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Sēdē piedalās deputāti:
1) Andrejs BONDAREVS
2) Māris GRIGALIS
3) Inese JAUNUŠĀNE
4) Ināra KALVĀNE
5) Valdis LABINSKIS
6) Jānis MAGDAĻENOKS
7) Ivans MATROSOVS
8) Gatis PASTARS
9) Pēteris ROMANOVSKIS
10) Ļevs TROŠKOVS
11) Andris VAIVODS
12) Ainis VEIGURS
13) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
1) Ramiss AĻIJEVS, attaisnojoša iemesla dēļ,
2) Ginta KRAUKLE, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
2) Aija USĀNE, izpilddirektora vietniece,
3) Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,

4) Ināra GRIBONIKA, galvenā grāmatvede,
5) Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
6) Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
7) Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja,
8) Paulīna ZARIŅA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,
9) Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
10) Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
11) Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
12) Viktorija LOČA, lietvedības un personāla nodaļas vadītāja,
13) Arnita BRIŠKA, sociālā dienesta vadītāja,
14) Ilga PEISENIECE, izglītības pārvaldes vadītāja,
15) Armands SKUTELIS, Līvānu novada Jauniešu domes dalībnieks, pēc domes
sēdes 7. darba kārtības jautājuma „Par grozījumiem Līvānu novada Jauniešu
domes nolikumā” izskatīšanas atstāj domes sēdi,
16) Luīze MENKOVSKA, Līvānu novada Jauniešu domes dalībniece, pēc domes
sēdes 7. darba kārtības jautājuma „Par grozījumiem Līvānu novada Jauniešu
domes nolikumā” izskatīšanas atstāj domes sēdi,
17) Rūdolfs KIVLENIEKS, Līvānu novada Jauniešu domes dalībnieks, pēc domes
sēdes 7. darba kārtības jautājuma „Par grozījumiem Līvānu novada Jauniešu
domes nolikumā” izskatīšanas atstāj domes sēdi,
18) Inta VĒRDIŅA, LNCB direktore,
19) Jānis VAIVODS, sabiedrisko attiecību speciālists,
20) Ainārs SKROMĀNS, būvinženieris, 18. darba kārtības „Par saistošajiem
noteikumiem „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas,
uzskaites un kontroles kārtība Līvānu novada pašvaldībā” izskatīšanas laikā
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut domes sēdes darba
kārtībā trīs papildus darba kārtības jautājumus – 26.darba kārtības jautājumu „Par
izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā”, 27.darba kārtības jautājumu ”Par
Līvānu novada Centrālās bibliotēkas pasākumu “Pavasaris bibliotēkā” un 28.darba
kārtības jautājumu „Par līdzekļu piešķiršanu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā domes
priekšsēdētāja Andra Vaivoda priekšlikumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, Līvānu
novada dome izskata iepriekš šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
3. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos
noteikumos Nr.13 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”. Ziņo I.
Kalvāne.
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4. Par Līvānu novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra
izveidi. Ziņo I. Kalvāne.
5. Par noteikumu “Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju
profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” apstiprināšanu. Ziņo I. Kalvāne.
6. Par Sutru pagasta pārvaldes vadītāju. Ziņo I. Kalvāne.
7. Par grozījumiem Līvānu novada Jauniešu domes nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
8. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par nekustamo īpašumu apvienošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par zemes lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Varoņu ielā 8,
Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par izmaiņām komisijas sastāvā. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par zemes nomas platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Mazā Fabrikas ielā
10, Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
18. Par saistošajiem noteikumiem “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību”. Ziņo J. Magdaļenoks.
19. Par Līvānu novada pašvaldības 2018. gada pārskata apstiprināšanu. Ziņo A.
Vaivods.
20. Par dzīvokļa Nr.2 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
22. Par atbrīvošanu no pašvaldības nodevas par reklāmas materiālu izvietošanu.
Ziņo A. Vaivods.
23. Par sadarbības līguma slēgšanu elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības
uzlabošanai lauku teritorijā. Ziņo A. Vaivods.
24. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
25. Par apbūvētas zemes gabala daļas 126 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
76110040107 Domes ielā 16, Līvānos, Līvānu novadā īslaicīgās nomas tiesību
/vasaras kafejnīcas izvietošanai/ izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo A.
Vaivods.
26. Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā. Ziņo A. Vaivods.
27. Par Līvānu novada Centrālās bibliotēkas pasākumu “Pavasaris bibliotēkā”.
Ziņo A. Vaivods.
28. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods iepazīstina klātesošos ar administratīvi
teritoriālās reformas attīstības, projektu īstenošanas un citām aktualitātēm.
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Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Jaunušānei, G. Pastaram, I. Kalvānei
Paskaidro A. Usāne, I. Peiseniece
Savu viedokli izsaka Līvānu novada Jauniešu domes pārstāvji.
28. martā notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
28. martā Līvānos notika LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības
veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open Leadership)”
noslēguma konference “Inovatīvas pārvaldības tendences un metodes, efektīva
pārmaiņu vadība un labās prakses piemēri”. Konferencē tika apkopoti projekta rezultāti
Lean vadības sistēmas pielietošanā Latgales plānošanas reģiona un Lietuvas
pašvaldībās.
29. martā Līvānu novada domes vadība tikās ar Līvānu novada Sociālā dienesta
darbiniekiem, lai pārrunātu darba jautājumus.
1. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar SIA “Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība” vadību un speciālistiem, lai pārrunātu jautājumus
par Kohēzijas fonda projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
papilddarbu norisi.
4. aprīlī notika Līvānu novada kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības, jaunatnes un
sociālo iestāžu vadītāju sanāksme un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme.
5. aprīlī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas
deputāti un Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle apmeklēja
SIA “Light Guide Optics International”. Dienas turpinājumā Latgales apakškomisijas
deputāti Marka Rotko centrā, Daugavpilī, tikās ar Latgales plānošanas reģiona attīstības
padomi un Latgales reģiona pašvaldību vadību.
5. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Līvānu
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Velga Švirkste sveica Zelta kāzu jubilārus Veltu
un Albertu Cērmeniekus.
6. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle 15 gadu jubilejā
sveica Līvānu novada Kultūras centra senioru deju kolektīvu “Dubnava”.
No 6. līdz 8. aprīlim Līvānos notika Dizaina un amatniecības hakatons, kas ir pirmā
šāda veida aktivitāte Latvijā. 48 stundu laikā komandas (Latvijas Kultūras akadēmijas,
Latvijas Mākslas akadēmijas un Ekonomikas un kultūras augstskolas kultūras
menedžeri, mākslinieki un dizaineri) radīja jaunu produktu idejas un mākslas objektu
piedāvājumu Līvānu pilsētai, kuru 8.aprīlī prezentēja Līvānu novada domes
izpilddirektoram Uldim Skreiveram, priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei,
izpilddirektora vietniecei Aijai Usānei un Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas
vadītājai Indrai Upeniecei.
9. aprīlī Līvānu novada domes vadība, daļu un iestāžu vadītāji piedalījās seminārā
“Korupcijas un interešu konflikta novēršana valsts un pašvaldību institūciju darbā”,
kurš tika rīkots Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā.
10. aprīlī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Vakanču gadatirgū Preiļos.
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10. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkotajā pašvaldību reformas
prezentācijas pasākumā, kurā ministrs Juris Pūce iepazīstināja pašvaldību pārstāvjus,
ministrijas sociālos partnerus un žurnālistus ar izstrādātajiem pašvaldību izveides
kritērijiem un uz to pamata tapušo administratīvi teritoriālā iedalījuma karti.
10. aprīlī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Rudzātu
pagasta un Rožupes pagasta valdes sēdē.
11. aprīlī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar Jēkabpils
Sociālā dienesta vadību.
11. aprīlī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Jersikas
pagasta valdes sēdē.
11. un 12. aprīlī Līvānu novadu apmeklēja sadraudzības pilsētas Žodino (Baltkrievija)
delegācija. Ciemiņi tikās ar Līvānu novada domes vadību un speciālistiem, apmeklēja
Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādi „Rūķīši“, Līvānu 1. vidusskolu, Līvānu
novada Centrālo bibliotēku, Latgales Mākslas un amatniecības centru, Jersikas
pamatskolu.
11. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja Līvānu
pilsētas svētku darba grupas tikšanos.
12. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle Gulbenē piedalījās Latvijas Novadu apvienības rīkotajā
Novadu dienā, kas bija veltīta administratīvi teritoriālajai reformai.
