amata vienībām „pirmsskolas
izglītības skolotājs” (profesijas kods 2342 02):
Rudzātu vidusskolai par 0,133 likmēm,
Pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķīši” par 1,266 likmēm;
Jaunsilavu pamatskolai par 0,206 likmēm;
Rožupes pamatskolai par 0,166 likmēm;
Sutru pamatskolai par 0,033 likmēm,
un pamatojoties uz 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 40.punktu, kas nosaka, ka pirmsskolas izglītības iestāžu
pedagogiem, kuriem noteikta 30 stundu mēneša darba algas likme, tarificē līdz četrām
darba stundām nedēļā mācību nodarbību sagatavošanai, un ņemot vērā Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.septembri palielināt slodzi Rudzātu vidusskolas amata vienībai
„pirmsskolas izglītības skolotājs” (profesijas kods 2342 02) par 0,133 likmēm, nosakot
atalgojumu saskaņā ar pedagogu tarifikāciju (skat. amata vienību sarakstu pielikumā).
2. Ar 2015.gada 1.septembri palielināt slodzi pirmsskolas izglītības iestādes
“Rūķīši” amata vienībai „pirmsskolas izglītības skolotājs” (profesijas kods 2342 02) par
1,266 likmēm, nosakot atalgojumu saskaņā ar pedagogu tarifikāciju (skat. amata vienību
sarakstu pielikumā).
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3. Ar 2015.gada 1.septembri palielināt slodzi Jaunsilavas pamatskolas amata
vienībai „pirmsskolas izglītības skolotājs” (profesijas kods 2342 02) par 0,206 likmēm,
nosakot atalgojumu saskaņā ar pedagogu tarifikāciju (skat. amata vienību sarakstu
pielikumā).
4. Ar 2015.gada 1.septembri palielināt slodzi Rožupes pamatskolas amata vienībai
„pirmsskolas izglītības skolotājs” (profesijas kods 2342 02) par 0,166 likmēm, nosakot
atalgojumu saskaņā ar pedagogu tarifikāciju (skat. amata vienību sarakstu pielikumā).
5. Ar 2015.gada 1.septembri palielināt slodzi Sutru pamatskolas amata vienībai
„pirmsskolas izglītības skolotājs” (profesijas kods 2342 02) par 0,033 likmēm, nosakot
atalgojumu saskaņā ar pedagogu tarifikāciju (skat. amata vienību sarakstu pielikumā).
6. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 2809,23 EUR, pirmsskolas izglītības
skolotāju mācību nodarbību sagatavošanas apmaksai un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada budžetā, tajā skaitā pa iestādēm:
6.1. Rudzātu vidusskolai 207,12 EUR;
6.2. Pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķīšī” 1971,45 EUR;
6.3. Jaunsilavas pamatskolai 320,79 EUR;
6.4. Rožupes pamatskolai 258,48 EUR;
6.5. Sutru pamatskolai 51,39 EUR.
7. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un izglītības iestāžu vadītāji.
Pielikumā: saraksts uz 5 lp.
7. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Baznīcas ielā 17, Līvānos,
Līvānu novadā, apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „GEO Mērniecība” izstrādāto Zemes ierīcības projektu zemes īpašuma
Baznīcas ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611006-0501, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2015.gada 25.jūnija lēmumam Nr.7-16 „Par zemes
ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Baznīcas ielā 17, 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. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu zemes īpašuma Baznīcas ielā 17, Līvānos,
Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-006-0501 /sk. pielikumā/,
sadalot to trīsdesmit zemes vienībās un apstiprināt zemes vienību platības:
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1.1. pirmajai zemes vienībai – 1321m2;
1.2. otrajai zemes vienībai – 1367 m2;
1.3. trešajai zemes vienībai– 1669 m2;
1.4. ceturtajai zemes vienībai – 321 m2;
1.5. piektajai zemes vienībai– 860 m2;
1.6. sestajai zemes vienībai – 1131 m2;
1.7. septītajai zemes vienībai– 2585 m2;
1.8. astotajai zemes vienībai – 1976 m2;
1.9. devītajai zemes vienībai – 1106 m2;
1.10. desmitajai zemes vienībai– 1043 m2;
1.11. vienpadsmitajai zemes vienībai – 1862 m2;
1.12. divpadsmitajai zemes vienībai– 2708 m2;
1.13. trīspadsmitajai zemes vienībai – 1400 m2;
1.14. četrpadsmitajai zemes vienībai– 910 m2;
1.15. piecpadsmitajai zemes vienībai – 1199 m2;
1.16. sešpadsmitajai zemes vienībai – 1083 m2;
1.17. septiņpadsmitajai zemes vienībai– 700 m2;
1.18. astoņpadsmitajai zemes vienībai – 39033 m2;
1.19. deviņpadsmitajai zemes vienībai– 5719 m2;
1.20. divdesmitajai zemes vienībai – 3324 m2;
1.21. divdesmit pirmajai zemes vienībai – 5365 m2;
1.22. divdesmit otrajai zemes vienībai – 2306 m2;
1.23. divdesmit trešajai zemes vienībai – 12566 m2;
1.24. divdesmit ceturtajai zemes vienībai – 1062 m2;
1.25. divdesmit piektajai zemes vienībai – 4915 m2;
1.26. divdesmit sestajai zemes vienībai – 2900 m2;
1.27. divdesmit septītajai zemes vienībai – 56517 m2;
1.28. divdesmit astotajai zemes vienībai – 161034 m2;
1.29. divdesmit devītajai zemes vienībai – 83418 m2;
1.30. trīsdesmitajai zemes vienībai – 1102 m2.
2. Noteikt jaunizveidotajām zemes vienībām un ar tām funkcionāli saistītajām
ēkām un būvēm šādas adreses:
2.1. pirmajai zemes vienībai 1321 m2 platībā noteikt jaunu adresi: (adrese)
2.2. otrajai zemes vienībai 1367 m2 platībā noteikt jaunu adresi: (adrese)
2.3. trešajai zemes vienībai 1669 m2 platībā noteikt jaunu adresi: (adrese)
2.4. ceturtajai zemes vienībai 321 m2 platībā noteikt jaunu adresi: (adrese)
2.5. piektajai zemes vienībai 860 m2 platībā noteikt jaunu adresi: (adrese)
2.6. sestajai zemes vienībai 1131 m2 platībā noteikt jaunu adresi: (adrese)
2.7. septītajai zemes vienībai 2585 m2 platībā noteikt jaunu adresi: (adrese)
2.8. astotajai zemes vienībai 1976 m2 platībā noteikt jaunu adresi: (adrese)
2.9. devītajai zemes vienībai 1106 m2 platībā noteikt jaunu adresi: (adrese)
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2.10. desmitajai zemes vienībai 1043 m2 platībā noteikt jaunu adresi: (adrese)
2.11. vienpadsmitajai zemes vienībai 1862 m2 platībā noteikt jaunu adresi: (adrese)
2.12. divpadsmitajai zemes vienībai 2708 m2 platībā noteikt jaunu adresi: (adrese)
2.13. trīspadsmitajai zemes vienībai 1400 m2 platībā noteikt jaunu adresi: (adrese)
2.14. četrpadsmitajai zemes vienībai 910 m2 platībā noteikt jaunu adresi: (adrese)
2.15.piecpadsmitajai zemes vienībai 1199 m2 platībā noteikt jaunu adresi: (adrese)
2.16.sešpadsmitajai zemes vienībai 1083 m2 platībā noteikt jaunu adresi: (adrese)
2.17.septiņpadsmitajai zemes vienībai 700 m2 platībā noteikt jaunu adresi: (adrese)
2.18.astoņpadsmitajai zemes vienībai 39033 m2 platībā noteikt jaunu adresi:
(adrese)
2.19.deviņpadsmitajai zemes vienībai 5719 m2 platībā noteikt jaunu adresi:
(adrese)
2.20. divdesmitajai zemes vienībai 3324 m2 platībā noteikt jaunu adresi: (adrese)
2.21. divdesmit pirmajai zemes vienībai 5365 m2 platībā noteikt jaunu adresi:
(adrese)
2.22. divdesmit otrajai zemes vienībai 2306 m2 platībā noteikt jaunu adresi:
(adrese)
2.23. divdesmit trešajai zemes vienībai 12566 m2 platībā noteikt jaunu adresi:
(adrese)
2.24. divdesmit ceturtajai zemes vienībai 1062 m2 platībā noteikt jaunu adresi:
(adrese)
2.25. divdesmit piektajai zemes vienībai 4915 m2 platībā noteikt jaunu adresi:
(adrese);
2.26. divdesmit sestajai zemes vienībai 2900 m2 platībā noteikt jaunu adresi:
(adrese)
2.27. divdesmit septītajai zemes vienībai 56517 m2 platībā noteikt jaunu adresi:
(adrese)
2.28. divdesmit astotajai zemes vienībai 161034 m2 platībā noteikt jaunu adresi:
(adrese)
2.29. divdesmit devītajai zemes vienībai 83418 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
(apzīmējums) atstāt esošo adresi: (adrese)
2.30. trīsdesmitajai zemes vienībai 1102 m2 platībā noteikt jaunu adresi: (adrese)
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
3.1. zemes vienībām Nr. 1-17 – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);
3.2. zemes vienībām Nr. 18, 20-23, 25, 26 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve (kods 1001);
3.3. zemes vienībām Nr. 19, 24 – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801);
3.4. zemes vienībai Nr. 27 – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām
un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, kīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
(kods 1201);
3.5. zemes vienībai Nr. 28 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501);
3.6. zemes vienībai Nr. 29 – paliekošā zeme reliģisko organizāciju ēku apbūvei
(kods 0905);
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3.7. zemes vienībai Nr. 30 – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. Noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
4.1. zemes vienībai Nr. 1:
4.1.1. 7311020105 – dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos;
4.1.2. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.1.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.1.4. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.1.5. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.1.6. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
4.1.7. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija.
4.2. zemes vienībai Nr. 2:
4.2.1. 7311020206 – dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos;
4.2.2. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
4.2.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.2.4. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.2.5. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.2.6. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa.
4.3. zemes vienībai Nr. 3:
4.3.1. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai
ceļu – sarkanā līnija;
4.3.2. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.3.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.3.4. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.3.5. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.3.6. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.3.7. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.3.8. 7311020105 – dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos;
4.3.9. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
4.4. zemes vienībai Nr. 4 apgrūtinājumi nav noteikti.
4.5. zemes vienībai Nr. 5 apgrūtinājumi nav noteikti.
4.6. zemes vienībai Nr. 6:
4.6.1. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
4.6.2. 7311020206 – dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos;
4.6.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.6.4. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
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4.6.5. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.6.6. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.6.7. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.6.8. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa.
4.7. zemes vienībai Nr. 7:
4.7.1. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
4.7.2. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.7.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.7.4. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.7.5. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.7.6. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
