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Sēdes sākums plkst.900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta KRAUKLE
Sēdi protokolē: lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Viktorija LOČA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS
4) Inese JAUNUŠĀNE
5) Ginta KRAUKLE
6) Valdis LABINSKIS
7) Jānis MAGDAĻENOKS
8) Ivans MATROSOVS
9) Gatis PASTARS
10) Pēteris ROMANOVSKIS
11) Ļevs TROŠKOVS
12) Ainis VEIGURS
13) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
1) Ināra KALVĀNE, attaisnojoša iemesla dēļ
2) Andris VAIVODS, komandējumā
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis Skreivers, izpilddirektors
2) Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
3) Līga Ancāne, galvenais ekonomists
4) Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja

5) Baiba Vucenlazdāne, plānošanas un attīstības daļas vadītāja
6) Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
7) Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja
8) Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
9) Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
10) Iveta Dobele, Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece
11) Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
12) Aija Usāne, izpilddirektora vietniece
13) Sanita Grabāne, juriskonsulte
14) Juris Sniķers, informātikas daļas vadītājs
15) Jānis Vaivods, sabiedrisko attiecību speciālists
16) Janīna Usāre, Jaunsilavas pamatskolas direktore
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo G. Kraukle.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo G. Kraukle.
3. Par Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju. Ziņo G. Kraukle.
4. Par Rudzātu speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu. Ziņo G. Kraukle.
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
6. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījums Līvānu novada domes 2010.gada 13.
jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Līvānu novadā.”” Ziņo J. Magdaļenoks.
7. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.- 2025.
gadam Gala redakcijas apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Lielie asari”. Ziņo
J. Magdaļenoks.
12. Par zemes ierīcības – apvienošanas un sadales projekta izstrādāšanu zemes
īpašumiem Pļavu ielā 4 un Pļavu ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo J.
Magdaļenoks.
13. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par informācijas precizēšanu adresēm. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par dzīvokļa Nr. 26 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz
nomaksu. Ziņo G. Kraukle.
16. Par dzīvokļa Nr. 6 Sporta ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Ziņo G. Kraukle.
17. Par dzīvokļa Nr. 44 Sporta ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Ziņo G. Kraukle.
18. Par dalību projektā “Imagining Sustainable Glass Network Europe”. Ziņo
G.Kraukle
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19. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem ar 2019.gada 1.janvāri. Ziņo G. Kraukle.
20. Par projektu „Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2”. Ziņo G. Kraukle.
21. Par projektu „Zivju resursu pavairošana Dubnas upes baseinā”. Ziņo G.
Kraukle.
22. Par nekustamā īpašuma „Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos,
Līvānu novadā, nomas ar apbūves tiesībām izsoli. Ziņo G. Kraukle.
23. Par izmaiņām Attīstības plānošanas komisijas sastāvā. Ziņo G. Kraukle.
24. Par papildus maksājumiem Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina Rīgas ielā 101,
Līvānos, Līvānu novadā, apmeklētājiem. Ziņo G. Kraukle.
25. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo G. Kraukle.
Domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle iepazīstina deputātus ar
aktualitātēm pašvaldībā un projektu īstenošanas gaitu.
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro G. Kraukle
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
31. janvārī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
1.februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un atbildīgie
speciālisti apmeklēja 26. starptautiskās tūrisma izstādes-gadatirgus “Balttour 2019”
atklāšanu. Izstādē tika prezentēts arī Līvānu novada tūrisma piedāvājums kopējā
Latgales stendā. Izstādes rīkotāju informācija liecina, ka kopumā izstādi apmeklējuši
vairāk kā 28 000 cilvēku.
4. februārī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne vienojās ar 1991.
gada barikāžu dalībnieku biedrības pārstāvjiem par barikāžu dalībnieka statusa
apliecību izsniegšanu Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās šī gada 20. maijā.
5. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Reģionālo
attīstības centru apvienības (RACA) valdes sēdē, kuras ietvaros notika tikšanās ar jauno
vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministru Juri Pūci, lai pārrunātu
valdības redzējumu par administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanu.
6. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rīgā piedalījās
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Veselības un sociālo jautājumu komitejas un
Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē.
7. februārī notika Līvānu novada kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības, jaunatnes un
sociālo iestāžu vadītāju sanāksme un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme.
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7. februārī Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā norisinājās grāmatas “Līvāni. Toreiz
un tagad” atvēršanas svētki. Pasākumā piedalījās un klātesošos uzrunāja Līvānu novada
domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
7. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales
Speciālās ekonomiskās zonas uzraudzības komisijas un Latgales Plānošanas reģiona
Attīstības padomes sēdēs, kas notika Lūznavas muižā.
8. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Preiļos piedalījās
Latgales reģiona Attīstības aģentūras sēdē.
12. februārī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās
Rudzātu pagasta valdes sēdē.
12. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sēdē, kurā tika izstrādāti
jaunie nekustamā īpašuma „Alejas", Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu
novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi.
13. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Latgales
Mākslas un amatniecības centra pārstāvji Preiļos piedalījās diskusijā “Mīti un patiesība
par publisku personu radītiem konkurences kropļojumiem tūrisma un viesmīlības
jomā”. To rīkoja Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību
savienību, reaģējot uz sabiedrībā izskanējušiem dažādiem viedokļiem par iespējām,
piedāvājumiem un ierobežojumiem tūrisma jomā.
13. februārī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās
Rožupes pagasta valdes sēdē.
14. februārī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās
Jersikas un Sutru pagasta valdes sēdēs.
15. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle un vairāki atbildīgie domes darbinieki pieredzes apmaiņā
apmeklēja Ukmerģes pašvaldību Lietuvā. Tika iepazīta sadraudzības pilsētas pieredze
nekustamo īpašumu apsaimniekošanā, sociālajā palīdzībā un izglītības jomā. Tika
pārrunātas iespējas kopīgu projektu īstenošanā.
18.februārī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Turku
pagasta valdes sēdē un vadīja Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi.
19. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Līvānu
novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne un Plānošanas un attīstības daļas,
Līvānu novada Kultūras centra, Latgales Mākslas un amatniecības centra un Līvānu
Uzņēmējdarbības atbalsta centra speciālisti pārrunāja idejas un iespējas startēt nākošā
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perioda Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu konkursos
kultūras un tūrisma jomā.
20. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā piedalījās
ikmēneša Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju
sapulcē. Lai diskutētu par aktualitātēm lauksaimniecībā un reģionu attīstībā un saņemtu
atbildes uz lauksaimniekiem aktuāliem jautājumiem, sapulcē piedalījās zemkopības
ministrs Kaspars Gerhards un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
(VARAM) Juris Pūce.
20. februārī Līvānu novada domes vadība un atbildīgie speciālisti tikās ar SIA “Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība” vadību, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par
pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošanu.
21. februārī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
21. februārī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Rīgā piedalījās
Latvijas Tirgotāju asociācijas ikgadējā konkursa „Latvijas labākais tirgotājs”
apbalvošanas pasākumā, kurā galvenā balva tika pasniegta SIA “ASTARTE-NAFTA”
Līvānu degvielas uzpildes stacijai.
22. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) biedru kopsapulcē, kurā
piedalījās Finanšu ministrs Jānis Reirs, lai pārrunātu 2019.gada valsts budžeta
aktualitātes, kā arī citus pašvaldībām saistošus jautājumus.
23. februārī Līvānu novada Kultūras centrā notika ikgadējais pasākums “Gada balva
kultūrā”. Pasākumā klātesošos uzrunāja un balvas nominantiem pasniedza Līvānu
novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
25. februārī Līvānu novada domes vadība, Līvānu novada Sociālā dienesta un biedrības
“Baltā māja” pārstāvji tikās ar biedrības „Latvijas Samariešu apvienība" Samariešu
atbalsts mājās dienesta vadītāju Viesturu Kleinbergu, lai pārrunātu sadarbības iespējas
mājas aprūpes pakalpojumu uzlabošanā lauku teritorijās.
No 26. līdz 27. februārim Rožupes pamatskolu apmeklēja akreditācijas ekspertu
komisija. 27. februārī eksperti tikās ar Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieci
Gintu Kraukli, lai pārrunātu akreditācijas jautājumus.
Ņemot vērā jauno vecāku aktualizēto jautājumu, Līvānu novada domes priekšsēdētāja
Andra Vaivoda vadībā ir izveidota darba grupa, lai risinātu 1,5 – 4-gadnieku rindas uz
vietām Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādēs. Ir notikušas vairākas tikšanās,
kurās ir izstrādāti trīs varianti, no kuriem labākais risinājums tiks piedāvāts izskatīšanai
Līvānu novada domes deputātiem 2019. gada pašvaldības budžeta ietvaros.
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Izpilddirektors Uldis Skreivers un domes atbildīgie darbinieki turpina 2019. gada