12. aprīlī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne vadīja Dzīvokļu
jautājumu komisijas sēdi.
12. aprīlī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar Y’s Men
Līvānu kluba pārstāvjiem, lai pārrunātu sadarbības jautājumus.
13. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle atklāja XIII
Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkursu.
15. aprīlī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Turku
pagasta valdes sēdē.
16. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un atbildīgie domes
speciālisti tikās ar PS “Rere Vide 1” pārstāvjiem, lai pārrunātu būvdarbu atsākšanu
Stacijas un Fabrikas ielās.
16. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Sutru pagasta valdes sēdē.
16. aprīlī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās SIA
„Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” sēdē.
17. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Latvijas Ugunsdzēsības
muzejā, Rīgā, piedalījās apbalvoto Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas
dalībnieku Slavas galerijas un Latvijas Savienības “Černobiļa” valdes locekļa
Vladimira Cenkura personālās fotoizstādes “Ceļojums no Latvijas pa Krievijas
pilsētām” atklāšanā.
22. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rēzeknē piedalījās
Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa vadītajā Krustaceļā.
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23. aprīlī notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde, kurā tika izskatīti jautājumi par
projektu “Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A. Baumanes ģimenes
ārsta praksē” un par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu.
23. aprīlī Līvānus apmeklēja Ķeguma novada vadība, lai apmeklētu Līvānu 1.
vidusskolas sporta kompleksu, jauno peldbaseinu un Līvānu novada Kultūras centru.
24. aprīlī notika Līvānu novada domes apvienoto komiteju sēde.
24. aprīlī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar VAS “Latvijas
Pasts” pārstāvjiem, lai pārrunātu sadarbības jautājumus.
24. aprīlī Līvānu novada domes Vides uzraudzības un kārtības komisija kopā ar Līvānu
1. vidusskolas 8.a klases skolēniem, Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centru, SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” un SIA “Ceram Optec” pārstāvjiem
stādīja ceriņus gar gājēju celiņu, kas ved no Zaļās ielas līdz uzņēmējdarbības atbalsta
centram. Ceriņu stādus pilsētai dāvināja SIA “Ceram Optec”.
24. aprīli Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle Līvānu novada Kultūras centrā tikās ar Kultūras centra
darbiniekiem un novada amatiermākslas kolektīvu vadītājiem.
25. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, priekšsēdētāja vietniece
Ginta Kraukle un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne Rēzeknē
piedalījās VARAM reģionālajā seminārā par ES fondu 2014.-2020.gada īstenotajiem
ieguldījumiem teritorijās un turpmākajiem pasākumiem teritoriju attīstībai. Seminārā
piedalījās Latgales plānošanas reģiona, pašvaldību, nozaru ministriju, NVO, augstskolu
un pētniecisko organizāciju pārstāvji.
25. aprīlī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar Līvānu novada
pirmskolas izglītības iestādes "Rūķīši" direktores Aijas Grugules akreditācijas ekspertu
komisijas pārstāvjiem.
25. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas
Radio Latgales studijas raidījumā par gaidāmo novadu reformu. Raidījumā piedalījās
arī Rēzeknes pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, Daugavpils
novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Aivars Rascevskis.
26. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle rīkoja Līvānu
novada Sociālā dienesta un Līvānu novada Bāriņtiesas darbinieku tikšanos par
Tiesībsarga biroja ieteikumiem sadarbības uzlabošanā.
26. aprīlī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne teica uzrunu
senioru atpūtas pasākumā Rožupes Kultūras namā.
27. aprīlī Līvānu novadā notika Lielā Talka 2019. Tās ietvaros kopumā tika savākti
1432 maisi ar atkritumiem un sakoptas vairākas vietas novadā.
30. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rīgā piedalīsies
konferencē “Vieda pilsēta un valsts”.
30. aprīlī notiks daudzdzīvokļu mājas Lāčplēša ielā 15 dzīvokļu īpašnieku sapulce par
mājas siltināšanas projektu.
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2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot V. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 22. marta
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 22. martā Nr. LNP/2-11.1/19/470) par 2019. gada
28. janvāra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 19 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 A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt V. M. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Lāčplēša
ielā 25-43, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot O. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 29. marta
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 29. martā Nr. LNP/2-11.1/19/509) par 2018. gada
24. oktobra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 569 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 A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt O. K. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Rīgas ielā
42A-9, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
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3. Izskatot A. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 1. aprīļa iesniegumu
(reģistrēts 2019. gada 1.aprīlī Nr. LNP/2-11.1/19/517) par 2018. gada 24. oktobra
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 567 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 A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt A. L. īres tiesības uz 2 – istabu dzīvokli Rīgas ielā 131-7,
Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot S. R., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 2. aprīļa iesniegumu
(reģistrēts 2019. gada 2. aprīlī Nr. LNP/2-11.1/19/524) par 2019. gada 7. janvāra
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 2 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 A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt S. R. īres tiesības uz labiekārtotu 1 – istabas dzīvokli Sporta ielā
7-23, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot D. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 11. aprīļa
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 11. aprīlī Nr. LNP/2-11.1/19/604) par 2019. gada
13. februāra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 26 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās
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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 A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt D. A. īres tiesības uz labiekārtotu 1 – istabas dzīvokli Rīgas ielā
59-16, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
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 V. B., 2019. gada 15. marta iesniegumu (reģistrēts 2019. gada
15.martā Nr. LNP/2-11.1/19/424) par dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai, kas
atgriezusies no ieslodzījuma vietas, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 5.punktu, kurā noteikts, ka ar dzīvojamo
platību pirmām kārtām nodrošināmas maznodrošinātas personas, kuras pēc soda
izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās
pašvaldības teritorijā un tām nav iespējams iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā
telpā, 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 A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Piešķirt V. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1 cilvēks, 1 –
istabas dzīvokļa Rīgas ielā 34A-16, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz
2019.gada 1.augustam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
6.2. V. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabas dzīvokļa Rīgas ielā 34A16, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
6.3. Izslēgt V. B. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, pirmām kārtām nodrošināmo personu grupas, kārtas
Nr.1.
6.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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6.5. 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.
7. Izskatot T. I., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019.gada 12.aprīļa iesniegumu
(reģistrēts 2019. gada 12. aprīlī Nr. LNP/2-11.1/19/609) par dzīvojamās platības
piešķiršanu kā personai, kas nav nodrošināta ar dzīvojamo platību, un ņemot vērā
Līvānu novada Sociālā dienesta 2019. gada 13. marta atzinumu, un pamatojoties uz
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt citas personu kategorijas, kurām
sniedzama palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu, un atbilstoši Līvānu novada domes
2006.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Piešķirt T. I., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1 cilvēks, 2 – istabu
dzīvokļa Rīgas ielā 193-7, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2019.gada
1.augustam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
7.2. T. I. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabas dzīvokļa Rīgas ielā 193-7,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
7.3. Izslēgt T. I. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā (ar sociālā dienesta ierosinājumu) kārtām
nodrošināmo personu grupas, kārtas Nr.2.
7.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7.5. 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.
8. Izskatot L. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 28. marta
iesniegumu, (reģistrēts 2019.gada 28.martā Nr.2-11.1/19/502) par palīdzību
dzīvojamās platības nodrošināšanā, un 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
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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 A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
8.1. Piešķirt L. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs 1 cilvēks, 2
– istabu dzīvokļa Zaļā ielā 6-60, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz
2019.gada 1.novembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
8.2. L. L., mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Zaļā ielā 6-60
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
8.3. Izslēgt L. L.no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, pirmās kārtas palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu
grupas, kārtas Nr.7.
8.4 Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
9. Izskatot L. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 20. marta
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 22. martā Nr. LNP/2-1.9.2/19/459) par uzņemšanu
dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā Rudzātu vidusskolas 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 A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
9.1. Iekļaut L. A., 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.4.
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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9.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Līvānu novadā”.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot Līvānu novada Sociālā dienesta izstrādāto saistošo noteikumu
„Grozījumi Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr.
13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” projektu un saistošo noteikumu
paskaidrojuma rakstu, un saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta trešo un ceturto daļu, un ņemot vērā sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu un 43. panta trešo daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Līvānu novada domes
2017. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Līvānu novadā””.
2. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā
„Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR 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 1 lpp.