4.7.7. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa.
4.8. zemes vienībai Nr. 8:
4.8.1. 7311020206 – dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos;
4.8.2. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
4.8.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.8.4. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.8.5. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.8.6. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.8.7. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.8.8. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
4.9. zemes vienībai Nr. 9:
4.9.1. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.9.2. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.9.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.9.4. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
4.9.5. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija.
4.10. zemes vienībai Nr. 10:
4.10.1. 7311020105 – dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos;
4.10.2. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.10.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.10.4. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.10.5. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko
tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
4.10.6. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija.
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4.11. zemes vienībai Nr. 11:
4.11.1. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
4.11.2. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.11.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.11.4. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.11.5. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.11.6. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.11.7. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.11.8. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
4.12. zemes vienībai Nr. 12:
4.12.1. 7311020105 – dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos;
4.12.2. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.12.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.12.4. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.12.5. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.12.6. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.12.7. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.12.8. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.12.9. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.12.10. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.12.11. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
4.12.12. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija.
4.13. zemes vienībai Nr. 13:
4.13.1. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
4.13.2. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.13.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.13.4. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.13.5. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.13.6. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.13.7. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.13.8. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
4.14. zemes vienībai Nr. 14:
4.14.1. 7311020206 – dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos;
4.14.2. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
4.14.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
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4.14.4. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.14.5. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.14.6. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
4.15. zemes vienībai Nr. 15:
4.15.1. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
4.15.2. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.15.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.15.4. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.15.5. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.15.6. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.15.7. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
4.16. zemes vienībai Nr. 16:
4.16.1. 7311020206 – dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos;
4.16.2. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
4.16.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.16.4. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.16.5. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.16.6. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.16.7. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.16.8. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.16.9. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
4.17. zemes vienībai Nr. 17:
4.17.1. 7311020105 – dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos.
4.18. zemes vienībai Nr. 18
4.18.1. 7311020206 – dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos;
4.18.2. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
4.18.3. 7311020105 – dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos;
4.18.4. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
4.18.5. 7312050500 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
transformatoru apakšstaciju;
4.18.6. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.18.7. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.18.8. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.18.9. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
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4.18.10. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.18.11. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.18.12. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.18.13. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.18.14. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa.
4.19. zemes vienībai Nr. 19:
4.19.1. 7312050500 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
transformatoru apakšstaciju;
4.19.2. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.19.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa.
4.20. zemes vienībai Nr. 20:
4.20.1. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa.
4.21. zemes vienībai Nr. 21:
4.21.1. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.21.2. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija.
4.22. zemes vienībai Nr. 22:
4.22.1. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.22.2. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
4.22.3. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko
tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
4.23. zemes vienībai Nr. 23:
4.23.1. 7311020105 – dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos;
4.23.2. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.23.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.23.4. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.23.5. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.23.6. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.23.7. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa.
4.24. zemes vienībai Nr. 24 apgrūtinājumi nav noteikti.
4.25. zemes vienībai Nr. 25 apgrūtinājumi nav noteikti.
4.26. zemes vienībai Nr. 26:
4.26.1. 7311020105 – dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos;
4.26.2. 7314010105 – vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa teritorija un
objekti;
4.26.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.26.4. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.26.5. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
4.27. zemes vienībai Nr. 27:
4.27.1. 7311050300 – tauvas joslas teritorija gar ezeru;
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4.27.2. 7311020206 – dabiskas ūdenstilpes vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos;
4.27.3. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
4.27.4. 7314010105 – vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa teritorija un
objekti;
4.27.5. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
4.27.6. 7312050500 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
transformatoru apakšstaciju;
4.27.7. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.27.8. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.27.9. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.27.10. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.27.11. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.27.12. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.27.13. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.27.14. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.27.15. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.27.16. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.27.17. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.27.18. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.27.19. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
4.27.20. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
4.28. zemes vienībai Nr.28:
4.28.1. 7314010105 – vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa teritorija un
objekti;
4.28.2. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
4.28.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.28.4. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.28.5. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.28.6. 7311020105 – dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos;
4.28.7. 7311050200 – tauvas joslas teritorija gar upi;
4.28.8. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
4.28.9. 7311020106 – dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām.
4.29. zemes vienībai Nr.29:
4.29.1. 7314010105 – vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa teritorija un
objekti;
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4.29.2. 7311020106 – dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām;
4.29.3. 7314010105 – vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa teritorija un
objekti;
4.29.4. 7311050200 – tauvas joslas teritorija gar upi;
4.29.5. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.29.6. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.29.7. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.29.8. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
4.29.9. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
4.29.10. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
4.29.11. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem.
4.30. zemes vienībai Nr. 30 apgrūtinājumi nav noteikti.
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 nekustamajam īpašumam
Baznīcas ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā uz 29 lpp.