Līvānu novada pašvaldības budžeta izstrādi.
2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo G.Kraukle
Vārds tiek dots V.Labinskim, A.Usānei
1. Izskatot J. Č., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 13. februāra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 13. februārī Nr. LNP/2-11.1/19/259) par palīdzību
uzlabot dzīves apstākļus kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu
dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var
noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo
telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un
atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt J. Č., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 3 cilvēki, 2 – istabu
dzīvokļa Rīgas ielā 30-59, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz
2019.gada 1.septembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
1.2 J. Č. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 30-59,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
1.3 Izslēgt J. Č. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas Nr.10.
1.4 Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.5 Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot K. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 15. februāra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 15.februārī Nr. LNP/2-11.1/19/272) par dzīvojamās
platības piešķiršanu kā speciālistam un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, 21.1 panta ceturto daļu, kas nosaka, ka
“Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs nodot
apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai atsavināt”,
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un 21.3 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “(1) Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu
ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem” un
atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 15
“Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.5 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt labiekārtotam 4-istabu dzīvokļa divām istabām Skolas ielā 5-9,
Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas
statusu.
2.2. Piešķirt K. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), labiekārtota 4-istabu dzīvokļa
Skolas ielā 5-9, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā divu istabu īres tiesības uz
darba tiesisko attiecību laiku Rožupes pamatskolā, bet ne ilgāku par trim gadiem, ar
tiesībām līgumu pagarināt, ja speciālists joprojām ir nodarbināts un ir nomaksāti īres
un komunālie maksājumi.
2.3. K. U. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu par
labiekārtota 4-istabu dzīvokļa Skolas ielā 5-9, Rožupē, Rožupes pag., Līvānu novadā
divu istabu īri.
2.4. Pilnvarot Rožupes pagasta pārvaldes vadītāju A. Neicenieku noslēgt īres
līgumu ar K. U.
2.5.Izslēgt K. U. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes lēmumu atzīts par tiesīgu
saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu uzskaites rindā, ar kārtas Nr. 12.
2.6.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
2.7.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.
3. Izskatot T. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 12. februāra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 12.februārī Nr. LNP/2-11.1/19/250) par īres tiesību
piešķiršanu 2-istabu dzīvoklim Raiņa ielā 1-15, Līvānos, Līvānu novadā kā personai,
kura iekļauta pašvaldības reģistrā saskaņā ar bāriņtiesas ierosinājumu, jo apgādībā ir
nepilngadīgi bērni un ir nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvojamās platības
nodrošināšanā, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība var savos saistošajos noteikumos
noteikt personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, Līvānu novada domes
2006.gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktu, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
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komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt T. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 3 cilvēki, 2 – istabu
dzīvokļa Raiņa ielā 1-15, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2019.gada
1.septembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
3.2. T. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Raiņa ielā 1-15,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3.3. Izslēgt T. K. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā nodrošināmo personu grupas, kārtas
Nr.8.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot T. N., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 29. janvāra
iesniegumu, (reģistrēts 2019.gada 29.janvārī Nr.2-11.1/19/174) par palīdzību
dzīvojamās platības nodrošināšanā, saskaņā ar likuma ”Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā” 14. panta pirmās daļas 3.punktu kurā noteikts, ka pirmām kārtām
ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bez vecāku gādības palikuši bērni – pēc tam, kad bērns
sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt T. N., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs 1 cilvēks, 1
– istabu dzīvokļa Sporta ielā 7-29, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz
2019.gada 1.septembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
4.2. T. N. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabu dzīvokļa Sporta ielā 7-29,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
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4.3. Izslēgt T. N. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, pirmās kārtas palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas Nr.9.
4.4 Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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 Z. J., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 15. februāra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 15. februārī Nr. LNP/2-11.1/19/273) par 2018. gada
09. janvāra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 15 termiņa pagarināšanu, un pamatojoties
uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres
līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt Z. J. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Avotu ielā
a
1 -1, Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2019.gada 01.septembrim ar tiesībām
pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot L. J., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 12. februāra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 12. februārī Nr. LNP/2-11.1/19/249) par uzņemšanu
dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā Rožupes pamatskolas darbinieci un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11.
punktu un 21.2 otro daļu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29. decembra
saistošo noteikumu nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības
palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.2 un 8. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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6.1. Iekļaut L. J., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes lēmumu
atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu uzskaites rindā,
ar kārtas Nr.16.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot A. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 31. janvāra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 31. janvārī Nr. LNP/2-11.1/19/186) un SIA
“Daugulis & Partneri” 2019. gada 30. janvāra izziņu par A. K. uzņemšanu dzīvokļu
apstākļu uzlabošanas reģistrā kā SIA ”Daugulis & Partneri” darbinieku un pamatojoties
uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu un 21.2
otro daļu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29. decembra saistošo
noteikumu nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība
speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3. un 8. punktam, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Iekļaut A. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes lēmumu
atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu uzskaites rindā,
ar kārtas Nr.15.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Izskatot J. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 29. janvāra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 31.janvārī Nr. LNP/2-11.1/19/173) par uzņemšanu
dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā SIA ”Adugs Production” darbinieci un SIA
”Adugs Production“ 2019. gada 28.janvāra izziņu Nr. 07/-1-9 un pamatojoties uz
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu un 21.2 otro
daļu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29. decembra saistošo noteikumu
nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3. un 8. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
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balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav
NOLEMJ:
8.1. Iekļaut J. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes lēmumu
atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu uzskaites rindā,
ar kārtas Nr.14.
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
8.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju
Ziņo G.Kraukle
Vārds tiek dots V.Labinskim, G.Pastaram, J.Magdaļenokam
Paskaidro I.Peiseniece
Izskatot Izglītības un zinātnes ministrijas 2019. gada 17.janvāra vēstuli Nr. 47e/19/189 “Par lēmuma pieņemšanu” un atbilstoši 2018. gada 21.jūnijā pieņemtajam
likumam “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā”, kurā noteikts, ka ar 2020. gada 1.
septembri no Vispārējās izglītības likuma tiek izslēgts vispārējās vidējās izglītības
iestādes veids - vakara (maiņu) vidusskola, un pašvaldībai, kurai ir šādas izglītības
iestādes, atbilstoši minētā likuma Pārejas noteikumu 34.punktam jāpieņem lēmums līdz
2019. gada 28. februārim par skolas nosaukuma maiņu vai likvidāciju vai
reorganizācijas pabeigšanu, konstatēts:
Līvānu novada pašvaldības padotībā ir vispārējās vidējās izglītības iestāde Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola (reģistrācijas Nr. 40900005433), kura
īsteno trīs izglītības programmas: vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programma (kods 31011012), vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programma (kods 31011013), pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma
(kods 21011812).
Ievērojot Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu 34.punktā noteikto,
Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola ir likvidējama.
Lai nodrošinātu vienotu pieeju daudzpusīgu izglītības programmu īstenošanai,
racionālu materiāli tehnisko resursu izmantošanu, vairāku izglītības programmu
īstenošanas koncentrēšanu vienā izglītības iestādē, kas ir par pamatu administratīvo
izdevumu samazināšanai, kā arī, lai nodrošinātu Līvānu novada pašvaldības finanšu
līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu un arī turpmāk nodrošinātu efektīvu mācību
procesa organizāciju, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā īstenotās izglītības
programmas ir iespējams realizēt Līvānu 1.vidusskolā, kā rezultātā pēc Līvānu novada
Vakara (maiņu) vidusskolas likvidācijas izglītojamie turpinātu saņemt līdzvērtīgu
kvalitatīvu izglītību. Veiktās pārmaiņas nepasliktinās izglītojamo mācību procesu un
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izglītojamajiem neradīs papildu apgrūtinājumus, jo izglītības programmu īstenošanas
vieta netiktu mainīta. Tiek saglabāta iespēja Līvānu novada Vakara (maiņu)
vidusskolas telpas arī pēc iestādes likvidācijas izmantot Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijas Līvānu filiāles darbības nodrošināšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma
15. panta ceturtās daļas 5.punktam, kas nosaka, ja tiešās pārvaldes iestādes pārvaldes
uzdevumus nodod citai iestādei, — rezultātā iestāde beidz pastāvēt, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 1. punktu un 23.panta otro daļu, kuros noteikts, ka pašvaldības
izglītības iestādes likvidē pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, kā
arī ņemot vērā 23.panta piektās daļas noteikumus, ka par izglītības iestādes likvidāciju
vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus
mēnešus iepriekš, un saskaņā ar grozījumiem Vispārējās izglītības likuma 40. panta
pirmajā daļā, kas stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri, Pārejas noteikumu 34. punktu,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā
noteikta viena no pašvaldību autonomajām funkcijām - gādāt par iedzīvotāju izglītību,
un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ka tikai dome var izskatīt jautājumus par
pašvaldības iestāžu izveidošanu, reorganizāciju un likvidēšanu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav
NOLEMJ:
1. Uzsākt Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādes Līvānu novada Vakara
(maiņu) vidusskolas, reģistrācijas Nr. 40900005433, juridiskā adrese: Rīgas iela
113/117, Līvāni LV-5316, likvidāciju un to pabeigt līdz 2020.gada 31.augustam.
2. Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas direktorei Ilzei Vanagai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos:
2.1. informēt izglītojamos, vecākus, likumiskos pārstāvjus, izglītības iestādes
pedagogus un darbiniekus par Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidācijas
procesa uzsākšanu un iespējām apmācības vietas maiņai un citiem nosacījumiem sakarā
ar Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju;
2.2. veikt skolas materiālo vērtību saglabāšanu līdz to pārņemšanai citā iestādē;
2.3. nodrošināt dokumentācijas un lietu sakārtošanu līdz to nodošanai glabāšanā
Valsts arhīvā.
3. Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram nodrošināt
Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidācijas procesu un izveidot komisiju
Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidācijas procesa nodrošināšanai.
4. Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītājai Ilgai Peiseniecei saskaņot
Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju ar Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministriju un pēc iestādes likvidācijas informēt Izglītības iestāžu
reģistru par Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju.
5. Līvānu 1.vidusskolas direktoram Gatim Pastaram izvērtēt iespēju nodrošināt
Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas izglītības programmu pēctecību pēc Līvānu
novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidācijas un izglītības programmu licencēšanu
ar 2020. gada 1.jūliju, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos
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Nr.775 „Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”
noteiktajai kārtībai.
6. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministriju.
4. Par Rudzātu speciālās internātpamatskolas nosaukuma maiņu
Ziņo G.Kraukle
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro I.Peiseniece
Izskatot Izglītības un zinātnes ministrijas 2019. gada 17.janvāra vēstuli Nr. 47e/19/189 “Par lēmuma pieņemšanu”, un atbilstoši Vispārējās izglītības likuma
51.panta otrajai un ceturtajai daļai un Izglītības likuma pārejas noteikumu 60. punktam,
kas nosaka, ka termins “internātskola” no Izglītības likuma tiks izslēgts ar 2019. gada
1. augustu, un pašvaldībai, kurai ir šādas izglītības iestādes, atbilstoši minētā likuma
Pārejas noteikumu 60. punktam jāpieņem lēmums par skolas nosaukuma maiņu līdz
2019. gada 28. februārim, konstatēts:
Līvānu novada pašvaldības padotībā ir speciālā izglītības iestāde – Rudzātu
speciālā internātpamatskola (reģistrācijas Nr.4220900355), kura īsteno šādas izglītības
programmas: speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (kods 21015811), speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem
ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem (kods 21015911), speciālās pirmsskolas izglītības programma
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811), speciālās
pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 01015911),
kokizstrādājumu izgatavošana (kods 22543041), ēdināšanas pakalpojumi (kods
22811021).
Ievērojot Izglītības likuma pārejas noteikumu 60.punktā noteikto, Rudzātu
speciālās internātpamatskolas nosaukumā ir veicamas izmaiņas, izslēdzot no tā vārda
“internātpamatskola” vārda daļu “internāt”.
Ņemot vērā iepriekš minēto un atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 51.panta
otrajai un ceturtajai daļai un Izglītības likuma pārejas noteikumu 60. punktam, kas
stājas spēkā ar 2019. gada 1.augustu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā noteikta viena no pašvaldību autonomajām
funkcijām - gādāt par iedzīvotāju izglītību, un izskatot Rudzātu speciālās
internātpamatskolas 2019.gada 18.februāra vēstuli Nr.1-11/16 par izglītības iestādes
nosaukuma maiņu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2019.gada 1.augustu mainīt Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādes
Rudzātu speciālā internātpamatskola nosaukumu uz Rudzātu speciālā pamatskola.
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2. Rudzātu speciālās internātpamatskolas direktoram Edgaram Vaivodam līdz
2019.gada 1.jūlijam iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domē Rudzātu speciālās
pamatskolas nolikuma projektu, nodrošināt attiecīgu grozījumu veikšanu skolas
iekšējos normatīvajos dokumentos un informēt Izglītības iestāžu reģistru par iestādes
nosaukuma maiņu.
3. Līvānu novada domes priekšsēdētāja padomniecei juridiskajos jautājumos
Renātei Šmukstei iesniegt pieteikumu par skolas nosaukuma maiņu Valsts ieņēmumu
dienestā un Uzņēmumu reģistrā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece.
5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V.Labinskim, M.Grigalim
1. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma „Sēnītes”, kas
atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.7686
007 0833 ar kopējo platību 1,93 ha noteikti zemes lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) platībā 1,13 ha, un
Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) platībā 0,8 ha.
Saskaņā ar Līvānu novada Būvvaldē 2014. gada 20. februārī ar Nr.2-5/14/26
akceptēto būvprojektu un 2014. gada 18. martā izsniegto būvatļauju Nr.29 uz zemes
gabala ir veikta divu saimniecības ēku (ar kopējo platību 526,24 m2 un 114,48 m2)
būvniecība.
Ņemot vērā, ka projektēto ēku galvenais lietošanas veids ir Lauku saimniecību
nedzīvojamās ēkas (kods 1271), un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9. panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta trešo apakšpunktu,
18.punktu, 29.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav
NOLEMJ:
1.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra Nr.
7686 007 0833, "Sēnītes", Turku pagastā, Līvānu novadā, daļai 0,8 ha platībā no
Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz Lauksaimnieciska rakstura
uzņēmumu apbūve (kods 1003).
1.2. Pārējai zemes vienības ar kadastra Nr. 7686 007 0833 daļai 1,13 ha platībā
atstāt esošo zemes lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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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: kartes izdruka uz 1 lpp.
2. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma „Avotiņš”, kas
atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
Nr.7652 003 0052 ar kopējo platību 4,4 ha noteikti zemes lietošanas mērķi – Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) platībā 4,1 ha un
Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) platībā 0,3 ha.
Saskaņā ar Līvānu novada Būvvaldē 2017. gada 25.jūlijā ar Nr.2-5/17/81
akceptēto būvprojektu un 2017. gada 08.maijā izsniegto būvatļauju Nr.29 uz zemes
gabala ir saskaņota viesu mājas, pasākumu šķūņa un saimniecības ēkas būvniecība.
Projektētās viesu mājas galvenais lietošanas veids ir Viesnīcu ēkas (kods 1211).
Saskaņā ar skaidrojumu Ministru Kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.pielikumā par nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu piemērošanas gadījumiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
Komercdarbības objektu apbūve” (kods 0801) nosaka apbūvētai zemes vienībai, uz
kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Viesnīcu ēkas" – zemei zem šīm ēkām
un ar tām saistītām palīgēkām.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta 3. apakšpunktu, 18.punktu, 29.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra
Nr.7652 003 0052, "Avotiņš", Jersikas pagastā, Līvānu novadā, daļai 1,0 ha platībā no
Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) un Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Komercdarbības objektu
apbūve” (kods 0801).
2.2. Pārējai zemes vienības ar kadastra Nr. 7652 003 0052 daļai 3,1 ha platībā
atstāt esošo zemes lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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.
15