4. Par Līvānu novada valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra izveidi.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Līvānu novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra
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izveide” ieceri, kuras mērķis ir izveidot valsts un pašvaldības vienoto klientu
apkalpošanas centru Līvānu novada pašvaldībā un iekļauties vienotajā valsts un
pašvaldību pakalpojumu tīklā, nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu
pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu
pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību,
veicinot institucionālo sadarbību un nodrošinot informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju iespēju visaptverošu un koordinētu pielietošanu valsts pārvaldes procesu
pilnveidē un pakalpojumu sniegšanā, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada
4. jūlija noteikumu Nr. 401 “Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu
apkalpošanas centru veidiem, sniegto pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas
kārtību” 3.1. punktu un projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās
attīstības programmas 2019. – 2025. gadam” 2. prioritātes („Uzņēmējdarbība un
ģimenes labsajūta”) 2.6. rīcības virziena („Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu
vajadzībām atbilstoša pārvaldības vide”) uzdevumam 2.6.1. (“Uzlabot un pilnveidot
valsts un pašvaldības sniegto pakalpojumu klāstu Līvānu novadā”) pasākumam 2.6.1.2.
(“Dalība valsts noteikto Vienas pieturas aģentūras (VPA) principu ieviešanā Līvānu
novada domes darbībā, nodrošinot Vienotā klientu apkalpošanas centra (VKAC, t.sk.
pakalpojumu aprakstīšana un publicēšana) darbību”), un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Uzsākt Līvānu novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centra izveidi.
2. Iesniegt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pieteikumu
par Līvānu novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi.
3. Līvānu novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra
izveidei finansējumu paredzēt pašvaldības 2020. gada budžetā.
4. Atcelt Līvānu novada domes 2015. gada 16. jūlija lēmumu Nr.8-1 “Par
Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Līvānos”.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers.
5. Par noteikumu “Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju
profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” apstiprināšanu.
Ziņo I. Kalvāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr. 831 “Izglītības iestāžu,
eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās
izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības
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novērtēšanas kārtība” 41.punktu, un likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes noteikumus “Līvānu novada pašvaldības
izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” (skat.
pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga
Peiseniece
Pielikumā:

Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās
darbības novērtēšanas kārtība uz 6 lpp.

6. Par Sutru pagasta pārvaldes vadītāju
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots P. Zariņai
Izskatot Līvānu novada Sutru pagasta valdes 2019. gada 16. aprīļa sēdes
lēmumu Nr. 03-1 “Par Sutru pagasta pārvaldes vadītāju” un pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītājas Paulīnas Zariņas 2019. gada 17. aprīļa iesniegumu par
pārcelšanu darbā par Līvānu novada Sutru pagasta pārvaldes vadītāju un, atbilstoši
Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera 2019. gada 17. aprīļa
ierosinājumam virzīt Sutru pagasta pārvaldes vadītāja amatam Paulīnu Zariņu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu un atbilstoši
Līvānu novada domes 2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Līvānu novada
pašvaldības nolikums” 16. punktu un 29.4. punktu, un ņemot vērā, ka Paulīna Zariņa
ilgstoši pildīja pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
1. Ar 2019. gada 2. maiju apstiprināt Līvānu novada Sutru pagasta pārvaldes
vadītāja amatā Sutru pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju Paulīnu Zariņu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes personāla
vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
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7. Par grozījumiem Līvānu novada Jauniešu domes nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, P. Romanovskim
Paskaidro R. Kivlenieks, R. Šmukste
Izskatot Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls”
2019. gada 12. aprīļa vēstuli Nr. JIC/1.10/19/14 “Par grozījumiem Līvānu novada
Jauniešu domes nolikumā” ar ierosinājumu veikt grozījumus Jauniešu domes nolikumā,
kas apstiprināts ar Līvānu novada domes 2018. gada 22. februāra sēdes lēmumu Nr. 46, saskaņā ar Jauniešu domes 2019. gada 5. marta sēdē sagatavotajiem priekšlikumiem,
un saskaņā ar Jaunatnes likuma 5. panta otrās daļas 5. punktu un sesto daļu, kas nosaka,
ka pašvaldība, izveidojot institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni, ir tiesīga izveidot
jauniešu domi, kas sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un
iniciatīvas darbā ar jaunatni, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 4. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu un 61. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt Jauniešu domes nolikumā, kas apstiprināts ar Līvānu novada domes
2018. gada 22. februāra sēdes lēmumu Nr. 4-6 “Par Līvānu novada Jauniešu domes
izveidošanu”, šādus grozījumus:
1) izslēgt no nolikuma 7.11. punktu;
2) izteikt nolikuma 8. punktu un 8.1., 8.2. apakšpunktus šādā redakcijā:
“8. Jauniešu domē darbojas jaunieši, kuriem tiek piešķirtas balsstiesības.
Jauniešu domes sastāvā brīvprātīgi darbojas ne mazāk kā 10 Līvānu novada aktīvie
jaunieši vecumā no 14 līdz 25 gadiem, no kuriem:
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
izteikt nolikuma 8.1. šādā redakcijā:
8.1. vēlams, ka katru Līvānu novada vispārizglītojošo skolu – Jersikas
pamatskolu, Jaunsilavas pamatskolu, Rožupes pamatskolu, Rudzātu vidusskolu, Līvānu
1. vidusskolu, Līvānu 2. vidusskolu un Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolu –
pārstāv vismaz viens loceklis;
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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izteikt nolikuma 8.2. šādā redakcijā:
8.2. Jauniešu domes sastāvā var iekļaut pārstāvjus no dažādām Līvānu novada
jaunatnes organizācijām vai aktīvus Līvānu novada iedzīvotājus vecumā no 14 līdz 25
gadiem, kuriem ir vēlme iesaistīties Līvānu novada jauniešu dzīves pilnveidošanā.”;
3) izteikt nolikuma 10. punktu šādā redakcijā:
“10. Personīgos pieteikumus dalībai Jauniešu domē pretendenti var iesniegt
jabkurā laikā, elektroniski nosūtot tos uz e-pasta adresi jauniesi@livani.lv vai
iesniedzot JIC “Kvartāls”. Pretendentu pieteikumus Jauniešu dome izskata un
apstiprina nākamajā Jauniešu domes sēdē.”
4) izteikt nolikuma 11. un 12. punktu šādā redakcijā:
“11. No Jauniešu domes sastāva tiek ievēlēta Jauniešu domes valde –
priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, sekretārs, sabiedrisko attiecību speciālists,
multimediju dizaina speciālists.,
12. “Jauniešu domes valdes sastāvu pēc valdes vēlēšanām apstiprina ar JIC
“Kvartāls” vadītāja rīkojumu.”;
5) izteikt nolikuma 16.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“16.3. ja bez attaisnojoša iemesla nav ieradies uz 3 (trīs) Jauniešu domes
sēdēm”;
6) izteikt nolikuma 16.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“16.4. ja dalību Jauniešu domē negodprātīgi izmanto kā attaisnojumu
izglītības iestādes neapmeklēšanai”;
7) izteikt nolikuma 24. punktu šādā redakcijā:
“24. Jauniešu domes sēdēs, neskaitot Jauniešu domes locekļus, var piedalīties
jaunatnes lietu speciālists, Līvānu novada domes pašvaldības pārstāvji, citas
uzaicinātās personas un jebkurš, kas vēlas brīvprātīgi tajās piedalīties.”;
8) izteikt nolikuma 27. punktu šādā redakcijā:
“27. Jauniešu dome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās vairāk
nekā puse balsstiesīgo locekļu.”
9) papildināt nolikumu ar 31.1 punktu un 31.2 punktu šādā redakcijā:
“31.1 Jauniešu domes priekšsēdētājs ir atbildīgs par jauniešu domes darbu,
vada sēdes, pārstāv Jauniešu domi dažādos pasākumos, ir informēts par jauniešu
aktivitātēm reģionā un valstī, līdzdarbojas dažādos projektos, kuros pārstāv Jauniešu
domes intereses un viedokli.
“31.2 Jauniešu domes priekšsēdētāja vietnieks ir atbildīgs par jauniešu domes
darbu un vada sēdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā, pārstāv Jauniešu domi dažādos
pasākumos, ir informēts par jauniešu aktivitātēm reģionā un valstī, līdzdarbojas
dažādos projektos, kuros pārstāv Jauniešu domes intereses un viedokli.”