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam (nosaukums).
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.

9. Par adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
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10. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.

11. Par zemes vienības sadali, lietošanas mērķu un adrešu noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA ,,DRL-1”, reģ. Nr. 40103658066, juridiskā adrese: Strauta iela 3,
Salaspils, Salaspils novads, 2015.gada 28.augusta iesniegumu par nodošanu atsavināšanai
no Līvānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 5,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-003-0178, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
nomājamo zemes vienības daļu 3,2 ha platībā, uz kuras atrodas SIA ,,DRL-1” piederošas
būves ar kadastra apzīmējumiem 7652-003-0178-001, 7652-003-0178-002 un 7652-0030178-003, konstatēts:
Uz Līvānu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības 5,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-003-0178 atrodas SIA ,,DRL-1” piederošas būves ar kadastra
apzīmējumiem 7652-003-0178-001, 7652-003-0178-002 un 7652-003-0178-003 un SIA
,,Daiva” piederoša būve ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0178-004. Ar SIA ,,DRL-1”
Līvānu novada pašvaldībai 2014.gada 27.martā noslēgts lauku apvidus zemes nomas
līgums Nr.LND/2-13.4/14/12 par būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7652-003-0178-001,
7652-003-0178-002 un 7652-003-0178-003 piesaistītās zemes vienības daļu 3,2 ha platībā
no zemes vienības 5,2 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0178. Par atlikušo
zemes vienības daļu 2,0 ha platībā, kas piesaistīta būvei ar kadastra apzīmējumu 7652003-0178-004, noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar SIA ,,Daiva G”.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma” 14.pantu un Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr. 1269.
„Adresācijas sistēmas noteikumi”, 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.punktu, un saskaņā ar likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim,
K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Sadalīt Līvānu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 5,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-003-0178, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, divos zemes nogabalos saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā izkopējumu no
kadastra kartes un būvēm piesaistāmās platības robežu plānu).
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2. Noteikt zemes lietošanas mērķi atdalāmajam zemes nogabalam 2,0 ha platībā
un ar to funkcionāli saistīto būvi ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0178–004 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi palikušajam zemes nogabalam 3,2 ha platībā
kadastra apzīmējumu 7652-003-0178 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 7652-003-0178-001, 7652-003-0178-002 un 7652-003-0178-003
– rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
4. Noteikt atdalāmajam zemes nogabalam 2,0 ha platībā un ar to funkcionāli
saistīto būvi ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0178–004 adresi: ,,Daiva”, Upenieki,
Jersikas pagasts, Līvānu novads.
5. Atstāt palikušajam zemes nogabalam 3,2 ha platībā kadastra apzīmējumu 7652003-0178 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
7652-003-0178-001, 7652-003-0178-002 un 7652-003-0178-003
adresi: ,,Tisa”,
Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
12. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot S. Z., dzīvo (adrese), 2015.gada 4.septembra iesniegumu par zemes
vienības 0,0728 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0254 nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes vienība 0,0728 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0728,
kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija
sēdes lēmumu Nr.7-15 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada
Jersikas pagastā un zemes platību precizēšanu” ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta otrai daļai un 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. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 0,0728 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-002-0254, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un
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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.
13. Par adrešu maiņu Līvānu novada Līvānu pilsētai pievienotajām zemes vienībām
un īpašuma objektiem.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par esošo adrešu maiņu un jaunu adrešu noteikšanu sakarā ar Līvānu pilsētas
administratīvās robežas izmaiņām atbilstoši Līvānu novada domes 2014.gada 26.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” Līvānu
pilsētas teritorijā iekļautajām zemes vienībām no Līvānu novada Jersikas pagasta
Grāveriem, kas piegulst valsts autoceļa P63 ,,Līvāni-Preiļi” posmam, kas iekļauts Līvānu
pilsētas teritorijā, un pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma” 14.pantu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269.
„Adresācijas sistēmas noteikumi”, un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt atbilstoši Līvānu novada domes 2014.gada 26. jūnija saistošajiem
noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” grafiskajā daļā Līvānu
novada Jersikas pagasta Grāveros norādītajam ielas pagarinājumam – valsts autoceļa P63
,, Līvāni-Preiļi” posmam 1,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0177
nosaukumu: Stacijas iela, Līvāni, Līvānu novads (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra
kartes ).
1.2. Sakarā ar Līvānu pilsētas administratīvās robežas izmaiņām un ielas
nosaukuma piešķiršanu valsts autoceļa P63 ,,Līvāni-Preiļi” posmam mainīt adreses
sekojošiem nekustamajiem īpašumiem (zemes vienībām un ar tām saistītām ēkām un
būvēm, apbūvei paredzētām zemes vienībām), un noteikt jaunas adreses:
Nr.p.k. Esošā adrese
1.

Īpašuma kadastra
numurs
7652-001-0133
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Jaunā adrese
Stacijas iela 8,
Līvānu novads

Līvāni,

7652-001-0091

Stacijas iela 10, Līvāni,
Līvānu novads

3.

7652-001-0098

4.

7.

,,Ķirši”, Grāveri, Jersikas 7652-001-0106
pag., Līvānu novads,
klasifikatora kods
106048375
,,Apaļu mājas”, Iesalnieki, 7652-001-0060
Jersikas pag., Līvānu
novads, klasifikatora kods
105847338
,,Pālenu zeme”, Grāveri,
7652-001-0051
Jersikas pag., Līvānu
novads, klasifikatora kods
106292938
7652-001-0064

Stacijas iela 12, Līvāni,
Līvānu novads
Stacijas iela 14, Līvāni,
Līvānu novads

8.

7652-001-0120

9.

7652-001-0046

2.

5.

6.

10.

11.

,,Irīnas”, Iesalnieki,
Jersikas pag., Līvānu
novads, klasifikatora kods
106370413

,,Vāveres”, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu
novads, klasifikatora kods
105854508

7652-001-0084

7652-001-0161

Stacijas iela 16, Līvāni,
Līvānu novads
Stacijas iela 18, Līvāni,
Līvānu novads
Stacijas iela 18A, Līvāni,
Līvānu novads
Stacijas iela 20, Līvāni,
Līvānu novads
Stacijas iela 22, Līvāni,
Līvānu novads
Stacijas iela 24, Līvāni,
Līvānu novads
Stacijas iela 17, Līvāni,
Līvānu novads

1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par esošo adrešu maiņu un jaunu adrešu noteikšanu sakarā ar Līvānu pilsētas
administratīvās robežas izmaiņām atbilstoši Līvānu novada domes 2014.gada 26.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” Līvānu
pilsētas teritorijā iekļautajām zemes vienībām no Līvānu novada Jersikas pagasta
Grāveriem, kas piegulst Līvānu novada pašvaldības ceļam ar kadastra apzīmējumu 7652002-0373, un pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma”
14.pantu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi”, un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
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Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt atbilstoši Līvānu novada domes 2014. gada 26. jūnija saistošajiem
noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” grafiskajā daļā
norādītajam ielas pagarinājumam Līvānu novada Jersikas pagasta Grāveros - Līvānu
novada pašvaldības ceļam ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0373 platībā 0,335 ha,
nosaukumu: Daugavas iela, Līvāni, Līvānu novads (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra
kartes ).
2.2. Sakarā ar Līvānu pilsētas administratīvās robežas izmaiņām un ielas
nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldības ceļam ar kadastra apzīmējumu 7652002-0373 mainīt adreses sekojošiem nekustamajiem īpašumiem (zemes vienībām un ar
tām saistītām ēkām un būvēm, apbūvei paredzētām zemes vienībām), un noteikt jaunas
adreses:
Nr.p.k. Esošā adrese
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

,,Lazdas”, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu
nov., klasifikatora kods
103864894
,,Klaudijas”, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu
nov., klasifikatora kods
103865051
,,Grīviņas”, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu
nov., klasifikatora kods
103864941
,,Pērles”, Grāveri, Jersikas
pag., Līvānu nov.,
klasifikatora kods
103864853
,,Virši”, Grāveri, Jersikas
pag., Līvānu nov.,
klasifikatora kods
103864837
,,Pēterīši”, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu
nov., klasifikatora kods
103864781
,,Ilzes”, Grāveri, Jersikas
pag., Līvānu nov.,
klasifikatora kods
103864812

Īpašuma kadastra
numurs
7652-002-0033

Jaunā adrese
Daugavas iela 21, Līvāni,
Līvānu novads

7652-002-0102

Daugavas iela 23,
Līvāni, Līvānu novads

7652-002-0315

Daugavas iela 25, Līvāni,
Līvānu novads

7652-002-0031

Daugavas iela 27, Līvāni,
Līvānu novads

7652-002-0030

Daugavas iela 29, Līvāni,
Līvānu novads

7652-002-0028

Daugavas iela 31, Līvāni,
Līvānu novads

7652-002-0029

Daugavas iela 33, Līvāni,
Līvānu novads

2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par esošo adrešu maiņu un jaunu adrešu noteikšanu sakarā ar Līvānu pilsētas
administratīvās robežas izmaiņām atbilstoši Līvānu novada domes 2014.gada 26.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” Līvānu
pilsētas teritorijā iekļautajām zemes vienībām no Līvānu novada Jersikas pagasta
Grāveriem, kas piegulst Līvānu novada pašvaldības ceļam ar kadastra apzīmējumu 7652002-0349, un pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma”
14.pantu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269. „Adresācijas
sistēmas noteikumi”, un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt atbilstoši Līvānu novada domes 2014. gada 26. jūnija saistošajiem
noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” grafiskajā daļā Līvānu
novada Jersikas pagasta Grāveros noteiktajam ielas pagarinājuma - Līvānu novada
pašvaldības ceļam ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0349 platībā 0,07 ha, nosaukumu:
Grīvas iela, Līvānos, Līvānu novadā (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes ).
3.2. Sakarā ar Līvānu pilsētas administratīvās robežas izmaiņām un ielas
nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldības ceļam ar kadastra apzīmējumu 7652002-0349 mainīt adreses sekojošiem nekustamajiem īpašumiem (zemes vienībām un ar
tām saistītām ēkām un būvēm, apbūvei paredzētām zemes vienībām), un noteikt jaunas
adreses:
Nr.p.k. Esošā adrese
1.
2.