Pielikumā: kartes izdruka uz 2 lpp.
3. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma „Zemesspēks”, kas
atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
Nr.7652 002 0106 ar kopējo platību 0,528 ha noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Saskaņā ar Līvānu novada Būvvaldes 2018. gada 23. novembrī izsniegto
būvatļauju Nr.53 uz zemes gabala ir saskaņota dārza mājiņas un saimniecības ēkas
būvniecība.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta 3. apakšpunktu, 18.punktu, 29.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra Nr.
7652 002 0106, "Zemesspēks", Jersikas pagastā, Līvānu novadā, no Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Individuālo dzīvojamo
māju apbūve (kods 0601).
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Ģenplāna kopija uz 1 lpp.
4. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka nekustamā īpašuma Stacijas ielā 4a, Līvānu
novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.7611 004 0402 ar kopējo platību
754 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu
māju apbūve (kods 0702).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrētajiem datiem uz zemes gabala esošai ēkai (kad.apz.Nr.7611 004 0402 001) ir
reģistrētas divas telpu grupas – Dzīvojamā māja (kad.apz.Nr.7611 004 0402 001 001)
un Veikals (kad.apz.Nr.7611 004 0402 001 002).
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, 29.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
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deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra Nr.
7611 004 0402, Stacijas ielā 4a, Līvānu novadā, daļai 198 m2 platībā no Trīs, četru un
piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) uz Komercdarbības objektu
apbūve” (kods 0801).
4.2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra Nr.
7611 004 0402, Stacijas ielā 4a, Līvānu novadā, daļai 556 m2 platībā no Trīs, četru un
piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) uz Individuālo dzīvojamo māju
apbūve” (kods 0601).
4.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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: kartes izdruka uz 1 lpp.
5. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka nekustamā īpašuma Rīgas ielā 62, Līvānos,
Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra Nr. 7611 003 0401 ar kopējo platību 2482
m2 noteikti zemes lietošanas mērķi – Individuālā dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)
platībā 1000 m2 un Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) platībā
1482 m2.
2015. gada 15. septembrī ir izsniegta būvatļauja dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 7611 003 0401 002 pārbūvei. Būvniecības ieceres realizācijas ietvaros
ēkas daļā ir paredzēta tirdzniecības telpu ierīkošana.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta trešo apakšpunktu, 18.punktu, 27.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra Nr.
7611 003 0401, Rīgas ielā 62, Līvānos, Līvānu novadā, daļai 333 m2 platībā no
Individuālā dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz Komercdarbības objektu apbūve
(kods 0801).
5.2. Pārējai zemes vienības ar kadastra Nr. 7611 003 0401, Rīgas ielā 62,
Līvānos, Līvānu novadā, daļai atstāt esošo zemes lietošanas mērķi - Individuālā
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 667 m2 platībā un Rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve (kods 1001) platībā 1482 m2.
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5.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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: kartes izdruka uz 1 lpp.
6. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka nekustamā īpašuma Fabrikas ielā 5,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.7611 002 0703 ar
kopējo platību 1966 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrētajiem datiem uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja (kad.apz.Nr.7611 002
0703 001), kuras galvenais lietošanas veids ir Divu dzīvokļu mājas (1121) un kurai ir
viens virszemes stāvs.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”
zemes vienība ar kadastra Nr. 7611 002 0703 atrodas Mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorijā (DzM), kur viens no galvenajiem lietošanas veidiem ir daudzdzīvokļu māja
līdz trijiem stāviem.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta sesto apakšpunktu, 18.punktu, 29.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra Nr.
7611 002 0703, Fabrikas ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā, 1966 m2 platībā no Trīs, četru
un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) uz Individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601).
6.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
7. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka nekustamā īpašuma Fabrikas ielā 19,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.7611 002 0326 ar
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kopējo platību 1200 m2 noteikts zemes lietošanas mērķis – Izglītības un zinātnes iestāžu
apbūve (kods 0901).
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”
zemes vienība ar kadastra. Nr. 7611 002 0326 atrodas Jauktas dzīvojamās, darījumu un
sabiedrisko objektu apbūves teritorijā (P1), kur viens no galvenajiem lietošanas
veidiem ir dzīvojamo māju apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta sesto apakšpunktu, 18.punktu, 29.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra Nr.
7611 002 0326, Fabrikas ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, 1200 m2 platībā no Izglītības
un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901) uz Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods
0601).
7.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
7.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
8. Izskatot SIA „Tele2”, reģ.Nr.40003272854, juridiskā adrese: Dēļu iela 5,
Rīga, LV-1004, pilnvarotās personas Edgara Anbanka 2019.gada 31.janvāra
iesniegumu ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 7682 002 0370, „Kalnadruvas”, Sutru pagasts, Līvānu novads,
daļai 0,02 ha platībā no Zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (0101) uz Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
(1201), konstatēts, ka:
1) zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0370 ar kopējo platību 2,07
ha ir noteikts lietošanas mērķis Zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (0101) visā zemes gabala platībā;
2) saskaņā ar iesniegumam pievienoto 2018.gada 19.aprīļa līgumu par apbūves
tiesības nodibināšanu ir nodibināta apbūves tiesība par labu SIA „Tele2”,
reģ.Nr.40003272854, uz nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7682 002 0370 daļu 0,02 ha platībā atbilstoši līguma pielikumā esošajam plānam;
3) saskaņā ar līgumā par apbūves tiesības nodibināšanu noteikto, apbūves
tiesību paredzēts izmantot inženierbūves (sakaru torņa) būvniecībai, publisko
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elektronisko sakaru tīkla bāzes stacijas vajadzībām, aparatūras un antenu-fīderu
sistēmas uzstādīšanai un ekspluatācijai, publisko elektronisko sakaru tīkla iekārtu
darbības nodrošināšanai;
4) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0370 atrodas Līvānu novada
Sutru pagasta teritorijā, kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Meliorētas lauksaimniecības zemes (L3);
5) saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošo noteikumu
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” 104.punktu visās
funkcionālajās zonās ir atļauts izbūvēt nepieciešamās autostāvvietas, inženiertehniskās
apgādes būves un inženierkomunikācijas.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2.punktu, 16.2.punktu un 17.5.punktu, kas nosaka, ka
lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš
noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai un
nomas līgums nav pretrunā ar teritorijas plānojumu, Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošo noteikumu Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024.gadam” 104.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
8.1. Noteikt nekustamā īpašuma ,,Kalnadruvas” zemes vienībai 2,07 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0370, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā,
dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saskaņā ar shēmu apbūves tiesību
reģistrēšanai:
8.1.1. ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju,
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve 0,02 ha (1201) platībā,
8.1.2. zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 2,05 ha
platībā, (0101).
8.2. Noteikt nekustamā īpašuma ,,Kalnadruvas” zemes vienības 2,07 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0370, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā,
plānotai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: Ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve 0,02 ha platībā (1201), un noteikt tai zemes lietošanas veidu –
zeme zem ēkām un pagalmiem 0,02 ha platībā
8.3. Noteikt, ka šī lēmuma 2.punktā norādītās plānotās zemes vienības daļas
platība var tikt precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
8.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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8.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: shēma apbūves tiesību reģistrēšanai uz 1 lpp.
9. Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada
1.februāra vēstuli Nr.1-13/947 „Par publisko ūdeņu valdījuma tiesībām” par zemes
vienības – zemes zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem ar kadastra apzīmējumu 7666
011 0187 sadalīšanu atbilstoši dabas lieguma “Dubnas paliene” robežām valsts un
pašvaldības valdījuma daļām, sakarā ar minēto zemes vienību valdījuma tiesību
reģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, un pamatojoties
uz Zemes pārvaldības likuma 15. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka “Par vides
aizsardzību atbildīgā ministrija ir valdītājs iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kas
atrodas dabas rezervātos, nacionālajos parkos un dabas liegumos un nav
privātpersonu īpašumā vai citas ministrijas valdījumā (…)”, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, un Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
9.1. Sadalīt Līvānu novada Rožupes pagastā Dubnas upes zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7666 011 0187 platībā 5,16 ha divās daļās, atdalot Dubnas upes
posmu 1,0 ha platībā, kas atrodas dabas liegumā “Dubnas paliene”, atbilstoši
grafiskajam pielikumam (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
9.2. Noteikt atdalītajai valstij piekrītošajai un Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas valdījumā esošai zemes vienībai 1,0 ha platībā, kas atrodas
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, dabas lieguma “Dubnas paliene” teritorijā,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: Publiskie ūdeņi 1,0 ha platībā (kods 0301), un
noteikt tai zemes lietošanas veidu – zeme zem ūdens 1,0 ha platībā.
9.3. Noteikt paliekošajai un Līvānu novada pašvaldībai piekrītošajai zemes
vienībai 4,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 011 0187, kas atrodas Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: Publiskie ūdeņi 4,16 ha
platībā (kods 0301), un noteikt tai zemes lietošanas veidu – zeme zem ūdens 4,16 ha
platībā.
9.4. Noteikt, ka šī lēmuma 2. un 3.punktā norādīto zemes vienību platība var
tikt precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
9.5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir zemes ierīcības inženieris
Miķelis Baltmanis un Līvānu novada Būvvaldes vadītāja Diāna Rjaboškapova.
9.6. 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.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
10. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 16a,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.7611 003 1302 ar
kopējo platību 770 m2 noteikti zemes lietošanas mērķi – Individuālā dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601) platībā 385 m2 un Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801)
platībā 385 m2.
2012.gada 9.jūlijā ir izsniegta būvatļauja dzīvojamās mājas ar kad.apz.Nr.7611
003 1302 001 pārbūvei skārdnieku darbnīcas paplašināšanai. Būvniecības ieceres
realizācijas ietvaros ēkā ir paredzēta darbnīcas telpu ierīkošana, kā arī tiek mainīts ēkas
galvenais lietošanas veids no Viena dzīvokļa mājas (1110) uz Rūpnieciskās ražošanas
ēkas (1251).
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta trešo apakšpunktu, 18.punktu, 27.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
10.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
Nr.7611 003 1302, Lāčplēša ielā 16a, Līvānos, Līvānu novadā, no Individuālā
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) un Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801)
uz Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) platībā 770 m2.
10.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
10.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes izdruka uz 1 lpp.
6. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījums Līvānu novada domes 2010.gada
13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Līvānu novadā””
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro G.Kraukle, R.Šmukste
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījums Līvānu novada domes 2010.gada 13.
jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Līvānu novadā”” projektu un pamatojoties uz Ģeotelpiskās
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informācijas likuma 6. pantu un 13. panta sesto, septīto un astoto daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu un 43. panta pirmās daļas 3.punktu, un Tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.1 “Grozījums Līvānu novada domes
2010.gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Līvānu novadā””
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
7. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.- 2025.
gadam Gala redakcijas apstiprināšanu
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro G.Kraukle, I.Dobele
Izskatot SIA „Ķemers Business and Law Company” izstrādāto Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025. gadam Gala redakciju, kas
izstrādāta saskaņā ar Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, Ministru Kabineta 2014. gada 14.
oktobra noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.
gada 3. decembra Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā
un vietējā līmenī, Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970
„Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, un pamatojoties uz
saņemto Latgales plānošanas reģiona atzinumu no 27.12.2018. ar vēstuli Nr.2.4.3/542
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli no 06.02.2019. un Nr.
1-13/1199, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.punktu un 21.panta pirmās
daļas 3. punktu, Līvānu novada dome, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.-2025. gadam Gala redakciju (skatīt pielikumā).
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2. Ievietot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025. gadam Gala redakciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS) un pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3. Publiskot informāciju par lēmumu teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS), Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā „Līvānu
novada vēstis”, pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv, kā arī
reģionālajos izdevumos „Vietējā Latgales Avīze”, „Latgales laiks”, kā arī nosūtīt
Latgales plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
4. Atzīt, ka ar Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.-2025. gadam stāšanos spēkā, zaudē spēku Līvānu novada pašvaldības integrētās
attīstības programma 2012.-2018. gadam.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
Pielikumā:
Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025. gadam
Gala redakcija:
1) 1.daļa Pašreizējās situācijas raksturojums uz 180 lapām,
2) 2.daļa Stratēģiskā daļa uz 33 lapām,
3) 3.daļa Rīcību plāns 2019-2025 uz 43 lapām,
4) 4.daļa Investīciju plāns 2019-2021 uz 37 lapām,
5) 4.1.Investīciju plāna pielikums Nr.1. ITI projektu idejas periodam 2019-2025 uz 23
lapām,
6) 4.2.Investīciju plāna pielikums Nr.2. Projekti Latgalē un Alūksnes novadā uz 6
lapām,
7) 5.daļa Īstenošanas un uzraudzības kārtība uz 28 lapām,
8) 6.daļa Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem uz 122 lapām,
9) Kopsavilkums uz 23 lapām.
8. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Zemnieku saimniecības ,,Kāpnes”, reģ. Nr.41501022824, juridiskā
adrese: ,,Kāpnes”, Tilta Geduši, Turku pagasts, Līvānu novads, īpašnieka A. F., dzīvo
(adrese), 2019.gada 25.janvāra iesniegumu par zemes vienības 2,4812 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-006-0358 nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība
2,4812 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0358, kas atrodas Turku pagastā,
Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu Nr.5-24
,,Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Turku pagastā un zemes
platību precizēšanu” atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves
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tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
2,4812 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0358, kas atrodas Turku pagastā,
Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu novada
pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā Turku
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot SIA ,,RULEM” reģ. Nr.45403028639, juridiskā adrese: Viestura iela
16-1, Jēkabpils, valdes locekļa Jāņa Līvzenieka, 2019.gada 12.februāra iesniegumu par
zemes vienības 1,0867 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0175 nodošanu
nomā, tika konstatēts ka zemes vienība 1,0867 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
005 0175, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.
gada 26. jūnija sēdes lēmumu Nr.9-15 ,,Par zemes vienību platību precizēšanu Līvānu
novada Jersikas pagastā un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” ir ieskaitīta rezerves
zemes fondā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta
2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 28. un 35.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 1,0867 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0175, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu novada
pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā Jersikas
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
9. Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma ar kopējo kadastra Nr.7666 002 0059, kas atrodas
Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieces Ā. Š., dzīvo (adrese), 2019.gada 6.februāra
iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7666 002 0059, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar
datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā (NĪVK IS) un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
1.panta 14.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21. pantu Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav
NOLEMJ:
1.Piešķirt neapbūvētai zemes vienībai 3,95 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666 002 0059, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu
,,Mazskrūzmaņi” (sk. pielikumā zemes situācijas plānu).
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: zemes situācijas plāns uz 1 lpp.
10. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Maksimovka” ar kopējo kadastra numuru 7686
001 0041, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieka D. G., dzīvo (adrese),
pilnvarotās personas A. O., dzīvo (adrese), 2019.gada 25.janvāra iesniegumu par
nekustamā īpašuma „Maksimovka”, kas sastāv no divām zemes vienībām 7,1 ha
kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību 1,79 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 001 0187, piešķirt tai jaunu nosaukumu ,,Orlovka” un noteikt zemes
izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201) un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
26

noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un
9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Maksimovka”, kas atrodas Līvānu novada
Turku pagastā ar kopējo kadastra Nr.7686 001 0041, zemes vienību 1,79 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686 001 0187, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 1,79 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 001
0187 piešķirt jaunu nosaukumu „Orlovka” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Lielie asari”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma ,,Lielie asari” ar kadastra Nr.76660110146, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, īpašnieka G. G., dzīvo (adrese), pilnvarotās
personas O. I., dzīvo (adrese), 2019.gada 11.februāra iesniegumu par nekustamā
īpašuma ,,Lielie asari” zemes vienības 11,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666
011 0090 sadalīšanu divos zemes gabalos 5,2 ha un 5,9 ha platībā, un atstāt abiem
zemes nogabaliem esošo zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts,
ka Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu
izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
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NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma ,,Lielie asari”, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai 11,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 011 0090, to sadalot divos zemes nogabalos 5,2 ha un 5,9 ha platībā,
saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Zemes nogabaliem 5,2 ha un 5,9 ha platībā atstāt nosaukumu „Lielie asari”.
3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada Būvvaldē.
6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
7. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
7.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:10000.
7.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
7.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
7.4. Projekta grafisko daļu saskaņot ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību
,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.
8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
9. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes ar dalījuma skici uz 1 lpp.
12. Par zemes ierīcības – apvienošanas un sadales projekta izstrādāšanu zemes
īpašumiem Pļavu ielā 4 un Pļavu ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma Pļavu ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā, 15000 m2
(1,5 ha) platībā ar kadastra Nr.7686 007 0250 un nekustamā īpašuma Pļavu ielā 6,
Līvānos, Līvānu novadā, 4000 m2 (0,4 ha) platībā ar kadastra Nr.7686 007 0257,
īpašnieka A. Ā., dzīvo (adrese), 2019.gada 14.februāra iesniegumu par sev piederošo
blakus esošo minēto zemes vienību apvienošanu 19000 m2 (1,9 ha) kopplatībā un
sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot no apvienotā īpašuma zemes nogabalu 7000
m2 (0,7 ha) platībā, atstāt tam adresi: Pļavu iela 6, Līvāni, Līvānu novads un noteikt
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601), bet palikušajam
apvienotā īpašuma zemes nogabalam 12000 m2 (1,2 ha) platībā noteikt zemes lietošanas
mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601), un atstāt noteikto adresi Pļavu iela
4, Līvāni, Līvānu novads, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta
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saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024.gadam” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts, ka
Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu,
un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā
zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apvienot zemes vienības Pļavu ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā, 15000 m2
(1,5 ha) platībā ar kadastra Nr.7686 007 0250 un nekustamā īpašuma Pļavu ielā 6,
Līvānos, Līvānu novadā, 4000 m2 (0,4 ha) platībā ar kadastra Nr.7686 007 0257,
nosakot kopējo platību apvienotajai zemes vienībai 19000 m2 (1,9 ha), neizstrādājot
zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu apvienotajam zemes īpašumam
Pļavu ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra Nr.7686 007 0250 un nekustamā
īpašuma Pļavu ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra Nr.7686 007 0257 19000
m2 (1,9 ha) kopplatībā, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot zemes nogabalu 7000
m2 (0,7 ha) platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada Būvvaldē.
6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
7. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
7.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1: 5000.
7.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
7.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
9. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