10) izteikt nolikuma 33. punktu šādā redakcijā:
“33. Jauniešu domes sēdes tiek protokolētas. Protokolā norāda Jauniešu
domes sēdes norisi un pieņemtos lēmumus. Protokolu paraksta sēdes vadītājs un
sekretārs. Protokols 5 (piecu) darba dienu laikā tiek publicēts JIC “Kvartāls” interneta
vietnē www.kvartals.lv.”;
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12) izteikt nolikuma 34. punktu šādā redakcijā:
“34. Jauniešu domes sekretārs noformē protokolu, sagatavo projektu
pieteikumus, pasākumu tāmes, kā arī atbild par Jauniešu domes dokumentāciju.”;
13) papildināt nolikumu ar 34.1 punktu šādā redakcijā:
“34.1 Jauniešu domes multimediju dizaina speciālists sagatavo vizuālos
materiālus Jauniešu domes profiliem sociālajos medijos, veido afišu noformējumu, veic
pasākumu fotografēšanu un filmēšanu, veic iegūto foto un video attēlu apstrādi.”
14) izslēgt no nolikuma 7. nodaļu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītājas pienākumu izpildītāja Evija Pastare.
Vārds tiek dots G. Pastaram
8. Par zvejas tiesību nomu
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot J. A., dzīvo: (adrese), 2019. gada 27.marta iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2019. gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 11.augusta noteikumiem Nr.
918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma
par „Pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt J. A., dzīvo: (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
1.2. Noteikt, ka J. A. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir juridiskās nodaļas vadītājs
Gatis Pelēķis.
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.
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2. Izskatot K. A., dzīvo: (adrese), 2019.gada 28.marta iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2019.gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr.
918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma
par „Pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt K. A., dzīvo: (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
2.2. Noteikt, ka K. A. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir juridiskās nodaļas vadītājs
Gatis Pelēķis.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot M. D., dzīvo (adrese), 2019. gada 5. aprīļa iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2019.gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr.
918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma
par „Pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt M. D., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
3.2. Noteikt, ka M. D. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
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3.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir juridiskās nodaļas vadītājs
Gatis Pelēķis.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot J. G., dzīvo (adrese), 2019. gada 10. aprīļa iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2019. gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr.
918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma
par „Pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Iznomāt J. G., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
4.2. Noteikt, ka J. G. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
4.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir juridiskās nodaļas vadītājs
Gatis Pelēķis.
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.
5. Izskatot V. P., dzīvo (adrese), 2019. gada 10. aprīļa iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2019. gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr.
918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma
par „Pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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5.1. Iznomāt V. P., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
5.2. Noteikt, ka V. P. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
5.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir juridiskās nodaļas vadītājs
Gatis Pelēķis.
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.
9. Par nekustamo īpašumu apvienošanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot A. K., dzīvo (adrese), 2019.gada 4.aprīļa iesniegumu par īpašumā esošu
zemes īpašumu apvienošanu un adreses noteikšanu, kurā lūdz atļaut apvienot sev
piederošus blakus esošus nekustamos īpašumus Jersikas ielā 8, Līvānos, Līvānu
novadā, 1082 m2 platībā ar kadastra Nr. 76110031703 un Jersikas ielā 8A, Līvānos,
Līvānu novadā 1670 m2 platībā ar kadastra Nr. 76110031731, noteikt apvienotā
īpašuma zemes vienībām vienu adresi: Jersikas iela 8, Līvāni, Līvānu novads, un
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8. panta trešās daļas 2. punktu, kurā noteikts,
ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus
esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums, un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1.punktu, un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698
,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut apvienot nekustamos īpašumus Jersikas ielā 8, Līvānos, Līvānu
novadā 1082 m2 platībā ar kadastra Nr. 76110031703 un Jersikas ielā 8A, Līvānos,
Līvānu novadā 1670 m2 platībā ar kadastra Nr. 76110031731, nosakot kopējo platību
apvienotajam nekustamajam īpašumam 2752 m2, neizstrādājot zemes ierīcības projektu
(sk. pielikumā zemes robežu plānus).
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2. Apvienotajai – apbūvei paredzētajai zemes vienībai 2752 m2 platībā atstāt
adresi: Jersikas iela 8, Līvāni, Līvānu novads (klasifikatora kods 102141347), un
noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve ( kods 0601).
3. Izslēgt no adrešu reģistra adresi: Jersikas iela 8A, Līvāni, Līvānu novads
(klasifikatora kods 106762773).
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plānu kopijas uz 2 lpp.
10. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot SIA ,,Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ.
Nr.LV41503010497, juridiskā adrese Rīgas ielā 2B, Līvāni, Līvānu novads, 2019.gada
21. marta vēstuli Nr.1-9.111 par zemes lietošanas mērķa maiņu nomas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7652 001 161, kas atrodas Stacijas ielā 17, Līvānos, Līvānu
novadā, plānotai daļai 581,8 m2 platībā un nomas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 164, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, plānotai daļai
284,2 m2 platībā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izveidošanai, uzturēšanai
un apsaimniekošanai, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.
pantu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2. punktu, 16.1. 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 saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263
,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
23.1.2.punktam un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamā īpašuma ,,Laimiņi” zemes vienībai 4133 m2 (0,4133 ha)
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0161, kas atrodas Stacijas ielā 17, Līvānos,
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Līvānu novadā, dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saskaņā ar shēmu apbūves
tiesību reģistrēšanai:
1.1.1. 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 (1201) - 581,8 m2 (0,05818
ha) platībā;
1.1.2. individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601)- 3551,2 m2 (0,35512 ha)
platībā.
1.2. Noteikt nekustamā īpašuma ,,Laimiņi” zemes vienības 4133 m2 (0,4133 ha)
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0161, kas atrodas Stacijas ielā 17, Līvānos,
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 (1201) - 581,8 m2 (0,05818 ha)
platībā un noteikt tai zemes lietošanas veidu – pārējās zemes 581,8 m2 (0,05818 ha)
platībā.
1.3. Noteikt nekustamā īpašuma ,,Purviņi” zemes vienībai 11424 m2 (1,1424
ha) platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0164, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saskaņā ar shēmu apbūves tiesību
reģistrēšanai:
1. 3.1. 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 (1201) - 284,2 m2 (0,02482
ha) platībā,
1.3.2. zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101)
- 11139,8 m2 (1,11398 ha) platībā.
1.4. Noteikt nekustamā īpašuma ,,Purviņi” zemes vienībai 11424 m2 (1,1424
ha) platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0164, kas atrodas Jersikas 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 (1201) - 284,2 m2 (0,02842 ha)
platībā, un noteikt tai zemes lietošanas veidu – pārējās zemes 284,2 m2 (0,02842 ha)
platībā.
1.5. Noteikt, ka šī lēmuma 2. un 4.punktā norādītā plānotās zemes vienības daļas
platība var tikt precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
1.6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
1.7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: shēma ar nomas apbūves tiesību aizsargjoslām uz 1 lpp.
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2. Izskatot N. B., dzīvo (adrese), 2019. gada 4. aprīļa iesniegumu par zemes
lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības ar kadastra Nr.7652-002-0343, kas atrodas
Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, plānotai daļai 0,05 ha platībā, sakarā ar
apbūves tiesības saimniecības ēkas būvniecībai ierakstīšanu zemesgrāmatā, konstatēts,
ka:
1) plānotā zemes vienības ar kadastra Nr. 7652-002-0343 daļa ir kooperatīvās
dārzkopības sabiedrības ,,Rīts-94” mazdārziņš Nr. 94.
2) šobrīd zemes gabalam ar kadastra Nr. 7652-002-0343 ar kopējo platību 7,55 ha
ir noteikts lietošanas mērķis Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)
visā zemes gabala platībā.
3) zemes gabals ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652-002-0343 atrodas Līvānu
novada 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 Mazdārziņu teritorija (Z3),
kur viens galvenajiem teritorijas atļautās izmantošanas veidiem ir nedzīvojamo
dārza māju apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. pantu un
Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 2.2., 16.1. un 17.5.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 23.1.2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamā īpašuma - kooperatīvās dārzkopības sabiedrības ,,Rīts94” zemes vienībai 7,55 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0343, kas atrodas
Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
saskaņā ar shēmu, apbūves tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā:
2.1.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve platībā 0,05 ha, kods 0601,
2.1.2. individuālo dzīvojamo māju apbūve platībā 7,5 ha, kods 0601.
2.2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes vienības 7,55 ha platībā ar kadastra Nr.
