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1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A.Usāne.
3. Par Līvānu 2. vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo A. Usāne.
4. Par dalību Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Ziņo A. Usāne.
5. Par Līvānu novada pasākuma „Līvānu novada kulinārā mantojuma Tūrisma
sezonas 2016 atklāšanas tirgus” nolikumu. Ziņo A. Usāne.
6. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo A. Usāne.
7. Par konkursa „Topi skaistāks, mans novads” nolikumu. Ziņo A. Usāne.
8. Par saistošajiem noteikumiem „Līvānu novada pašvaldības nolikums”. Ziņo A.
Usāne.
9. Par adrešu noteikšanu, maiņu un precizēšanu un nosaukumu piešķiršanu. Ziņo
J. Magdaļenoks.
10. Par zemes gabala nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par atļauju inženierbūves nojaukšanai. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par pašvaldībai piekrītošās zemes atzīšanu par starpgabalu Līvānu pilsētā.
Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par telpu nomu veselības aprūpes nodrošināšanai. Ziņo A. Vaivods.
18. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
19. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
sagatavošanas grupā. Ziņo A. Vaivods.
20. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
21. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
22. Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pircēju saraksta apstiprināšanu. Ziņo
A. Vaivods.
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
24. Par atsevišķa neapbūvēta zemes gabala „Lāčuki”, Turku pagastā, Līvānu
novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
25. Par atsevišķa apbūvēta zemes gabala Rīgas ielā 179/181 Līvānos, Līvānu
novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
27. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
28. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
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29. Par zemes gabala nomas līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
25.februārī Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars apmeklēja
Līvānu novadu un iepazinās ar visu 8 vēlēšanu iecirkņu pieejamību, kā arī tikās ar
Līvānu novada domes vadību un Līvānu novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju
Intu Raubišku.
26.februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales
pašvaldību vadītāju sanāksmē Daugavpilī, kur piedalījās arī LR satiksmes ministrs
Uldis Augulis, VAS “Latvijas Valsts ceļi” priekšsēdētājs Jānis Lange un VAS
“Latvijas Autoceļu uzturētājs” vadītājs Vladimirs Kononovs. Sanāksmē tika apspriesti
jautājumi par aktualitātēm transporta un sakaru jomā.
1.martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Reģionālās attīstības centru
apvienības valdes sēdē Rīgā.
3.martā Līvānu novada domē notika Līvānu novada kultūras un bibliotēku
darbinieku, kā arī izglītības iestāžu vadītāju sanāksmes. Abās sanāksmēs piedalījās
Līvānu novada domes vadība.
4.martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar biedrības “Baltā māja”
darbiniekiem un pārrunāja jautājumus par dienas centra personām ar garīgās attīstības
traucējumiem “Saulessvece” darbību, savukārt 7.martā A. Vaivods tikās ar dienas
centra audzēkņu vecākiem un aizbildņiem.
8.martā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde.
9.martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar SIA “Astarte – Nafta” pārstāvi
Ojāru Karčevski, lai pārrunātu jautājumus par degvielas uzpildes stacijas Līvānos
turpmāko darbību.
No 10. līdz 12.martam Līvānu novadu pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros apmeklēja
Līvānu sadraudzības pilsētas Glubokoje (Baltkrievija) kultūras jomas speciālisti.
Viesu delegācija apmeklēja biedrību "Baltā māja", pirmsskolas izglītības iestādi
"Rūķīši", Latgales mākslas un amatniecības centru, Turku Saieta namu, JIC
"Kvartāls", Līvānu novada Centrālo bibliotēku, J.Graubiņa Līvānu mūzikas un
mākslas skolu, aprūpes centru "Rožlejas", Rožupes Kultūras namu un Līvānu novada
Kultūras centru, kur tikās ar Līvānu novada domes vadību un Līvānu novada kultūras
darbiniekiem.
11.martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada domes personāla
speciāliste Elita Matisone piedalījās Atvērto durvju dienas pasākumā Nodarbinātības
Valsts aģentūras Preiļu filiālē, kur NVA pārstāvji sniedza informāciju par situāciju
nodarbinātības jomā un plānotajiem nodarbinātības veicināšanas pasākumiem.
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15.martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales reģionālās
televīzijas raidījumā “Aktuālā diskusija” par pārrobežu sadarbības programmu
projektiem.
16.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās
seminārā “Latvijas simtgadei”, kas norisinājās Līvānu novada Kultūras centrā.