izkopējums no kadastra kartes ar dalījuma skici uz 1 lpp.
zemes robežu plāni uz 2 lpp.
13. Par zemes nomu.

Ziņo J. Magdaļenoks
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Izskatot ZS “Jaunrudzāti” reģ.nr. 41501026031, juridiskā adrese: Rīgas iela
57A-59, Līvāni, īpašnieka G. R., dzīvo: (adrese), 2019.gada 5.februāra iesniegumu par
2015.gada 11.februārī ar G. R. noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.
LND/2-13.4/15/63, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes vienību 5,3 ha platībā,
ar kadastra apzīmējumu 76660090157, kas atrodas Knutenīcā, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā) pārjaunojumu uz ZS “Jaunrudzāti” sakarā ar dalību Lauku atbalsta dienesta
projektā “Lauku saimniecību uzņēmējdarbības attīstība”, apakšpasākumā “atbalsts
jaunajiem lauksaimniekiem”, projekta atbalsts - jaunas saimniecības izveidošana vai
esošās saimniecības pārņemšana savā īpašumā, un saskaņā ar Zemes pārvaldības
likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 01.jūlija noteikumu
Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesība” 5.punktam, kas nosaka,
ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības
minimālā maksa gadā ir 28 euro un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pārjaunot 2015.gada 11.februārī noslēgto Lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr. LND/2-13.4/15/63 ar G. R. uz Z/S “Jaunrudzāti” reģ.nr. 41501026031,
juridiskā adrese: Rīgas iela 57A-59, Līvāni, par zemes vienību 5,3 ha platībā, ar
kadastra apzīmējumu 7666 009 0157, kas atrodas Knutenīcā, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2. Noteikt zemes nomas maksu pirmajā nomas gadā 1,5 % apmērā no
kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN, un līgumā
paredzot, ka sākot ar nomas otro gadu nomas maksu noteikt saskaņā ar neatkarīga
vērtētāja noteiktai nomas maksai.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1lpp.
14. Par informācijas precizēšanu adresēm.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro R.Šmukste
Izskatot Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas sagatavoto informāciju un
pievienoto sarakstu ar Kadastra informācijas sistēmā un Valsts adrešu reģistra
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informācijas sistēmā vairākām telpu grupām piesaistītām vienādām adresēm Līvānu
novada Līvānu pilsētā, kas ir pretrunā ar Adresācijas noteikumu 8.1 un 8.2 punktiem,
kas nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties un katram
adresācijas objektam piešķirama viena adrese, un pamatojoties uz iepriekš minēto un
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.10. punktu, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Mainīt šādām telpu grupām Rīgas ielā 248, Līvānos, Līvānu novadā un
Vecticībnieku ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā noteiktās adreses:
n.p.k. Telpu grupas
Telpu grupas esošā adrese
Telpu grupas jaunā
kadastra
adrese
apzīmējums
1.
76110050907001005 Rīgas iela 248-4, Līvāni,
Rīgas iela 248-5, Līvāni,
Līvānu nov., LV-5316,
Līvānu nov., LV-5316
adreses kods 110261755
2.
76110050907001006 Rīgas iela 248-4, Līvāni,
Rīgas iela 248-6A,
Līvānu nov., LV-5316,
Līvāni, Līvānu nov., LVadreses kods 110261755
5316
3.

76110052213001002

4.

76110052213001007

5.

76110052213001009

Vecticībnieku iela 17-1,
Līvāni, Līvānu nov., LV5316,
adreses kods 114937774
Vecticībnieku iela 17-4,
Līvāni, Līvānu nov., LV5316,
adreses kods 114937782
Vecticībnieku iela 17-5,
Līvāni, Līvānu nov., LV5316,
adreses kods 114163653

Vecticībnieku iela 17-2A,
Līvāni, Līvānu nov., LV5316
Vecticībnieku iela 17-7,
Līvāni, Līvānu nov., LV5316
Vecticībnieku iela 17-9,
Līvāni, Līvānu nov., LV5316