7652-002-0343, kas atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, plānotai zemes
vienības daļai – mazdārziņam Nr. 94 kooperatīvā dārzkopības sabiedrībā ,,Rīts-94”,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601),
platībā 0,05 ha, un noteikt tai zemes lietošanas veidu – zeme zem ēkām un pagalmiem
0,05 ha platībā.
2.3. Noteikt, ka šī lēmuma 2.punktā norādītās plānotās zemes vienības daļas
platība var tikt precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
2.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

zemes robežu plāna kopija ar shematiski iezīmēto
plānoto zemes vienības daļu uz 1 lpp.

3. Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2019. gada
1.aprīļa vēstuli Nr. 2-04-L/219 „Par informācijas pieprasīšanu”, par zemes lietošanas
mērķa noteikšanu zemes īpašuma ,,Lielie Asari” jaunizveidotajām zemes vienībām 5,2
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660110213 un 5,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76660110217, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
3.1. Noteikt nekustamā īpašuma ,,Lielie Asari” zemes vienībai 5,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 76660110213, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
3.2. Noteikt nekustamā īpašuma ,,Lielie Asari” zemes vienībai 5,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 76660110217, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plānu kopijas uz 2 lpp.
4. Izskatot SIA ,,Līvānu bioķīmiskā rūpnīca”, reģ. Nr.41503023881, juridiskā
adrese Celtniecības ielā 8, Līvāni, Līvānu novads, 2019.gada 27.marta iesniegumu par:
1) zemes lietošanas mērķa Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods
1001) noteikšanu zemes vienības ar kadastra Nr. 7611 002 0914 (kopējā platība 16843
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m2), kas atrodas Celtniecības ielā 8A, Līvānos, Līvānu novadā, plānotajai daļai 11 600
m2 platībā un
2) zemes lietošanas mērķa Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods
1001) noteikšanu zemes vienības ar kadastra Nr. 7611 002 0908 (kopējā platība 47863
m2), kas atrodas Celtniecības ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā, plānotajai daļai 18 200
m2 platībā,
un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 2.2.punktu, 7.punktu, 16.1.punktu un 17.5.punktu, Līvānu novada
domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 23.1.2.punktam un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Noteikt nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 8A, Līvānos, Līvānu novadā,
zemes vienības ar kadastra Nr.7611 002 0914 plānotai zemes vienības daļai 11 600 m2
platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve (kods 1001), un noteikt tai zemes lietošanas veidu – zeme zem ēkām un
pagalmiem 11 600 m2 platībā.
4.2. Noteikt nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā,
zemes vienības ar kadastra Nr. 7611 002 0908 plānotai zemes vienības daļai 18 200 m2
platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(kods 1001), un noteikt tai zemes lietošanas veidu – zeme zem ēkām un pagalmiem
18 200 m2 platībā.
4.3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2.punktā norādītās plānoto zemes vienību daļu
platības var tikt precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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.
Pielikumā: zemes vienību daļu shēma uz 1 lpp.
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11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Varoņu ielā 8,
Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Klibiķe
Izskatot nekustamā īpašuma Varoņu ielā 8, Rudzātos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā, 1,6300 ha platībā ar kadastra Nr.7668 007 0433, īpašnieka M. K., dzīvo
(adrese), 2019.gada 21.marta iesniegumu par minētā nekustamā īpašuma zemes
vienības 1,6300 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0428 sadalīšanu divos
zemes gabalos, atdalot no tās zemes nogabalu 0,6000 ha platībā, noteikt tam adresi:
Parka iela 10, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads un noteikt zemes 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 (1201), bet zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7668 007 0428 palikušajam zemes nogabalam atstāt esošo zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), un atstāt noteikto
adresi Varoņu iela 8, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, un saskaņā ar Līvānu
novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu
novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz Zemes ierīcības
likuma 7.pantu, kurā noteikts, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās
pašvaldības teritorijas plānojumu, un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka
zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, deputātam V. Labinskim balsojot „pret” , „atturas” –
nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Varoņu ielā 8,
Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai 1,6300 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668 007 0428, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot zemes
nogabalu 0,6000 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 1:2000.
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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. Pieprasīt projekta izstrādes nosacījumus no Valsts akciju sabiedrības
,,Latvijas valsts ceļi”.
8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
9. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes vienības shēma ar dalījuma skici uz 1 lpp.
12. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot A. Z., dzīvo (adrese), 2019.gada 3.aprīļa iesniegumu par zemes
vienības 0,0606 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0288 nodošanu nomā,
tika konstatēts ka zemes vienība 0,0606 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0020288, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada
25.septembra sēdes lēmumu Nr. 15-24(1) „Par pašvaldībai piekrītošās zemes
noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un platības 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
tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
0,0606 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0288, 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. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
13. Par izmaiņām komisijas sastāvā.

Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu
uzraudzības komisijas locekles Sanitas Grabānes 2019. gada 28. marta iesniegumu par
atbrīvošanu no Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisijas
locekļa pienākumu pildīšanas un Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu
uzraudzības komisijas priekšsēdētāja Jāņa Pastara 2019. gada 16. aprīļa iesniegumu par
komisijas locekles Valijas Ruisas izslēgšanu no komisijas sastāva sakarā ar viņas nāvi,
un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, un Līvānu novada
domes 2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Līvānu novada pašvaldības
nolikums” 59.10. punktu, un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas ierosinājumu
komisijas sastāvā iekļaut Sutru pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju
Paulīnu Zariņu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2019. gada 1. aprīli atbrīvot Sanitu Grabāni no Ar lauksaimniecības zemi
veikto darījumu uzraudzības komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un izslēgt no
komisijas sastāva, saskaņā ar viņas iesniegumu.
2. Izslēgt no Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisijas
sastāva komisijas locekli Valiju Ruisu, sakarā ar viņas nāvi.
3. Iekļaut Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisijas
sastāvā Sutru pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju Paulīnu Zariņu.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Ar lauksaimniecības zemi veikto
darījumu uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Pastars.
14. Par adreses noteikšanu
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Ozollejas” ar kadastra numuru 7668 009 0088,
kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, īpašnieka I. R., dzīvojoša (adrese),
2019.gada 16.aprīļa iesniegumu par adreses noteikšanu īpašuma ,,Ozollejas” apbūvei
paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668 009 0003, sakarā ar datu
ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
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sistēmā (NĪVK IS), un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem nr. 698
,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu, un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 16,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668 009 0003, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, adresi:
,,Ozollejas”, Alksnieši, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
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 robežu plāns uz 1 lpp.
15. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Veclojāni” ar kopējo kadastra numuru 7666-0080177, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieces G. L., dzīvo (adrese)
2019. gada 16. aprīļa iesniegumu par nekustamā īpašuma „Veclojāni”, kas sastāv no
trīs zemes vienībām 10,8 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā zemes vienību 4,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0145, piešķirt tai jaunu nosaukumu 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 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
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Veclojāni”, kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7666-008-0177, zemes vienību 4,2 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0145, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes

29

robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu
plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0090145 piešķirt jaunu nosaukumu „Jaunlojāni” 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 1lpp.
16. Par zemes nomas platību precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot A. D., dzīvo (adrese), 2019. gada 12. marta iesniegumu par noslēgto ar
Līvānu novada domi zemes nomas līgumu pārslēgšanu sakarā ar zemes vienību precīzo
uzmērīšanu dabā un vienas vidējās nomas maksas noteikšanu iznomātajiem zemes
gabaliem, tika konstatēts, ka Līvānu novada dome ir noslēgusi ar A. D. šādus zemes
nomas līgumus:
1) 2001. gada 7. jūnijā zemes nomas līgums Nr. 34 par zemes gabala daļu 250
2
m (0,0250 ha) platībā, uz kura atrodas ¼ daļa no noliktavu bloka ar piebraucamo ceļu,
un zemes gabala daļu 3250 m2 (0,3250 ha) platībā, uz kura atrodas pašvaldības
inženierkomunikācija – ūdenstornis, nosakot nomas maksu Ls 0,023/m2 (vai 0,032726
EUR/m2), kopā 114,50 EUR;
2) 2015. gada 14. septembrī zemesgabala nomas līgums Nr. LND/213.1.2/15/454 par zemes gabala daļas 2100 m2 (0,2100 ha) nomu, pašvaldības servitūta
ceļa, kas nodrošina piekļuvi Jaunsilavas pamatskolai, uzturēšanas vajadzībām, nosakot
nomas maksu 0,07 EUR/ m2, kopā 147,00 EUR.