18.martā domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās darba grupas
sanāksmē par Latvijas Mazpulku sporta spēļu norisi Līvānos 2016.gadā.
19.martā Līvānu novada dome sveica Līvānu novada iedzīvotājus Annu un Astafiju
Kuzņecovus dimanta kāzu jubilejā. Pašvaldību pārstāvēja Līvānu novada domes
deputāts Jānis Magdaļenoks, kā arī Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Velga Švirkste un Dzimtsarakstu nodaļas inspektore Antra Vilcāne.
23.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Plānošanas un
attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne piedalījās Reģionālās attīstības
koordinācijas padomes sēdē Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā, lai
saskaņotu pašvaldības pieteiktās Eiropas Savienības fondu projektu idejas. Līvānu
novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas
vadītājas vietniece Iveta Dobele piedalījās seminārā par daudzdzīvokļu ēku
atjaunošanas instrumenta LABEEF (Latvian Baltic Energy Efficiency Facility)
praktisku pielietošanu.
24.martā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes. Domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods tikās ar biedrības “Veloklubs Līvāni” valdes priekšsēdētāju Daini Skrūzmani
par multifunkcionālās sporta trases turpmāku izbūvi Grīvas meža teritorijā un projekta
aktualizāciju.
25.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja
vietniece Aija Usāne piedalījās Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai
veltītajā sarīkojumā pie Piemiņas akmens Līvānu dzelzceļa stacijā.
30.martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības domes sēdē. Kā viens no galvenajiem jautājumiem tika skatīts jautājums
par valdības plānotās izglītības reformas sekām un to novēršanu.
2. Dzīvokļa jautājumi.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot L. D., dzīvo (adrese), 2016. gada 25. februāra iesniegumu (reģ.
2016. gada 26. februārī ar nr. 2-11.1/16/269-D) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērnu, un pamatojoties uz likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība
savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām
sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo
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noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt L. D., dzīvo (adrese), ģim. sast. 2 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kopējo platību 51,20 kv.m., īres tiesības, noslēdzot īres līgumu
uz laiku līdz 2016. gada 30. septembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti
īres un komunālie maksājumi.
1.2. L. D. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
1.3. Izslēgt L. D. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 10.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
2. Izskatot J. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 22. februāra
iesniegumu (reģ. 2016. gada 22. februārī ar nr. 2-11.1/16/255-G) par palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006.
gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt J. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota
2 – istabu dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 51,19 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2016.
gada 30. septembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
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2.2. J. G. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
2.3. Izslēgt J. G. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr.
12.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
3. Izskatot A. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 29. februāra
iesniegumu (reģ. 2016. gada 1. martā ar nr. 2-11.1/16/277-K) par palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006.
gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt A. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 3 cilv.,
labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 52,63 kv.m., īres tiesības uz laiku
līdz 2016. gada 30. septembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
3.2. A. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
3.3. Izslēgt A. K. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr.
14.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
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4. Izskatot J. G., dzīvo (adrese), 2016. gada 24. februāra iesniegumu (reģ.
2016. gada 25. februārī ar nr. 2-11.1/15/262-G) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
kā Līvānu novada speciālistam un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība,
izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas
netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai
citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā”
8.1. punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt J. G., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 51,80 kv.m. īres tiesības uz darba tiesisko attiecību laiku
Līvānu 2. vidusskolā.
4.2. J. G. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
4.3. Izslēgt J. G. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno un uzaicināto speciālistu grupas, kārtas nr. 8
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
5. Izskatot N. B., dzīvo (adrese), 2016. gada 26. februāra iesniegumu (reģ.
2016. gada 26. februārī ar nr. 2-11.1/16/273-B) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
kā Līvānu novada domes speciālistam un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama
palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās
telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem
vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
“Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.1. punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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5.1. Piešķirt N. B., dzīvo (adrese), ģim. sast. 2 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 55,80 kv.m. īres tiesības uz darba tiesisko attiecību laiku
Līvānu novada Sociālajā dienestā.
5.2. N. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
5.3. Izslēgt N. B. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno un uzaicināto speciālistu grupas, kārtas nr. 10
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
5.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
6. Izskatot N. G., dzīvo (adrese), 2016. gada 16. marta iesniegumu (reģ. 2016.
gada 17. martā ar nr. 2-11.1/16/371-G) par nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā var
sniegt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu,
un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
„Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 9.1 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo
platību un piešķirt N. G., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota 1 – istabu
dzīvokļa (adrese) ar kop. pl. 25,31 kv.m. īres tiesības.