3.

4.

,,Zaķīši”, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu
nov., klasifikatora kods
103864886
,,Putniņi”, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu
nov., klasifikatora kods
105847506
,,Pētermuiža”, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu
nov., klasifikatora kods
103864966

Īpašuma kadastra
numurs
7652-002-0354
7652-002-0032

Jaunā adrese
Grīvas iela 22A, Līvāni,
Līvānu novads
Grīvas iela 22, Līvāni,
Līvānu novads

7652-002-0071

Grīvas iela 24, Līvāni,
Līvānu novads

7652-002-0044

Grīvas iela 26, Līvāni,
Līvānu novads
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3.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par esošo adrešu maiņu un jaunu adrešu noteikšanu sakarā ar Līvānu pilsētas
administratīvās robežas izmaiņām atbilstoši Līvānu novada domes 2014.gada 26.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” Līvānu
pilsētas teritorijā iekļautajām zemes vienībām no Līvānu novada Jersikas pagasta
Grāveriem, kas piegulst Līvānu novada pašvaldības ceļam ar kadastra apzīmējumu 7652001-0180, kurām jāmaina esošās adreses, un pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu un Ministru kabineta 2009. gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269. „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim,
K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt atbilstoši Līvānu novada domes 2014. gada 26. jūnija saistošajiem
noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” grafiskajā daļā Līvānu
novada Jersikas pagasta Grāveros noteiktajam ielas pagarinājumam - Līvānu novada
pašvaldības ceļam ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0180 platībā 0,3348 ha, nosaukumu:
Krasta iela, Līvānos, Līvānu novadā (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes ).
4.2. Sakarā ar Līvānu pilsētas administratīvās robežas izmaiņām un ielas
nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldības ceļam ar kadastra apzīmējumu 7652001-0180 mainīt adreses sekojošiem nekustamajiem īpašumiem (zemes vienībām un ar
tām saistītām ēkām un būvēm, apbūvei paredzētām zemes vienībām), un noteikt jaunas
adreses:
Nr.p.k. Esošā adrese
Īpašuma kadastra
Jaunā adrese
numurs
1.
,,Avotiņi”, Grāveri,
7652-001-0036
Krasta iela 1, Līvāni,
Jersikas pag., Līvānu
Līvānu novads
nov., klasifikatora kods
103864523
2.
,,Laimiņi”, Grāveri,
7652-001-0017
Krasta iela 3, Līvāni,
Jersikas pag., Līvānu
Līvānu novads
nov., klasifikatora kods
103864476
3.
Krasta iela 1, Grāveri,
7652-001-0020
Krasta iela 5, Līvāni,
Jersikas pag., Līvānu
Līvānu novads
nov., klasifikatora kods
103863964
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Krasta iela 3, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu
nov., klasifikatora kods
103863980
Krasta iela 5, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu
nov., klasifikatora kods
103864017
Krasta iela 7, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu
nov., klasifikatora kods
103864058
Krasta iela 9, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu
nov., klasifikatora kods
103864082
Krasta iela 11, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu
nov., klasifikatora kods
103864121
,,Lakstīgalas”, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu
nov., klasifikatora kods
103864484
,,Mežsēta”, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu
nov., klasifikatora kods
103864468
Krasta iela 12, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu
nov., klasifikatora kods
103864138
,,Pīlādži”, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu
nov., klasifikatora kods
103864451
,,Imanta”, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu
nov., klasifikatora kods
103864443
,,Lozdas”, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu
nov., klasifikatora kods
103864435

7652-001-0032

Krasta iela 7, Līvāni,
Līvānu novads

7652-001-0030

Krasta iela 9, Līvāni,
Līvānu novads

7652-001-0028

Krasta iela 11, Līvāni,
Līvānu novads

7652-001-0034

Krasta iela 13, Līvāni,
Līvānu novads

7652-001-0049

Krasta iela 15, Līvāni,
Līvānu novads

7652-001-0016

Krasta iela 17, Līvāni,
Līvānu novads

7652-001-0015

Krasta iela 19, Līvāni,
Līvānu novads

7652-001-0014

Krasta iela 21, Līvāni,
Līvānu novads

7652-001-0013

Krasta iela 23, Līvāni,
Līvānu novads

7652-001-0012

Krasta iela 25, Līvāni,
Līvānu novads

7652-001-0011

Krasta iela 27, Līvāni,
Līvānu novads

4.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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4.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
5. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par esošo adrešu maiņu un jaunu adrešu noteikšanu sakarā ar Līvānu pilsētas
administratīvās robežas izmaiņām atbilstoši Līvānu novada domes 2014.gada 26.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” Līvānu
pilsētas teritorijā iekļautajām zemes vienībām no Līvānu novada Turku pagasta Jaunās
muižas, kas piegulst valsts galvenā autoceļa A6 ,,Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas
robeža (Pāternieki)” posmam, kas iekļauts Līvānu pilsētas teritorijā, un pamatojoties uz
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu un Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt atbilstoši Līvānu novada domes 2014. gada 26. jūnija saistošajiem
noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” grafiskajā daļā Līvānu
novada Turku pagasta Jaunā muižā norādītajam ielas pagarinājumam – valsts galvenā
autoceļa A6 ,,Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)” posmam 1,32
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0498 nosaukumu: Rīgas iela, Līvāni, Līvānu
novads (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes ).
5.2. Sakarā ar Līvānu pilsētas administratīvās robežas izmaiņām un ielas
nosaukuma piešķiršanu valsts galvenā autoceļa A6 ,,Rīga-Daugavpils-KrāslavaBaltkrievijas robeža (Pāternieki)” posmam mainīt adreses sekojošiem nekustamajiem
īpašumiem (zemes vienībām un ar tām saistītām ēkām un būvēm, apbūvei paredzētām
zemes vienībām), un noteikt jaunas adreses:
Nr.p.k. Esošā adrese
1.

2.

3.

Rīgas iela 273, Jaunā
muiža, Turku pag.,
Līvānu nov., klasifikatora
kods 106562236
Rīgas iela 273A, Jaunā
muiža, Turku pag.,
Līvānu nov., klasifikatora
kods 106579403
,,Mazkraujas”, Jaunā
muiža, Turku pag.,
Līvānu nov., klasifikatora
kods 105965017

Īpašuma kadastra
numurs
7686-007-0348

Jaunā adrese
Rīgas iela 273, Līvāni,
Līvānu novads

76860070359008
76860070359009

Rīgas iela 273A, Līvāni,
Līvānu novads

7686-007-0623

Rīgas iela 275, Līvāni,
Līvānu novads
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7686-007-0545

Rīgas iela 277, Līvāni,
Līvānu novads

7686-007-0565

Rīgas iela 308, Līvāni,
Līvānu novads

6.

7686-007-0620

7.

7686-007-0244

Rīgas iela 310, Līvāni,
Līvānu novads
Rīgas iela 312, Līvāni,
Līvānu novads
Rīgas iela 314, Līvāni,
Līvānu novads

4.

5.

8.

,,Dīķīši”, Jaunā muiža,
Turku pag., Līvānu nov.,
klasifikatora kods
105595221
,,Blue”, Jaunā muiža,
Turku pag., Līvānu nov.,
klasifikatora kods
106119657

,,Jaunā muiža”, Jaunā
muiža, Turku pag.,
Līvānu nov., klasifikatora
kods 104815531

7686-007-0305

5.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
5.4. 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.
6. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par esošo adrešu maiņu un jaunu adrešu noteikšanu sakarā ar Līvānu pilsētas
administratīvās robežas izmaiņām atbilstoši Līvānu novada domes 2014.gada 26.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” Līvānu
pilsētas teritorijā iekļautajām zemes vienībām no Līvānu novada Jersikas pagasta
Grāveriem, kas piegulst valsts galvenā autoceļa A6 ,,Rīga-Daugavpils-KrāslavaBaltkrievijas robeža (Pāternieki)” posmam, kas iekļauts Līvānu pilsētas teritorijā, un
pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269. „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušanei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Piešķirt atbilstoši Līvānu novada domes 2014. gada 26. jūnija saistošajiem
noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” grafiskajā daļā Līvānu
novada Jersikas pagasta Grāveros norādītajam ielas pagarinājumam – valsts galvenā
autoceļa A6 ,,Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)” posmam 0,72
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0372 nosaukumu: Rīgas iela, Līvāni, Līvānu
novads (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes ).
6.2. Sakarā ar Līvānu pilsētas administratīvās robežas izmaiņām un ielas
nosaukuma piešķiršanu valsts galvenā autoceļa A6 ,,Rīga-Daugavpils-Krāslava32

Baltkrievijas robeža (Pāternieki)” posmam mainīt adreses sekojošiem nekustamajiem
īpašumiem (zemes vienībām un ar tām saistītām ēkām un būvēm, apbūvei paredzētām
zemes vienībām), un noteikt jaunas adreses:
Nr.p.k. Esošā adrese
1.