Pēc nomāto zemes gabalu uzmērīšanas dabā, ir mainījusies nomāto zemes
vienību platība:
1) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0801 8001, uz kuras
atrodas noliktavas Jaunsilavas ielā 2, Jaunsilavas, Turku pagastā, Līvānu novadā, kas ir
daļa no zemes vienības ar kadastra Nr. 7686 007 0801, - platība 251 m2 (0,0251 ha);
2) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu7686 007 0796 8001, uz kuras atrodas
atdzelžošanas stacija (ūdenstornis) ar nosaukumu “Atdzelžošanas stacija”, Jaunsilavas,
Turku pagastā, Līvānu novadā, kas ir daļa no zemes vienības ar kadastra Nr. 7686 007
0796, - platība 2594 m2 (0,2594 ha);
3) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0797 8003, uz kuras
atrodas pašvaldības servitūta ceļš Jaunsilavas ielā 5, Jaunsilavas, Turku pagastā, Līvānu
novadā, kas ir daļa no zemes vienības ar kadastra Nr. 7686 007 0797 8003, - platība
2383 m2 (0,2383 ha).
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 1997. gada
15. aprīļa noteikumu Nr. 143 „Noteikumi par lauku apvidu zemes nomas maksas
maksimālo lielumu un samaksas kārtību” 4. punktu, kas nosaka, ka „Zemes īpašnieki,
kuriem ir atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, kas atrodas juridisko personu lietošanā,
pēc savstarpējas vienošanās par zemes nomas maksas lielumu, zemes nomas maksas
un zemes nodokļa maksāšanas kārtību slēdz ar attiecīgajām juridiskajām personām
rakstisku zemes nomas līgumu” un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Precizēt ar A. D., dzīvo (adrese), 2001. gada 7. jūnijā noslēgtajā zemes nomas
līgumā Nr. 34, nomāto zemes platību, nosakot kopējo nomas maksu 93,11 EUR /
0,0327257 EUR m2 gadā, tai skaitā:
1.1. zemes vienības daļai 251 m2 (0,0251 ha) platībā ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0801-8001, kas atrodas Jaunislavas ielā 2, Jaunsilavā, Turku pagastā, Līvānu
novadā, uz kuras atrodas Nomniekam piederoša ¼ daļa noliktavas bloka, saskaņā ar
robežplānu;
1.2. zemes vienības daļai 2594 m2 (0,2594 ha) platībā ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0796-8001, kas atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, uz kuras
atrodas Nomniekam piederošs ūdenstornis - atdzelzošanas stacija saskaņā ar
robežplānu.
2. Precizēt ar A. D. 2015. gada 14. septembrī noslēgtajā zemesgabala nomas
līgumā Nr. LND/2-13.1.2/15/454 nomāto zemes platību 2383 m2 (0,2383 ha) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0797-8003, kas atrodas Jaunislavas ielā 5,
Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, uz kuru nostiprināta ceļa servitūta tiesība
(atbilstoši Turku pagasta zemesgrāmatas nodalījumam Nr.4633 III.daļas 1.iedaļas
Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu, veiktajai atzīmei 5.1. punktā – ceļa
servitūts – 10m/0,07 ha platībā un 6.1. punktā – ceļa servitūts – 6m/0,14 ha platībā,
saskaņā ar robežplānu, nosakot nomas maksu 166,81 EUR / 0,07 EUR m2 gadā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par precizējumu veikšanu nomas līgumos ir Līvānu
novada domes juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
4. Noteikt, ka atbildīgā par zemes nomas līgumu nostiprināšanu zemesgrāmatā
ir Līvānu novada domes priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāni uz 3 lp.
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17. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam
Mazā Fabrikas ielā 10, Līvānos, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma Mazā Fabrikas iela 10, Līvāni, Līvānu novads, ar
kopējo kadastra Nr.76110020801, īpašnieka V. R., dzīvo (adrese), 2019. gada 5.aprīļa
iesniegumu par nekustamā īpašuma Mazā Fabrikas ielā 10, Līvānos, zemes vienības
42085 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 002 0801 sadalīšanu trīs zemes gabalos,
atdalot no tās zemes nogabalu Nr.1 14200 m2 platībā, noteikt tam jaunu adresi: Mazā
Fabrikas iela 10A, Līvāni, Līvānu novads un zemes lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (0601), un atdalīt zemes nogabalu Nr.3 23500 m2 platībā,
noteikt tam jaunu adresi: Mazā Fabrikas iela 9, Līvāni, Līvānu novads un zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) un pagaidu atļautā zemes
izmantošana sakņu dārziem (0502), bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611
002 0801 palikušajam zemes nogabalam Nr.2 4385 m2 platībā noteikt zemes lietošanas
mērķi – Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001), un noteikto adresi Mazā
Fabrikas iela 10, Līvāni, Līvānu novads, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts,
ka Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu
izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma Mazā Fabrikas iela
10, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai 42085 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
7611 002 0801, to sadalot trīs zemes nogabalos, atdalot zemes nogabalu Nr.1 14200 m2
platībā un zemes nogabalu Nr.3 23500 m2 platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat.
pielikumā).
2. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
3. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
4. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada būvvaldē.
5. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
6. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
6.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1: 1000.
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6.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
6.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija ar dalījuma skici uz 1 lpp.
18. Par saistošajiem noteikumiem “Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību
Līvānu novada pašvaldībā”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārd tiek dots V. Labinskim
Paskaidro A. Skromāns, U. Skreivers, R. Šmukste
Izskatot saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Līvānu novada pašvaldībā” projektu un
pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5.
punktu, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 43. panta pirmās daļas 3. punktu, un
Tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, deputātam V. Labinskim balsojot „pret” , „atturas” –
nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošus noteikumus Nr.7 “Par decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Līvānu novada
pašvaldībā”.
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 14 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
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19. Par Līvānu novada pašvaldības 2018. gada pārskata apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Kalvānei
Paskaidro I. Gribonika, R. Šmukste, U. Skreivers
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu, likuma
„Par budžetu un finanšu vadību” 30. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2013.gada
15. oktobra noteikumiem Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības 2018. gada pārskatu (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers.
Pielikumā:

1) pārskats uz 203 lpp.,
2) neatkarīgu revidentu ziņojums uz 3 lpp.

20. Par dzīvokļa Nr. 2 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. N., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2019. gada 8. aprīļa iesniegumu
par izīrētā dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un notariāli apstiprinātu 2019. gada 5.
aprīļa vienošanos starp A. N. un S. N., 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 45. panta ceturtās daļas 1.
punktu, kas nosaka, ka īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa
māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli
apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa
māju vai dzīvokļa īpašumu, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2011. gada 1.
februāra noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.7
punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu
par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas
ierosinājuma atteikumu, un likuma ”Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas , Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 2 īpašumam Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr. 2 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā,
ar 8854/297096 dzīvojamās mājas kopīpašuma un 8854/297096 zemesgabala 3047 m2
platībā ar kadastra Nr. 7611 003 1207 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā,
domājamām daļām, to pārdodot par brīvu cenu ( nosacīto cenu ) A. N.
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.
21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot E. S., dzīvo (adrese), 2019. gada 08. aprīļa iesniegumu ar lūgumu
pagarināt 2014. gada 11. aprīļa līgumu Nr. LND/2-13.4/14/15 uz identisku laiku
veikborda parka darbībai Līvānu pilsētā uz Dubnas upes posmā starp dzelzceļa tiltu un
autotransporta tiltu un nodot nomā pašvaldības zemes daļu 200 m2 platībā no zemes
vienības ar kadastra Nr. 7611 004 0317, kas atrodas Dubnas upes krastā starp Rožu
ielu un autotransporta tiltu Līvānu pilsētā un zemes daļu 20 m2 platībā no zemes
vienības ar kadastra Nr. 7611 005 2610, kas atrodas Dubnas upes krastā pie dzelzceļa
tilta, un ņemot vērā, ka 2014. gada 11. aprīļa līguma Nr. LND/2-13.4/14/15 darbība ir
izbeigusies ar šī gada 10. aprīli, un, ņemot vērā to, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un
saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28., 29.5. un 53. punktu, kas
nosaka, ka “Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu
pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli)”, un likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar E. S., dzīvo (adrese), 2014. gada 11. aprīļa līguma Nr. LND/213.4/14/15 darbību uz 5 (pieciem) gadiem ar tiesībām līgumu pagarināt uz identisku
laiku, ar īslaicīgas lietošanas būvju izvietošanas tiesībām veikborda parka darbībai,
saskaņā ar īslaicīgas lietošanas būvju tehnisko dokumentāciju par šādu pašvaldībai
piekrītošo zemes gabalu daļu:
1.1. zemes daļu 20 m2 platībā no zemes vienības, kadastra Nr.7611 005 2610,
Rīgas ielā 124, Līvānos, kas atrodas Dubnas upes krastā pie dzelzceļa tilta, saskaņā ar
pievienoto shēmu,
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1.2. zemes daļu 200 m2 platībā no zemes vienības ar kadastra Nr.7611 004 0317
Rīgas ielā 122A, Līvānos, kas atrodas Dubnas upes krastā starp Rožu ielu un
autotransporta tiltu, saskaņā ar pievienoto shēmu.