2. Atstāt ēkas Rīgas ielā 248, Līvānos, Līvānu novadā telpu grupai ar kadastra
apzīmējumu 76110050907001004 noteikto adresi: Rīgas iela 248-4, Līvāni, Līvānu
novads, LV-5316, (adreses kods 110261755).
3. Atstāt ēkas Vecticībnieku ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā telpu grupai ar
kadastra apzīmējumu 76110052213001001 noteikto adresi: Vecticībnieku iela 17-1,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, (adreses kods 114937774).
4. Atstāt ēkas Vecticībnieku ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā telpu grupai ar
kadastra apzīmējumu 76110052213001006 noteikto adresi: Vecticībnieku iela 17-4,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, (adreses kods 114937782).
5. Atstāt ēkas Vecticībnieku ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā telpu grupai ar
kadastra apzīmējumu 76110052213001008 noteikto adresi: Vecticībnieku iela 17-5,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, (adreses kods 114163653).
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6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pārsūdzību
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: saraksts ar vienādajām telpu grupu adresēm uz 1 lpp.
15. Par dzīvokļa Nr. 26 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā
atsavināšanu uz nomaksu.
Ziņo G. Kraukle
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta
pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo mantu var
atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka
par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šī likuma 4. panta ceturtās daļas
5. punktā minētā persona (īrnieks vai viņa ģimenes loceklis) un saskaņā ar J. S., dzīvo
(adrese), 2017. gada 17. oktobra iesniegumu par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2017. gada 30. novembra lēmumam Nr. 19-28 “Par
dzīvokļa Lāčplēša ielā 15-26, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai” un SIA
“Latio” 2018. gada 8. oktobra nekustamā īpašuma vērtējumu, reģ. Nr. V/18-3135,
saskaņā ar kuru dzīvoklis Nr. 26 dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu
novadā ir novērtēts 7100 EUR (septiņi tūkstoši viens simts eiro), un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36. panta trešo daļu, kas nosaka, ka
pārdodot valsts un pašvaldības nekustamo īpašumu, nomaksas termiņš nedrīkst būt
lielāks par pieciem gadiem, un atbilstoši Līvānu novada domes 2011. gada 31. marta
lēmumam Nr. 5-12 „Par likumiskajiem procentiem un maksāšanas kārtību, atsavinot
viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu uz nomaksu”, kas nosaka, ka pirmais
maksājums, ne mazāk kā 10 procenti no pirkuma maksas, jāizdara mēneša laikā no
dienas, kad dome pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu un, ka atsavinot
pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa īpašumu uz nomaksu, pircējs maksā likumiskos
procentus 6% gadā no atlikušās pirkuma maksas, un likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pārdot J. S., dzīvo (adrese), uz nomaksu dzīvokli Nr. 26 (kadastra Nr.
76119001121) dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo
platību 67,2 m², dzīvojamās mājas kopīpašuma 6420/297096 domājamās daļas un
6420/297096 domājamās daļas no zemesgabala 3047 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611
003 1207 par noteikto maksu 7100 EUR (septiņi tūkstoši viens simti eiro), nosakot
piecu gadu nomaksas termiņu.
2. J. S. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas veikt pirmo iemaksu 10
procentu apmērā no pirkuma maksas – 710,00 EUR (septiņi simti desmit euro un 00
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centi), to ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka”
UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr. LV14UNLA0050018690074.
3. Atlikušo maksājuma summu 6390 EUR apmērā un likumiskos procentus 6%
gadā no atlikušās pirkuma maksas veikt pa daļām piecu gadu laikā, maksājumus veicot
reizi mēnesī.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar J. S. noslēdzams pēc lēmuma 2. punktā
noteiktās pirmās iemaksas veikšanas.
5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes juridiskās
nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
16. Par dzīvokļa Nr. 6 Sporta ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo G. Kraukle
Izskatot Ņ. P., pers. kods (personas kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2019.
gada 11. februāra iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā
ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas
nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un
Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai
vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties uz likuma ”Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvoklim Nr. 6 Sporta ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā, ar kopējo platību 53,6
m2 un dzīvojamās mājas ar kadastra Nr. 7611 503 1702 Sporta ielā 7, Līvānos, Līvānu
novadā kopīpašuma 536/22873 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu Nr. 6 Sporta ielā 7, Līvānos, Līvānu
novadā ar kopējo platību 53,6 m2 un dzīvojamās mājas ar kadastra Nr. 7611 503 1702
Sporta ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā kopīpašuma 536/22873 domājamās daļas, to
pārdodot par brīvu cenu ( nosacīto cenu ) dzīvokļa īrniecei Ņ. P.
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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17. Par dzīvokļa Nr. 44 Sporta ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo G. Kraukle
Izskatot K. G., personas kods (personas kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese),
2019. gada 6. februāra iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas
5.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvokļa īpašumu, un Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr.109
”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka
atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas
mantas nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu,
un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvoklim Nr. 44 Sporta ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā, ar kopējo platību 34,0
m2 un dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 1925 m2 platībā ar kadastra Nr.
7611 003 1718 Sporta ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā 340/ 22930 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu Nr. 44 Sporta ielā 5, Līvānos, Līvānu
novadā ar kopējo platību 34,0 m2 un dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala
1925 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611 003 1718 Sporta ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā
340/ 22930 domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu ( nosacīto cenu ) dzīvokļa
īrniecei K. G.
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.
18. Par dalību projektā “Imagining Sustainable Glass Network Europe”
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V.Labinskim, R.Aļijevam, G.Pastaram
Paskaidro U.Skreivers
Izskatot Latgales Mākslas un amatniecības centra ierosinājumu piedalīties SIA
“Stikla Māja”, Reģ.nr. 40203098835, Malienas iela 72 – 10, Rīga, LV – 1064, realizētā,
sadarbībā ar North Lands Creative (Lielbritānija), Berlin Glas SIA (Vācija), un National
College of Art and Design (Īrija), starptautiskā projekta “Imagining Sustainable Glass
Network Europe” īstenošanā kā asociētajam partnerim un pamatojoties uz projekta
atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025.
gadam 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.1. rīcības virziena
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(Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša ekonomiskā vide) 2.1.2.1.
pasākumam (Līvānu stikla zīmola saglabāšana, popularizēšana un attīstīšana) un
Latgales Mākslas un amatniecības centra galvenajiem darbības virzieniem, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, deputātam V. Labinskim, „atturoties”
NOLEMJ:
1. Piedalīties projektā “Imagining Sustainable Glass Network Europe” kā
asociētajam partnerim (pielikumā Nr.1 projekta apraksts).
2. Latgales Mākslas un amatniecības centram nodrošināt projekta “Imagining
Sustainable Glass Network Europe” ieviešanai nepieciešamās telpas un stikla pūšanas
darbnīcu atbalstāmo darbību īstenošanai un sniegt ieguldījumu iznākuma un rezultāta
rādītāju sasniegšanā.
3. Noteikt par projekta īstenošanu atbildīgo personu Līvānu novada domes
Latgales Mākslas un amatniecības centra vadītāju Ilzi Griezāni, tel.29481493 e-pasts:
lmac@livani.lv;
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Latgales Mākslas un amatniecības
centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: projekta apraksts
19. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem ar 2019. gada 1. janvāri.
Ziņo G. Kraukle
Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem, kā arī ņemot vērā uzskaitītos pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas
izdevumus pēc naudas plūsmas 2018.gadā, un atbilstoši Izglītības likuma 17.panta
otrajai daļai un Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 418 „Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta „g” apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt pašvaldību savstarpējos norēķinos pielietojamos izcenojumus ar
2019. gada 1. janvāri 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.
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20. Par projektu „Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2”.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro B.Vucenlazdāne, U.Skreivers
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „ Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu
industriālajā zonā Nr.2” koncepciju, kas izstrādāta pamatojoties uz Ministru kabineta
2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
īstenošanas noteikumi”, kā arī pamatojoties uz projekta atbilstību “Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025. gadam” 2. prioritātes
(Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.5. rīcības virziena (Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša uzņēmējdarbības vide) 2.5.1.
uzdevuma (Radīt un attīstīt piemērotu tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai Līvānu novadā) pasākumam 2.5.1.6. (Līvānu pilsētas ielas
pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2) un
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” 2. kārtas projektu atlasē ar projektu „Līvānu pilsētas ielas
pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2”,
iesniedzot projekta iesniegumu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA).
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 1 081 339,09 EUR apmērā, t.sk.
938 065,68 EUR attiecināmās izmaksas, no kurām 85% ir Eiropas reģionālās attīstības
fonda finansējums 797 355,83 EUR apmērā, 4,5% Valsts budžeta dotācija pašvaldībām
42 212,95 EUR apmērā un 10,5% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums
98 496,90 EUR apmērā un neattiecināmās izmaksas ir 143 273,41 EUR.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
21. Par projektu „Zivju resursu pavairošana Dubnas upes baseinā”.
Ziņo G. Kraukle
Paskaidro B.Vucenlazdāne
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Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Zivju resursu pavairošana Dubnas upes baseinā” koncepciju, kas izstrādāta
saskaņā ar Valsts atbalsta pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” programmu zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, kuras mērķis ir zivsaimniecības attīstība valsts un
pašvaldību īpašumā esošajās ūdenstilpēs, un pamatojoties uz projekta atbilstību
„Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019 . – 2025. gadam” 2.
prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.3. rīcības virziena
(Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša dabas vide) uzdevuma 2.3.2.
(Nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu, dabas resursu uzlabošanu un vides risku
mazināšanu Līvānu novada teritorijā) pasākumam 2.3.2.2. (Vides kvalitātes un dabas
resursu uzlabošanas, kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu
novadā), un Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem”, un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 3. punktu un 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā Valsts atbalsta programmas
pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā” ar projektu „Zivju resursu pavairošana Dubnas upes baseinā” un
iesniegt projektu Lauku atbalsta dienestā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada domes 2019. gada budžetā
paredzēt līdzekļus 1796,85 EUR apmērā projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai, no
kuriem 1617,16 EUR ir Valsts atbalsta programmas Zivsaimniecības attīstībai
finansējums un 179,69 EUR pašvaldības līdzfinansējums.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vides inženiere Gunita
Vaivode.
22. Par nekustamā īpašuma „Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos,
Līvānu novadā, nomas ar apbūves tiesībām izsoli.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V.Labinskim
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku
cenu, un ņemot vērā, ka atbilstoši Līvānu novada domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumam
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Nr.7-33 „Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Alejas”, Kaiju ielā 14, Līvānos,
Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli”, 2018.gada 22.augusta lēmumam Nr. 13-1 „Par
nekustamā īpašuma „Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā,
nomas tiesību izsoli”, 2018.gada 25.oktobra lēmumam Nr.18-22 „Par nekustamā
īpašuma „Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, nomas
tiesību izsoli” ir rīkotas divas nesekmīgas nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles,
jo uz otro izsoli nebija ieradies neviens pretendents, un saskaņā ar SIA „Latio”
2018.gada 11.jūlijā noteikto nekustamā īpašuma nomas maksu un pamatojoties uz
Ministru kabineta noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 49. punktu, kas nosaka, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles, rīkojot trešo izsoli,
izsoles sākumcenu var samazināt ne vairāk kā par 60 procentiem no sākotnējā nosacītā
nomas maksas apmēra, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 17. punktu, un Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, deputātam V.
Labinskim, „pret”, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atzīt 2018.gada 11.decembra nekustamā īpašuma „Alejas”, ar kadastra
numuru 7652 001 0086, kas sastāv no diviem zemesgabaliem 21648 m2 (2,1648 ha)
kopplatībā: neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0041, 12361
m2 , (1,2361 ha) platībā, Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, un apbūvēta
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086, 0,9287 ha platībā, uz kura atrodas
piecas nedzīvojamās ēkas, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli
par nenotikušu.
2. Rīkot 2019. gada 11.jūnijā atkārtotu pašvaldības nekustamā īpašuma
„Alejas”, ar kadastra numuru 7652 001 0086, kas sastāv no diviem zemesgabaliem
21648 m2 (2,1648 ha) kopplatībā: neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
7652 001 0041, 12361 m2 (1,2361 ha) platībā, Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā,
un apbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086, 0,9287 ha platībā,
uz kura atrodas piecas nedzīvojamās ēkas, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā,
nomas ar apbūves tiesībām izsoli.
3. Noteikt nomas objekta nosacīto nomas maksu – 123,60 EUR mēnesī (viens
simts divdesmit trīs euro 60 centi) + 21 % PVN.
4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Alejas”, kurš atrodas Kaiju ielā
14 un Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus
( sk. 1.pielikumā ).
5. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
7. Noteikt, ka atbildīgais par nomas līguma slēgšanu ir Juridiskās nodaļas
vadītājs Gatis Pelēķis.
Pielikumā:

nekustamā īpašuma „Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19,
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Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi
un nomas līguma projekts
23. Par izmaiņām Attīstības plānošanas komisijas sastāvā.
Ziņo G. Kraukle
Izskatot Līvānu novada domes deputāta Ivana Matrosova 2019. gada 19.
februāra iesniegumu par iekļaušanu Attīstības plānošanas komisijas sastāvā un
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, un Līvānu novada
pašvaldības nolikuma 59.5. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut Ivanu Matrosovu, Līvānu novada domes deputātu, Attīstības
plānošanas komisijas sastāvā ar 2019. gada 15. martu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Plānošanas
un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
24. Par papildus maksājumiem Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina Rīgas ielā 101,
Līvānos, Līvānu novadā, apmeklētājiem.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V.Labinskim, I.Jaunušānei
Paskaidro G.Pastars, U.Skreivers
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2019.gada 21.februāra vēstuli Nr. 1-11/29 par
papildus maksājumu ieviešanu Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina klientiem, lai
veicinātu apmeklētāju disciplīnas un kultūras līmeņa celšanu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “g” apakšpunktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ
1.Noteikt papildus maksu par laika limita pārsniegšanu Līvānu 1.vidusskolas
peldbaseina klientiem 0,12 euro (ieskaitot PVN 21%) par katru pārtērēto minūti
neatkarīgi no izvēlētā pakalpojuma veida un laika limita.
2. Noteikt, ka papildus maksa par laika limita pārsniegšanu netiek piemērota
bērniem līdz 4 gadu vecumam.
3. Noteikt naudas sodu par elektroniskās aproces nozaudēšanu (zaudējuma
atlīdzināšanai) - 6,00 euro par vienu aproci (skatīt pielikumā).
4.Noteikt, ka ar šī lēmuma 1. un 3. punktā papildus apstiprinātie maksas
pakalpojumi stājas spēkā ar 2019.gada 15.martu.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktors
Gatis Pastars.
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Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 4 lpp.
25. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro J.Usāre, U.Skreivers
Izskatot Jaunsilavas pamatskolas 2019.gada 20.februāra vēstuli Nr.1-12/18 par
grozījumu veikšanu Jaunsilavas pamatskolas amatu vienību sarakstā, tika konstatēts,
1) skolas internāts netiek izmantots, līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus
amata vienību sarakstā, izslēdzot amata vienību “internāta skolotājs” 0,75
likmes, profesijas kods 2359 07, un amata vienību “auklis” 1,15 likmes,
profesijas kods 5311 01;
2) lai nodrošinātu mācību procesu pirmsskolas grupās, ir nepieciešams palielināt
slodzi amata vienībai “pirmsskolas izglītības skolotājs” par 0,972 likmēm,
profesijas kods 2342 01;
3) lai nodrošinātu iestādes drošību un kārtību un precizējot darbinieku amata
pienākumus, nepieciešams veikt grozījumus amata vienību sarakstā, izslēdzot
amata vienību “skolotāja palīgs” 1 likmi, profesijas kods 5312 01, un iekļaujot
amata vienību sarakstā amata vienību “ēkas dežurants” 0,65 likmes, profesijas
kods 9629 05.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, deputātam V. Labinskim,
„atturoties”
NOLEMJ:
1. Ar 2019. gada 8. martu izslēgt no Jaunsilavas pamatskolas amata vienību
saraksta:
1.1. amata vienību “internāta skolotājs”, profesijas kods 2359 07, 0,75 likmes
(skat. amatu vienību sarakstu pielikumā);
1.2. amata vienību “auklis”, profesijas kods 5311 01, 1,15 likmes (skat. amatu
vienību sarakstu pielikumā);
1.3. amata vienību “skolotāja palīgs”, profesijas kods 5312 01, 1 likmi (skat.
amatu vienību sarakstu pielikumā).
2. Ar 2019.gada 8.martu iekļaut Jaunsilavas pamatskolas amata vienību
sarakstā:
2.1. amata vienību “pirmsskolas izglītības skolotājs”, profesijas kods 2342 01,
0,972 likmes ar darba algu 710,00 EUR mēnesī par vienu likmi (skat. amatu vienību
sarakstu pielikumā);
2.2. amata vienību “ēkas dežurants”, profesijas kods 9629 05, 0,65 likmes ar
darba algu 430,00 EUR mēnesī par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu
pielikumā).

40

3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Jaunsilavas pamatskolas direktore
Janīna Usāre.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
Sēde beidzas plkst.11.45
Protokols parakstīts 2019. gada 6.martā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētaja vietniece

/paraksts/

G. Kraukle

Sēdi protokolēja
Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja

/paraksts/

V. Loča
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