2.

,,Degvielas uzpildes
stacija”, Grāveri, Jersikas
pag., Līvānu nov.,
klasifikatora kods
106370462
,,Degvielas uzpildes
stacija”, Grāveri, Jersikas
pag., Līvānu nov.,
klasifikatora kods
106566026

Īpašuma kadastra
numurs
7652-002-0118

76520020118003

Jaunā adrese
Rīgas iela 1, Līvāni,
Līvānu novads

Rīgas iela 1C, Līvāni,
Līvānu novads

6.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
6.4. 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.
7. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par esošo adrešu maiņu un jaunu adrešu noteikšanu sakarā ar Līvānu pilsētas
administratīvās robežas izmaiņām atbilstoši Līvānu novada domes 2014.gada 26.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” Līvānu
pilsētas teritorijā iekļautajām zemes vienībām no Līvānu novada Turku pagasta Jaunā
muižā, kas piegulst Līvānu novada pašvaldības ceļam ar kadastra apzīmējumu 7686-0070697, un pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu
un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269. „Adresācijas sistēmas
noteikumi”, un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušanei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Piešķirt atbilstoši Līvānu novada domes 2014. gada 26. jūnija saistošajiem
noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” grafiskajā daļā Līvānu
novada Turku pagasta Jaunā muižā noteiktajam ielas pagarinājuma - Līvānu novada
pašvaldības ceļam ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0697 platībā 0,1871 ha, nosaukumu:
Kalnu iela, Līvāni, Līvānu novads (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes ).
7.2. Sakarā ar Līvānu pilsētas administratīvās robežas izmaiņām un ielas
nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldības ceļam ar kadastra apzīmējumu 7686007-0697 mainīt adresi nekustamajam īpašumam un ar to saistītām ēkām un būvēm:
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Nr.p.k. Esošā adrese
1.

Īpašuma kadastra
numurs
,,Līdaciņas”, Jaunā muiža, 7686-007-0235
Turku pag., Līvānu nov.,
klasifikatora kods
106009550

Jaunā adrese
Kalnu iela 13, Līvāni,
Līvānu novads

7.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
7.4. 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.
14. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.

15. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Līvānu novada izglītības iestāžu 1., 2., 3.un
4.klases skolēniem.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28.decembra noteikumiem Nr.1206
„Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus
pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. No 2015.gada 1.septembra noteikt maksu par Līvānu novada izglītības iestāžu
1., 2., 3. un 4. klases skolēnu ēdināšanu 1,42 EUR dienā.
2. Noteikt, ka Līvānu 1.vidusskolā, Līvānu 2.vidusskolā, Jaunsilavas pamatskolā,
Jersikas pamatskolā, Rožupes pamatskolā, Sutru pamatskolā ēdināšanas maksā 1,42 EUR
tiek iekļauti tikai izdevumi pārtikas produktu iegādei, un ar pusdienu sagatavošanu
saistītos izdevumus sedz Līvānu novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir izglītības iestāžu direktori.
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16. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2013. gada 6. februāra noteikumos Nr. 1
„Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu
novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanai”.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera ierosinājumu
par grozījumu veikšanu Līvānu novada domes 2013. gada 6. februāra noteikumos Nr. 1
„Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu novada
pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai” un nolūkā
atbalstīt ģimenes, kuru bērni mācās Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs,
piešķirot līdzekļus audzēkņu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai, un pamatojoties uz
Līvānu novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu
komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un
21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim,
K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt šādus grozījumus Līvānu novada domes 2013. gada 6. februāra
noteikumos Nr. 1 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos
līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai”:
1.1. Izteikt Noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā
paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu (izglītības iestādes, kas
nodrošina obligātās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības
programmu īstenošanu) obligātās pirmsskolas izglītības vecuma bērnu un 5.- 9.klašu un
10.-12. klašu audzēkņu (turpmāk - audzēkņi) ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.
(Izņemot 1.- 4. klases skolnieku ēdināšanu, kas tiek finansēta no valsts budžeta
līdzekļiem, atbilstoši Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumiem Nr.1206 „Kārtība, kādā
aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām
pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”.)
1.2. Izteikt Noteikumu 10. punktu šādā redakcijā:
„10. Pašvaldības apmaksātas pusdienas tiek nodrošinātas obligātās pirmsskolas
izglītības grupu un 5.- 12. klašu audzēkņiem.”
1.3. Papildināt Noteikumu V nodaļu „Noslēguma jautājumi” ar 20. punktu šādā
redakcijā:
„20. Grozījumi šo noteikumu 1. un 10. punktā piemērojami sākot ar 2015./2016.
mācību gadu.”
1.4. Izteikt Noteikumu pielikumu Nr. 1 jaunā redakcijā:
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1.pielikums
Līvānu novada domes
06.02.2013. noteikumiem Nr.1
„Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus
Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai”
/Līvānu novada domes 24.09.2015. gada sēdes lēmuma Nr. 14-16 redakcijā/

Pārskats par ____________________________________audzēkņu faktisko apmeklējumu
(izglītības iestāde)

un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 201___.gada ______________________mēnesī.

Klase
vai
grupa

Audzēkņu
skaits (saskaņā ar

1

2

VIIS datiem)

Audzēkņu skaits
(saskaņā ar iesniegumu
skaitu apmaksāta
ēdināšanas pakalpojuma
saņemšanai)

Faktiskais
skolēnu skolas
apmeklējumu
dienu skaits

Faktiskais
skolēnu
ēdināšanas reižu
skaits

3

4

5

5.-6.g.
5.kl.
6.kl.
7.kl.
8.kl.
9.kl.
10.kl.
11.kl.
12.kl.
Kopā
Direktors
(vārds, uzvārds, paraksts)