2. Noteikt nomas maksu 0,30 EUR un PVN par 1 m2 zemes platības, nosakot,
ka mainoties zemes kadastrālajai vērtībai, pusēm vienojoties, nomas maksa var tikt
pārskatīta.
3. Noteikt, ka atbildīgais par nomas līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
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 nogabalu shēma uz 1 lpp.
22. Par atbrīvošanu no pašvaldības nodevas par reklāmas materiālu izvietošanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Izskatot z/s „Atvari”, reģ.Nr.45401021890, juridiskā adrese Rožu iela 2, Sutri,
Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5335, 2019.gada 9.aprīļa iesniegumu ar lūgumu
atbrīvot z/s „Atvari” no pašvaldības nodevas par reklāmas materiālu izvietošanu,
konstatēts, ka:
1) z/s „Atvari” vēlas izvietot reklāmu pasākumam „Pieguļnieku nakts”, kas
norisināsies 2019. gada 11. maijā. Pasākums ir dziļi tradīcijās un Saules gada kalendārā
balstīts unikāls pasākums Latgales reģiona mērogā, kura pamatuzdevums ir caur
dažādām aktivitātēm godāt un aktualizēt latviešu senās tradīcijas pavasara norisēs un
būšanai dabā. Pasākumam ir izglītojošs raksturs - Pieguļas nakts norise, ēdiens un
latviešu autoru darbi par pieguļas nakts izdarībām. Starpdisciplinārais pasākuma
uzdevums ir veicināt sadarbību starp privātām institūcijām kultūras telpas veidošanā,
sadarbību lokālā mērogā starp amatniekiem, ideju iniciatīvas grupām, pakalpojumu
sniedzējiem, veicinot Līvānu novada kultūrtūrismu un atpazīstamību.
2) Saskaņā ar iesniegumā norādīto informāciju kopumā ir paredzēts izvietot 18
afišas uz Līvānu novada pašvaldībai piederošajiem afišu stendiem Līvānu novada
teritorijā, 3 vienpusējos bannerus (ar izmēriem 2,54 m x 0,92 m, Rīgas ielā 105, Rīgas
ielā 37a, Domes ielā 4a), 1 divpusējo banneri (2,5 m x 1,5 m, uz zemes gabala ar
kadastra Nr.76520030133, Cirseniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā). Reklāmas
paredzētais izvietošanas ilgums - līdz 2019. gada 12. maijam.
3) Kārtību, kādā uzliek pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās
vietās Līvānu novada administratīvajā teritorijā nosaka Līvānu novada domes 2017.
gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr.4 „Pašvaldības nodeva par reklāmas vai
reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās
vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Līvānu novadā” (turpmāk - Noteikumi), kuru
mērķis ir regulēt un nodrošināt ieņēmumus Līvānu novada pašvaldības budžetā no
publiskās vietās izvietotās reklāmas.
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4) Saskaņā ar Noteikumu 5. un 6.punktu nodevas objekts ir reklāma, afiša,
sludinājumi, priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli un cita vizuālā informācija, kas tiek
izvietota Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā publiskā vietā vai vietā,
kas vērstas pret publisku vietu. Nodevas maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas,
kas izvieto reklāmu/ reklāmas objektu publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku
vietu. Savukārt noteikumu 8.punktā ir noteikts, ka Līvānu novada dome var samazināt
nodevu vai atbrīvot no tās, pieņemot lēmumu par katru atsevišķu gadījumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 5. punktu, kurā kā viena no pašvaldības autonomajām funkcijām
ir noteikta - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un
tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un
pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), un 21. pantu, Līvānu
novada domes 2017. gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr.4 „Pašvaldības nodeva
par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Līvānu novadā” 8.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt z/s „Atvari”, reģ.Nr.45401021890, juridiskā adrese Rožu iela 2,
Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, iniciatīvu rīkot pasākumu „Pieguļnieku nakts”, kas
norisināsies 2019. gada 11. maijā, kura mērķis ir sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību.
2. Atbrīvot z/s „Atvari”, reģ.Nr.45401021890, no pašvaldības nodevas par
reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu, samaksas pasākuma „Pieguļnieku nakts” reklāmas materiālu
izvietošanai līdz 2019. gada 12.maijam pilnā apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, par reklāmas atļaujas izsniegšanu - Līvānu
novada būvvaldes vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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.
23. Par sadarbības līguma slēgšanu elektroniskās sakaru infrastruktūras
pieejamības uzlabošanai lauku teritorijā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, M. Grigalim
Paskaidro U. Skreivers, R. Šmukste
Lai nodrošinātu elektronisko sakaru nozares politikas plānošanas dokumentā
“Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepcija 2013. –
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2020. gadam” noteiktos mērķus un uzdevumus, kas paredz īstenot valsts atbalsta
programmas “Nākamās paaudzes tīkli lauku teritorijās” otro kārtu (apstiprināts ar
Ministru kabineta 2012. gada 7. decembra rīkojumu Nr. 589 “Par Nākamās paaudzes
platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013. -2020. gadam”) un
ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 664 “Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot
elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu
iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 2. punktā noteikto, ka projekta
“Specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot elektronisko sakaru tīklu pieejamību lietotājiem
lauku teritorijās, nodrošinot infrastruktūras izbūvi teritorijās, kurās neviens
elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvāko triju gadu laikā neplāno sniegt
interneta piekļuves pakalpojumus ar uzlabotiem datu pārraides parametriem,
izmantojot pilnībā vai daļēji no optiskās šķiedras elementiem sastāvošus platjoslas
piekļuves tīklus un nodrošinot datu pārraides ātrumu vismaz 30 Mbit/s (turpmāk –
"baltās" teritorijas). Šo noteikumu izpratnē lauku teritorijas ir Latvijas administratīvās
teritorijas un apdzīvotās vietas (līdz ciemu līmenim) ārpus republikas pilsētām” un,
ņemot vērā, ka atbilstoši starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un VAS “Latvijas
Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) 2016. gada 7. jūlijā noslēgto līgumu Nr.
2.1.1.0/16/1/001 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, LVRTC ir
apstiprināts par finansējuma saņēmēju, un, lai nodrošinātu projekta realizāciju Līvānu
novada Jersikas pagasta teritorijā, un pamatojoties uz Elektronisko sakaru likumu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.
panta otrās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka bezatlīdzības lietošanā atvasināta publiska
persona savu mantu var nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts
pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai, un
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta otro daļu un 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim
„atturoties”
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, reģ. Nr.
40003011203, juridiskā adrese Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012, Līgumu par sadarbību
Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.1.1.0/16/1/001 “Elektroniskās sakaru
infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” īstenošanai Līvānu novada
Jersikas pagastā (skat. pielikumā).
2. Nodot VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” bezatlīdzības
lietošanā Jersikas pagasta pārvaldes ēkas Liepu ielā 5, Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0337 001 telpas ar lit. Nr. 14 (atbilstoši
Valsts zemes dienesta 15.07.2014 ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā esošajam ēkas
1.stāva plānam) daļu iekštelpas optiskā tīkla piekļuves punkta (PP) uzstādīšanai un
infrastruktūras izveidei uz pašvaldības zemes vienības ar kadastra Nr. 7652 003 0337
saskaņā ar Līvānu novada Būvvaldē apstiprinātu projektu.
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3. Nodrošināt sadarbības partnera piekļuvi PP 20 (divdesmit) gadus pēc
Projekta rezultātā izveidotās infrastruktūras pieņemšanas ekspluatācijā, t.i. vismaz līdz
2040. gada 31. decembrim.