Pārskatu sagatavoja
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
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17. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods, J. Kirillovs, N. Liepnieks
1. Izskatot Biedrības „Veloklubs Līvāni”, reģ. nr. 40008122473, juridiskā adrese
Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, 2015.gada 21.augusta vēstuli par līdzekļu
piešķiršanu 260,00 EUR apmērā Grīvas meža Daudzfunkcionālās trases
apsaimniekošanas izdevumu segšanai līdz 2015.gada beigām, 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. Jaunušanei, , G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un
deputātam J. Kirillovam „atturoties”
NOLEMJ:
1.1.Piešķirt līdzekļus 260,00 EUR apmērā Biedrībai „Veloklubs Līvāni”, reģ. nr.
40008122473, juridiskā adrese Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, Grīvas meža
Daudzfunkcionālās trases apsaimniekošanas izdevumu segšanai līdz 2015.gada beigām no
Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada
pamatbudžetā.
1.2. Slēgt līgumu ar Biedrību „Veloklubs Līvāni”, reģ. nr. 40008122473, juridiskā
adrese Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, par piešķirto līdzekļu izlietojumu
paredzētajam mērķim.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Juridiskās nodaļas vadītājs
Gatis Pelēķis un lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2.Izskatot Jersikas Kristus Apskaidrošanās pareizticīgo draudzes, reģ. nr.
99500000338, juridiskā adrese Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5316,
2015.gada 7.septembra vēstuli par finansiālu atbalstu 1200 EUR apmērā Jersikas
Apskaidrošanās pareizticīgo baznīcas remontam, kura kopējās izmaksas saskaņā ar tāmi
sastāda 5199,85 EUR, no kurām 4000,00 EUR sedz Nodibinājums “Rietumu Bankas
labdarības fonds”, reģ. Nr. 40008114048, saskaņā ar 2015.gada 25.maija līgumu Nr.
042/1-09/2015, 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. Jaunušanei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt Jersikas Kristus Apskaidrošanās pareizticīgo draudzei, reģ. nr.
99500000338, juridiskā adrese Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5316,
līdzekļus 1200,00 EUR apmērā Jersikas Apskaidrošanās pareizticīgo baznīcas remontam
no Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes
2015.gada budžetā.
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2.2. Slēgt līgumu ar Jersikas Kristus Apskaidrošanās pareizticīgo draudzi, reģ. nr.
99500000338, juridiskā adrese Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5316, par
piešķirto līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita Grabāne un
lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
3. Izskatot SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, iesniegto dzīvokļu sarakstu, kuru īrniekiem (īpašniekiem) ir noteikts
trūcīgas personas/ģimenes statuss, un kuros nepieciešams uzstādīt ūdens skaitītājus un
impulsa pārraides iekārtas ar kopējām izmaksām 1647,93 EUR, un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2008.gada 12.septembra noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvokļa īpašuma lietošanu” 33.1 punktu un 33.3 punktu, un Ministru kabineta 2006.gada
12.decembra noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs
norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu” 11.punktu, un saskaņā ar 2004.gada 16.martā noslēgto starp Līvānu novada
domi un SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pašvaldības nekustamā
īpašuma apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu Nr. 39 un Līvānu novada domes
2014.gada 29.maija lēmumu Nr.7-16 “Par vienotu ūdens skaitītāju nomaiņu vai
uzstādīšanu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1.Piešķirt līdzekļus 1647,93 EUR apmērā SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”, reģ.Nr.41503010497, ūdens skaitītāju un impulsa pārraides iekārtu
apmaksai no Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes
2015.gada pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
4. Izskatot Latgales mākslas un amatniecības centra 2015.gada 9.septembra vēstuli
Nr. 1-6/4 par papildus līdzekļu piešķiršanu stikla kausēšanas krāsns iegādei, kuras
izmaksas sastāda 4840,00 EUR, ņemot vērā, ka izdevumi 2500,00 EUR apmērā tiks segti
no Latgales mākslas un amatniecības centra 2015.gada budžeta līdzekļiem, līdz ar to
iztrūkstošā finansējuma daļa sastāda 2340 EUR, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
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4.1. Piešķirt papildus līdzekļus 2340,00 EUR apmērā Latgales mākslas un
amatniecības centram stikla kausēšanas krāsns iegādei no Līvānu novada domes
2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem,
veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
5. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu par papildus līdzekļu piešķiršanu 2487,40 EUR Latgales mākslas un
amatniecības centra ēkas Domes ielā 1, Līvānos, I kārtas pārbūves darbu veikšanai, ņemot
vērā no pārbūves tāmes izslēdzamos un papildus iekļaujamos darbu apjomus un izmaksas,
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. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt papildus līdzekļus 2487,40 EUR apmērā Latgales mākslas un
amatniecības centra ēkas Domes ielā 1, Līvānos, I kārtas pārbūves darbu veikšanai no
Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada
pamatbudžetā.
5.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
6. Izskatot Līvānu novada Būvniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu par
papildus līdzekļu piešķiršanu 2424,11 EUR Domes skvēra un domes teritorijas
labiekārtošanai Rīgas ielā 77 un Rīgas ielā 79, Līvānos, ņemot vērā no labiekārtošanas
tāmes izslēdzamos un papildus iekļaujamos darbu apjomus un izmaksas, 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. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Piešķirt papildus līdzekļus 2424,11 EUR Domes skvēra un domes teritorijas
labiekārtošanai Rīgas ielā 77 un Rīgas ielā 79, Līvānos no Līvānu novada domes
2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem,
veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
6.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
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7. Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera
ierosinājumu par līdzekļu piešķiršanu kopsummā 1846,42 EUR dzīvokļa Lāčplēša ielā 2353, Līvānos, un dzīvokļa Lāčplēša ielā 23-33, Līvānos, kosmētiskā remonta darbu
apmaksai, sakarā ar to, ka šie dzīvokļi tiks iedalīti bērniem – bāreņiem, 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. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Piešķirt līdzekļus 1846,42 EUR dzīvokļa Lāčplēša ielā 23-53, Līvānos, un
dzīvokļa Lāčplēša ielā 23-33, Līvānos, kosmētiskā remonta darbu apmaksai no Līvānu
novada domes 2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada
pamatbudžetā.
7.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
8. Deputāts J. Kirillovs ierosina atlikt jautājuma par papildus līdzekļu piešķiršanu
strūklakas būvniecībai izskatīšanu, jo nepieciešams papildus skaidrojums.
Deputāti vienojas jautājuma par papildus līdzekļu piešķiršanu strūklakas
būvniecībai Rīgas ielā 103, Līvānos izskatīšanu atlikt uz nākošo domes sēdi.
9. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu par papildus līdzekļu piešķiršanu 1439,51 EUR Rudzātu vidusskolas sporta
zāles grīdas remonta un lietus ūdens kanalizācijas atjaunošanas darbu veikšanai sakarā ar
darbu apjomu un veidu izmaiņām remontdarbu gaitā, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
9.1. Piešķirt līdzekļus 1439,51 EUR Rudzātu vidusskolas sporta zāles grīdas
remonta un lietus ūdens kanalizācijas atjaunošanas darbu veikšanai no līdzekļu
ekonomijas daļas projektā „Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo
zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai”, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
9.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Rudzātu vidusskolas direktors Vladislavs Spriņģis un Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
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18. Par finansējuma piešķiršanu bezsaimnieka, klaiņojošo kaķu sterilizācijai un
par sadarbības līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods, J. Kirillovs, N. Liepnieks
Sakarā ar saņemtajām sūdzībām no iedzīvotājiem par klaiņojošo kaķu izplatību
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos Līvānu pilsētā un atbilstoši Dzīvnieku
aizsardzības likuma 8. punkta trešajai daļai, kurā noteikts, ka „saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas reglamentē dzīvnieku labturības
jomu, vietējā pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu
dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu” un ceturtajai daļai, kurā noteikts,
ka „saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem vietējā pašvaldība var atļaut pilsētā
vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā turēt sterilizētu bezsaimnieka kaķi, ja
tiek nodrošināta tā labturība un apzīmēšana”, un saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada
2.oktobrī noteikumu Nr.678 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 2. punktu,
kurā noteikts, ka “Dzīvnieku ķērājs ir fiziska persona, kura ir apmācīta klaiņojošu
dzīvnieku ķeršanā un saņēmusi biedrības "Latvijas Veterinārārstu biedrība" (turpmāk –
biedrība) izsniegtu dzīvnieku ķērāja apliecību (turpmāk – apliecība) (pielikums), kas tai
dod atļauju ķert dzīvniekus” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu un
21.pantu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu 375 EUR apmērā Līvānu pilsētā daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju pagalmos mītošo kaķu sterilizācijai no Līvānu novada domes 2015.gada
pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
2. Slēgt sadarbības līgumu ar dzīvnieku aizsardzības biedrību „Ingato”, reģ. Nr.
40008237200, Rīgas iela 10A-35, Līvāni, Līvānu novads, par klaiņojošo kaķu nogādāšanu
sterilizācijai veterinārajā klīnikā “LIVET” Rīgas ielā 100, Līvānos.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes vides
inženiere Gunita Vaivode.

19. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem uz 2015.gada 1.septembri.
Ziņo A. Vaivods, J. Magdaļenoks, L. Ancāne
Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem, un atbilstoši 2014. gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītajiem iestāžu
uzturēšanas izdevumiem un pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta otro daļu, Ministru
kabineta 1999. gada 13. jūlija noteikumiem Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
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pakalpojumiem” un 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. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt ar 2015.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.
20. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 1PTS-9, valsts numura
zīme P5505LK atsavināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada Turku pagasta pārvaldes vadītāja Aivara Smelcera
ierosinājumu par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 1PTS-9, 1989.gads,
valsts numura zīme P5505LK, atsavināšanu sakarā ar tālākas izmantošanas ekonomisko
neizdevīgumu, un ņemot vērā, ka līdz Līvānu novada domes 2015.gada 26.februāra
lēmumā Nr. 2-16 „Par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 1PTS-9, valsts
numura zīme P5505LK atsavināšanu” noteiktajam termiņam - 2015.gada 20.martam un
līdz Līvānu novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumā Nr. 5 – 29 “Par pašvaldības
kustamās mantas – traktora piekabes 1PTS-9, reģistrācijas numurs P5505LK,
atsavināšanu” noteiktajam termiņam - 2015.gada 11.jūnijam uz minēto mantu nav
pieteicies neviens pretendents, un atbilstoši 2015.gada 19.janvāra eksperta vērtējumā
noteiktajai transportlīdzekļa vērtībai un Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumam, un pamatojoties uz Publiskas
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
likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušanei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Līvānu novada pašvaldībai piederošo traktora piekabi 1PTS-9, valsts numura
zīme P5505LK, 1989.izlaiduma gads, atsavināt par brīvu cenu 2893,00 EUR (divi tūkstoši
astoņi simti deviņdesmit trīs euro, 00 centi ), tai skaitā PVN – 502,09 EUR (pieci simti
divi euro, 09 centi ).
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2. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv izsludināt
atkārtotu pieteikšanos uz šajā lēmumā minēto mantu līdz 2015.gada 15.oktobrim.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
22.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas “NINO”
maksātnespējas reģistra pārlūkā pieejamo informāciju un Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra maksātnespējas reģistra datiem, ar 2015.gada 20.augusta Preiļu rajona tiesas
lēmumu Aivaram Susejam, personas kods: (kods), ir izbeigts maksātnespējas process, par
ko 2015.gada 27.augustā izdarīts ieraksts maksātnespējas reģistrā.
2013.gada 6.jūnijā, atbildot uz maksātnespējas procesa administratora Alekseja
Petrova vēstuli, Līvānu novada dome sniedza informāciju par nekustamā īpašuma
nodokļa parādu, par Aivaram Susejam piederošo nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
(numurs), kas atrodas (adrese).
Maksātnespējas procesa gaitā, īstenojot saistību dzēšanas plānu, Līvānu novada
domes prasījums netika apmierināts, tāpēc pamatojoties uz Maksātnespējas likuma
164.panta pirmo daļu, ja parādnieks veicis fiziskās personas saistību dzēšanas plānā
noteiktās darbības, pēc šī plāna darbības beigām atlikušās minētajā plānā norādītās šīs
personas saistības tiek dzēstas un apturētās izpildu lietvedības par dzēsto saistību piedziņu
tiek izbeigtas. Tātad, ja maksātnespējas process tiek pabeigts sakarā ar to, ka fiziskā
persona ir izpildījusi saistību dzēšanas plānu, tiesa pieņem lēmumu pa fiziskās personas
atbrīvošanu no atlikušajiem (nesamaksātajiem) parādiem. Tas nozīmē, ka šie parādi tiek
dzēsti un ka kreditors vairs nevar tos no fiziskās personas piedzīt. Saskaņā ar 2015.gada
20.augusta Preiļu rajona tiesa lēmumu Aivaram Susejam tiek izbeigta saistību dzēšanas
procedūra un maksātnespējas process sakarā ar to, ka ir izpildīts saistību dzēšanas plāns,
kā arī izbeigtas apturētās izpildu lietas.
Aivaram Susejam, personas kods: (kods) nekustamā īpašuma nodokļa parāds par
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru (numurs), kas atrodas (adrese), kas pamatojoties
uz augstāk minēto ir dzēšams, uz 2015.gada 24.septembri ir 64,06 EUR, t.sk.
pamatparāds 38,91 EUR un nokavējuma nauda 25,15 EUR par periodu no 15.11.2010.15.08.2013.
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Maksātnespējas procesa gaitā, pārdodot izsolē nekustamo īpašumu (adrese), kā arī
pamatojoties uz zemesgrāmatā pieejamo informāciju, pēc 2013.gada 09.septembra Preiļu
rajona tiesas lēmuma, tā īpašnieks ir SIA “BIBA LIMITED”, reģ. nr. 44103087051.
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. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu Aivaram Susejam, personas kods
(kods), par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru (numurs), kas atrodas (adrese), kas uz
2015.gada 24.septembri ir 64,06 EUR, t.sk. pamatparāds 38,91 EUR un nokavējuma
nauda 25,15 EUR par periodu no 15.11.2010.-15.08.2013.
1.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parāda dzēšanu.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
2. Izskatot Jersikas pagasta nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu un
2015.gada 04.septembra valdes sēdes lēmumu par Antoņinas Kuzmenko nekustamā
īpašuma nodokļa parāda dzēšanu, tika konstatēts, ka Antoņinai Kuzmenko, personas kods
(kods), par laika periodu no 2011.-2012. gadam ir izveidojies nekustamā īpašuma
nodokļa parāds par īpašumu (nosaukums) ar kadastra numuru (numurs), kas atrodas
(adrese). Parāda summa uz 2015.gada 24.septembri ir 23,84 EUR, t.sk pamatparāds 14,23
EUR un nokavējuma nauda 9,61 EUR.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 4) punkta
regulējumam - nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir dzēšams nodokļu maksātājam
attiecībā uz bezstrīda kārtībā piedzenamiem nokavētiem nodokļu maksājumiem, ja
lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējis spēku saskaņā ar šā
likuma 26.panta devītās daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka lēmums par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu zaudē spēku, ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
nav izpildīts šā panta astotajā daļā noteiktajā termiņā (triju gadu laikā no lēmuma
pieņemšanas) un nodokļu administrācijas rīcībā ir tiesiski apstiprināts akts par piedziņas
neiespējamību.
Administratīvā procesa likuma 360.panta ceturtā daļa nosaka, ka administratīvais
akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs gadi. Aprēķinot
noilgumu, atskaita laiku, uz kuru administratīvā akta darbība bija apturēta. Noilguma
termiņā neieskaita arī laiku, kad administratīvā akta adresātam nav deklarētās
dzīvesvietas vai dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, taču šādā gadījumā administratīvais akts
nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā seši gadi.
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2014.gada 10.jūlijā Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa Līvānu
novada domei ir nosūtījusi vēstuli, kurā informē, ka iestādē saņemts Antoņinas
Kuzmenko iesniegums, par viņai lietošanā piešķirto zemes gabalu ar nosaukumu
(nosaukums), (adrese) ar kadastra numuru (numurs). Zemes gabals netika privatizēts un
netika noslēgts zemes nomas līgums. 1998.gadā Antoņina Kuzmenko pārcēlās dzīvot no
Līvāniem uz Daugavpili, bet uz atstātā zemes gabala bijušais vīrs Sergejs Kuzmenko
uzbūvēja dārza mājiņu. No 2010.gada sāka saņemt maksāšanas paziņojumus par NĪN uz
šo zemes gabalu. 2007.gada 22.februārī Antoņinai Kuzmenko zemes lietošanas tiesības
izbeigtas. 2007.gada 04.aprīlī Valsts zemes dienests veica aktualizāciju kadastra
informācijas sistēmas teksta datos un dzēsa Antoņinu Kuzmenko kā (adrese) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu (numurs) 0,06 ha platībā lietotāju.
Papildus reģionālā nodaļa informē, ka reģionālās nodaļas arhīva materiālos
atrodas 2003.gada 28.marta Jersikas pagasta nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kadastra
numuru (numurs) nepilnās tehniskās inventarizācijas darba žurnāls, atbilstoši kuram,
kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta dārza mājiņa ar kadastra apzīmējumu (numurs)
un Antoņina Kuzmenko kā dārza mājiņas lietotāja. Tā kā viņa savā 2014.gada 17.jūnija
iesniegumā informēja, ka nav dārza mājiņas lietotāja un reģionālās nodaļas rīcībā nav
īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu uz šo dārza mājiņu, reģionālā nodaļa,
pamatojoties uz augstākminēto un ievērojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
93.panta tiesisko regulējumu, 2014.gada 31.jūnijā veica datu aktualizāciju kadastra
informācijas sistēmā un ēkai – dārza mājiņai ar kadastra apzīmējumu (numurs) reģistrēja
nenoskaidrotu piederību.
Ņemot vērā augstāk minēto, tiek secināts, ka piedzenamais nekustamā īpašuma
nodokļa parāds uz 2015.gada 24.septembri ir parāds, par kuru pieņemtie lēmumi
(paziņojumi) par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējuši spēku un parāds ir
objektīvi neatgūstams un dzēšams.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājas lapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 4.punktu, šī panta trešo un ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim,
K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu Antoņinai Kuzmenko, personas
kods (kods), kas uz 2015.gada 24.septembri ir 23,84 EUR, t.sk. pamatparāds 14,23 EUR
un nokavējuma nauda 9,61 EUR un ir izveidojies par zemes gabalu (nosaukums) ar
kadastra nr. (numurs), kas atrodas (adrese) par laika posmu no 2011.-2012. gadam.
2.2. Publicēt Līvānu novada domes mājaslapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parāda dzēšanu.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
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3. Veicot Līvānu pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksta analīzi,
tiek ierosināts dzēst minētā nodokļa parādus 116,90 EUR apmērā personām, kurām
piedzenamā nokavētā parāda kopsumma nepārsniedz 15 euro.
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļai nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājums,
neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro, un, ja triju gadu laikā
no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu. Saskaņā ar minētā likuma 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma
naudas un soda naudas šī 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.
Ņemot vērā, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātie īpašumi vairāk
kā trīs gadus atrodas citu personu īpašumā, tiek secināts, ka piedzenamie nekustamā
īpašuma nodokļa parādi uz 2015.gada 24.septembri ir parādi, kas nepārsniedz 15 euro,
par kuriem nav pieņemti lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu triju gadu
laikā no maksājuma termiņa iestāšanās, un parādi ir objektīvi neatgūstami un dzēšami.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu, šī panta trešo un ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim,
K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1 Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus kopsummā 116,90 EUR apmērā,
tai skaitā:
3.1.1. Innai Bogdanovai parādu uz 24.09.2015. 12,55 EUR, tai skaitā pamatparāds
7,41 EUR un nokavējuma nauda 5,14 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra
numurs (numurs).
3.1.2. Staņislavam Casno parādu uz 24.09.2015. 13,42 EUR, tai skaitā
pamatparāds 7,12 EUR un nokavējuma nauda 6,30 EUR par nekustamo īpašumu (adrese),
kadastra numurs (numurs).
3.1.3. Broņislavai Iļjinai, parādu uz 24.09.2015. 5,04 EUR, tai skaitā pamatparāds
2,52 EUR un nokavējuma nauda 2,52 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra
numurs (numurs).
3.1.4. Birutai Kolpakai, parādu uz 24.09.2015. 0,36 EUR, tai skaitā pamatparāds
0,18 EUR un nokavējuma nauda 0,18 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra
numurs (numurs).
3.1.5. Ērikam Kolpakam parādu uz 24.09.2015. 0,38 EUR, tai skaitā pamatparāds
0,19 EUR un nokavējuma nauda 0,19 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra
numurs (numurs).
46