4. Norīkot no pašvaldības puses kontaktpersonu ar līguma saistīto darbību
izpildei – Jersikas pagasta pārvaldes vadītāju Anitu Lietaunieci.
5. Pilnvarot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoru Uldi Skreiveru noslēgt
ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” sadarbības līgumu un veikt PP
būvprojektu saskaņošanu, kā arī veikt citas ar PP izveidošanu būvniecības normatīvajos
aktos paredzētās darbības.
6. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir juridiskās nodaļas vadītājs Gatis
Pelēķis, par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā: līgums ar pielikumu uz 6 lpp.
24. Par maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Jaunsilavas pamatskolas 2019.gada 16.aprīļa vēstuli Nr. 1-12/25
“Par Jaunsilavas pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” par pakalpojumu –
naktsmītne ar gultas veļu vienai personai diennaktī un naktsmītne bez gultas veļas
vienai personai diennaktī noteikšanu, un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2015.
gada 17. decembra noteikumiem Nr.9 “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, un saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt maksu par naktsmītni ar gultas veļu vienai personai:
1.1.1.par pirmo diennakti 4,60 EUR un PVN 21% 0,97 EUR;
1.1.2.par katru nākamo diennakti 1,90 EUR un PVN 21% 0,40 EUR;
1.2. Noteikt maksu par naktsmītni bez gultas veļas 1,90 EUR un PVN 21% 0,40
EUR vienai personai par vienu diennakti (skatīt pielikumā).
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Jaunsilavas pamatskolas
direktore Janīna Usāre.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.
2. Izskatot Jersikas pamatskolas 2019.gada 15.aprīļa vēstuli Nr.1.13/16 par
izmaiņām maksas pakalpojumu cenrādī, un pamatojoties uz Līvānu novada domes
2015. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 9 “Maksas pakalpojumu izcenojumu
noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” IV. daļas 19.1 punktu un
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likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt maksu par Autobusa VW LT46, FR 5449 izmantošanu neregulāros
pārvadājumos 0,53 EUR un PVN 21% 0,11 EUR par 1 km.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Jersikas pamatskolas direktore
Inese Jaunušāne.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.
25. Par Apbūvēta zemes gabala daļas 126 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
76110040107 Domes ielā 16, Līvānos, Līvānu novadā, īslaicīgās nomas tiesību
(vasaras kafejnīcas izvietošanai) izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019.gada 28.marta lēmumu Nr. 4-25
“Par zemes nomu āra kafejnīcas ierīkošanai”, 2019.gada 9.aprīlī apstiprinātajiem
apbūvēta zemes gabala daļas 126 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76110040107,
Domes ielā 16, Līvānos, Līvānu novadā, īslaicīgās nomas tiesību (vasaras kafejnīcas
izvietošanai) izsoles noteikumiem un Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2019.gada 17.aprīļa protokolu Nr.1-3.3/5
par apbūvēta zemes gabala daļas 126 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76110040107,
Domes ielā 16, Līvānos, Līvānu novadā, īslaicīgās nomas tiesību (vasaras kafejnīcas
izvietošanai) izsoli, saskaņā ar Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un saskaņā ar 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 likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2019.gada 17.aprīļa apbūvēta zemes gabala daļas 126 m2 platībā
ar kadastra apzīmējumu 76110040107, Domes ielā 16, Līvānos, Līvānu novadā,
īslaicīgās nomas tiesību (vasaras kafejnīcas izvietošanai) izsoles rezultātus.
2. Iznomāt SIA „Linlivar”, reģistrācijas Nr. LV41503072660, Kalnu ielā 11,
Līvānos, Līvānu novadā, no 2019. gada 1.maija līdz 2019.gada 31.oktobrim, Līvānu
novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – apbūvēta zemes gabala daļas 126
m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76110040107, Domes ielā 16, Līvānos, Līvānu
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novadā, (vasaras kafejnīcas izvietošanai) par piedāvāto summu – 40,00 EUR
(četrdesmit eiro euro ) un PVN 21% par sezonu.
3. Papildus nomas maksai nomnieks norēķinās par patērēto elektroenerģiju
atbilstoši elektroenerģijas skaitītāja rādījumiem.
4. Noslēgt nomas līgumu ar SIA „Linlivar”.
5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi – domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: zemes vienības nomas platības shēma uz 1 lpp.

26. Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā
Ziņo A. Vaivods
Bāriņtiesas locekļa kandidāte Rita Šceglova atsauca savu kandidatūru.
Sakarā ar to, ka Līvānu novada Bāriņtiesas locekle Inta Bogdanoviča ir
izbeigusi darba tiesiskās attiecības ar Līvānu novada domi un izskatot Ritas Ščeglovas,
dzīvo (adrese), 2019.gada 2.aprīļa iesniegumu par ievēlēšanu Līvānu novada
bāriņtiesas sastāvā, un ņemot vērā bāriņtiesas locekļa amata pretendentu izvērtēšanas
komisijas ierosinājumu, un saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmo daļu un 10.
panta otro daļu, lai nodrošinātu aizbildnības un aizgādnības funkcijas, kā arī
normatīvajos aktos noteikto apliecinājumu izdarīšanu un citu darbību veikšanu Līvānu
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 26. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Līvānu novada Bāriņtiesas sastāva un atbrīvot no bāriņtiesas
locekļa pienākumu pildīšanas Līvānu novada Bāriņtiesas locekli Intu Bogdanoviču
sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar 2019. gada 1.aprīli.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja Marija Jansone.
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27. Par Līvānu novada Centrālās bibliotēkas pasākumu “Pavasaris bibliotēkā””.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram
Paskaidro I. Vērdiņa, H. Jablonska
Izskatot Līvānu novada Centrālās bibliotēkas (LNCB) ierosinājumu rīkot
pasākumu „Pavasaris bibliotēkā”, ar mērķi popularizēt Līvānu novada Centrālās
bibliotēkas sniegtos pakalpojumus, piedāvājot lauksaimniecības un dārzkopības
grāmatas no LNCB Nozaru literatūras nodaļas krājuma izstādes stādu tirdziņa
apmeklētājiem, iepazīstināt interesentus ar daudzveidīgo literatūras piedāvājumu,
veicināt sadarbību ar Līvānu novada stādu audzētājiem un zemniekiem, veidot
savstarpējo komunikāciju un veicināt LNCB atpazīstamību Līvānu novadā, un LNCB
izstrādāto pasākuma “Pavasaris bibliotēkā” nolikuma projektu, un pamatojoties uz
Līvānu novada domes 2011. gada. 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. 8 „Par Līvānu
novada pašvaldības nodevām” III nodaļu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija
noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 13. un 14. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Līvānu novada Centrālās bibliotēkas pasākuma “Pavasaris
bibliotēkā” rīkošanu 2019. gada 11. maijā ar atļauju stādu tirdzniecībai bez pašvaldības
nodevas nomaksas.
2. Apstiprināt Līvānu novada Centrālās bibliotēkas pasākuma “Pavasaris
bibliotēkā” nolikumu (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Centrālās
bibliotēkas vadītāja Inta Vērdiņa.
Pielikumā: nolikums uz 5 lpp.
28. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots J. Magdaļenokam
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot Rudzātu speciālās internātpamatskolas 2019. gada 17. aprīļa
iesniegumu Nr.1-12/24 par līdzekļu piešķiršanu 1860 EUR apmērā aviobiļešu iegādei
astoņiem skolēniem un četriem pavadoņiem, lai piedalītos Haldenas Sarkanā Krusta
organizētajā vasaras nometnē, kas notiks no 2019. gada 21. jūlija līdz 28. jūlijam
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Bokenvangenā, Haldenā, Norvēģijā un saskaņā ar Līvānu novada Izglītības pārvaldes
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu
un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 1860 EUR apmērā aviobiļešu iegādei Rudzātu speciālās
internātpamatskolas astoņiem skolēniem un četriem pavadoņiem dalībai Haldenas
Sarkanā Krusta organizētajā vasaras nometnē, kas notiks no 2019. gada 21. jūlija līdz
28. jūlijam Bokenvangenā, Haldenā, Norvēģijā no Līvānu novada pašvaldības 2019.
gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem,
veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Rudzātu speciālās
internātpamatskolas direktors Edgars Vaivods un finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.
Sēde beidzas plkst.1200
Protokols parakstīts 2019. gada 3. maijā
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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