3.1.6. Olgai Kuzminovai parādu uz 24.09.2015. 4,91 EUR, tai skaitā pamatparāds
4,04 EUR un nokavējuma nauda 0,87 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra
numurs (numurs).
3.1.7. Jurijam Mahinovam parādu uz 24.09.2015. 3,70 EUR, tai skaitā
pamatparāds 1,85 EUR un nokavējuma nauda 1,85 EUR par nekustamo īpašumu (adrese),
kadastra numurs (numurs).
3.1.8. Aleksandram Martinovam parādu uz 24.09.2015. 1,20 EUR, tai skaitā
pamatparāds 0,60 EUR un nokavējuma nauda 0,60 EUR par nekustamo īpašumu (adrese),
kadastra numurs (numurs).
3.1.9. Oksanai Meisai parādu uz 24.09.2015. 1,16 EUR, tai skaitā pamatparāds
0,58 EUR un nokavējuma nauda 0,58 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra
numurs (numurs).
3.1.10. Agafijai Mininai parādu uz 24.09.2015. 0,86 EUR, tai skaitā pamatparāds
0,43 EUR un nokavējuma nauda 0,43 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra
numurs (numurs).
3.1.11. Kristapam Plūmiņam parādu uz 24.09.2015. 1,14 EUR, tai skaitā
pamatparāds 0,57 EUR un nokavējuma nauda 0,57 EUR par nekustamo īpašumu (adrese),
kadastra numurs (numurs).
3.1.12. Diānai Smanei parādu uz 24.09.2015. 0,83 EUR, tai skaitā pamatparāds
0,55 EUR un nokavējuma nauda 0,28 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra
numurs (numurs).
3.1.13. Zojai Smirnovai parādu uz 24.09.2015. 0,52 EUR, tai skaitā pamatparāds
0,26 EUR un nokavējuma nauda 0,26 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra
numurs (numurs).
3.1.14. Gaļinai Sovetovai parādu uz 24.09.2015. 1,41 EUR, tai skaitā pamatparāds
0,78 EUR un nokavējuma nauda 0,63 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra
numurs (numurs).
3.1.15. Annai Ančipanovai parādu uz 24.09.2015. 0,74 EUR, tai skaitā
pamatparāds 0,74 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), personīgā konta numurs
(numurs).
3.1.16. Aļonai Dovžanskai parādu uz 24.09.2015. 0,06 EUR, tai skaitā
pamatparāds 0,06 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), personīgā konta numurs
(numurs).
3.1.17. Jānim Ecētājam parādu uz 24.09.2015. 2,76 EUR, tai skaitā pamatparāds
1,38 EUR un nokavējuma nauda 1,38 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra
numurs (numurs).
3.1.18. Jānim Ecētājam parādu uz 24.09.2015. 2,08 EUR, tai skaitā pamatparāds
1,04 EUR un nokavējuma nauda 1,04 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra
numurs (numurs).
3.1.19. Jānim Ecētājam parādu uz 24.09.2015. 4,36 EUR, tai skaitā pamatparāds
2,18 EUR un nokavējuma nauda 2,18 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra
numurs (numurs).
3.1.20. Jānim Ecētājam parādu uz 24.09.2015. 2,76 EUR, tai skaitā pamatparāds
1,38 EUR un nokavējuma nauda 1,38 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra
numurs (numurs).
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3.1.21. Gurijam Ivanovam parādu uz 24.09.2015. 11,43 EUR, tai skaitā
pamatparāds 7,21 EUR un nokavējuma nauda 4,22 EUR par nekustamo īpašumu (adrese),
kadastra numurs (numurs).
3.1.22. Zofijai Jurovai parādu uz 24.09.2015. 5,18 EUR, tai skaitā pamatparāds
5,18 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra numurs (numurs).
3.1.23. Aleksandram Krjukovam parādu uz 24.09.2015. 0,74 EUR, tai skaitā
pamatparāds 0,74 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra numurs (numurs).
3.1.24. Natālijai Onufrijevai parādu uz 24.09.2015. 8,32 EUR, tai skaitā
pamatparāds 8,32 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra numurs (numurs).
3.1.25. Agafijai Mihailovai parādu uz 24.09.2015. 1,11 EUR, tai skaitā
pamatparāds 1,11 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), personīgā konta numurs
(numurs).
3.1.26. Regīnai Podskočijai parādu uz 24.09.2015. 0,12 EUR, tai skaitā
pamatparāds 0,06 EUR un nokavējuma nauda 0,06 EUR par nekustamo īpašumu (adrese),
personīgā konta numurs (numurs).
3.1.27. Marijai Salai parādu uz 24.09.2015. 1,46 EUR, tai skaitā pamatparāds 0,73
EUR un nokavējuma nauda 0,73 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra numurs
(numurs).
3.1.28. Ļubovai Serkovai parādu uz 24.09.2015. 7,06 EUR, tai skaitā pamatparāds
7,06 EUR un nokavējuma nauda 0,73 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra
numurs (numurs).
3.1.29. Matronai Suhanovai, parādu uz 24.09.2015. 0,91 EUR, tai skaitā
pamatparāds 0,91 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra numurs (numurs).
3.1.30. Lidijai Ščeglovai parādu uz 24.09.2015. 12,12 EUR, tai skaitā
pamatparāds 12,12 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra numurs (numurs).
3.1.31. Tatjanai Žukovai parādu uz 24.09.2015. 8,21 EUR, tai skaitā pamatparāds
5,55 EUR un nokavējuma nauda 2,66 EUR par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra
numurs (numurs).
3.2. Publicēt Līvānu novada domes mājaslapā www.livani.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
23. Par saistošajiem noteikumiem „Par likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanu Līvānu novadā”.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot saistošo noteikumu „Par likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” normu
piemērošanu Līvānu novadā” projektu un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties uz
likuma
„Par
nekustamā
īpašuma
nodokli”
1
1
4
6
1.panta otrās daļas 9. punktu, 2.panta 8. daļu, 3.panta 1. daļu un 1. daļu, 9.panta otro
daļu un Pārejas noteikumu 58. un 59.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 3.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
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Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr. 20 „Par likuma ”Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanu Līvānu novadā” /sk. pielikumā/.
2. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
3. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers.
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi uz 2 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.

24. Par dzīvokļa Biedrības ielā 5-46, Līvānos nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot R. K., personas kods (kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2015. gada
13. augusta iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas
nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un
Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai
vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties uz likuma ”Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma tiesības
dzīvokļa īpašumam Biedrības ielā 5-46, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Biedrības ielā 5-46, Līvānos, Līvānu novadā un
dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala domājamās daļas, to pārdodot par brīvu
cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa īrniecei R. K..
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
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25. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Latgales mākslas un amatniecības centra 2015.gada 11.septembra vēstuli
Nr. 1 - 5/2 par izmaiņām amatu vienību sarakstā no 2015.gada 1.oktobra, aizstājot amatu
“stikla muzeja galvenais krājuma glabātājs” ar amatu “stikla muzeja krājuma glabātājs”,
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušanei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Latgales mākslas un amatniecības centra amatu vienību sarakstu un
noteiktās mēneša darba algas no 2015.gada 1.oktobra (skat. amata vienību sarakstu
pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Latgales mākslas un amatniecības
centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: LMAC amatu saraksts uz 1 lpp.
Sēde beidzas plkst. 12.00
Protokols parakstīts 2015. gada 1. oktobrī
Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

/paraksts

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos

/paraksts/

R. Šmukste
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