6.2. N. G. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
6.3. N. G. nodot dzīvokli (adrese), Līvānu novada domei.
6.4. Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājam Intim Svirskim mēneša
laikā veikt dzīvokļa pieņemšanu.
6.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
6.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot N. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 25. februāra
iesniegumu (reģ. 2016. gada 26. februārī ar nr. 2 – 11.1/16/268-S), par pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada pašvaldības iestādes
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speciālistam, un Līvānu 2. vidusskolas 2016. gada 18. februāra izziņu Nr. 1-24/5 ”Par
darba vietu”, un pamatojoties uz likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var
noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo
telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām,
un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
“Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.1. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Iekļaut N. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu 2. vidusskolas
speciālistu, ar kārtas nr. 18.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
7.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Izskatot D. D., dzīvo (adrese), 2016. gada 7. marta iesniegumu (reģ. 2016.
gada 7. martā ar nr. 2 – 1.9.2./16/303-D) un Līvānu novada sociālā dienesta 2016.
gada 18. marta Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus D. D.
pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
8.1. Iekļaut D. D., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 16.
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8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
8.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
9. Izskatot G. M., dzīvo (adrese), 2016. gada 18. marta iesniegumu (reģ. 2016.
gada 18. martā ar nr. 2 – 11.1./16/387-M), Līvānu novada sociālā dienesta 2016. gada
11. janvāra Aktu nr. 4-9/16/5 ģimenes (personas) apsekošanai dzīvesvietā un Līvānu
novada sociālā dienesta 2016. gada 3. februāra Atzinumu par pašvaldības palīdzību
uzlabot dzīves apstākļus G. M. ģimenei pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei
ar bērnu, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši
Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3.
punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
9.1. Iekļaut G. M., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 17.
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
9.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10. Izskatot Z. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 18. marta
iesniegumu (reģ. 2016. gada 18. martā ar nr. 2 – 11.1./16/389-G), Līvānu novada
sociālā dienesta 2016. gada 4. marta Aktu Nr. 4-9/16/55 ģimenes (personas)
apsekošanai dzīvesvietā (adrese), Līvānu novada sociālā dienesta 2016. gada 4. marta
Aktu Nr. 4-9/16/56 ģimenes (personas) apsekošanai dzīvesvietā (adrese) un Līvānu
novada sociālā dienesta 2016. gada 3. februāra Atzinumu par pašvaldības palīdzību
uzlabot dzīves apstākļus Z. G. ģimenei pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei
ar bērniem, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī
citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši
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Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3.
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
10.1. Iekļaut Z. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 3 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā
palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 18.
10.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
10.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11. Izskatot V. Ņ., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 25. februāra
iesniegumu (reģ. 2016. gada 26. februārī ar nr. 2-11.1/16/272-Ņ), un Ieslodzījuma
vietu pārvaldes Daugavpils cietuma 2016. gada 23. februāra izziņu Nr. 2750-0512,
par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus V. Ņ., kā personai, kura pēc soda
izciešanas atbrīvojusies no ieslodzījuma vietas, un pamatojoties uz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas piekto punktu, kurā
noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas personas, kuras pēc
soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja
attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā
noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1. punktam un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
11.1. Iekļaut V. Ņ., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības
saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 7.
11.2. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine
Anna Elksne.
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11.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12. Izskatot J. M., dzīvo (adrese), 2016. gada 18. februāra iesniegumu (reģ.
2016. gada 18. februārī ar nr. 2-11.1/16/233-M) par izslēgšanu no reģistra dzīvojamās
platības saņemšanai un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 10. panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka persona tiek izslēgta no
palīdzības reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai
attiecīgās palīdzības saņemšanai, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 5. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai,N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
12.1. Izslēgt J. M. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, vispārējā kārtībā nodrošināmo personu uzskaites grupas, kārtas
nr. 1, saskaņā ar viņa iesniegumu.
12.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
12.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13. Izskatot I. D., dzīvo (adrese), 2016. gada 23. februāra iesniegumu (reģ.
2016. gada 23. februārī ar nr. 2-11.1/16/260-D) par izslēgšanu no reģistra dzīvojamās
platības saņemšanai un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 10. panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka persona tiek izslēgta no
palīdzības reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai
attiecīgās palīdzības saņemšanai, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 5. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai,N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
13.1. Izslēgt I. D. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, jauno uzaicināto speciālistu nodrošināmo personu uzskaites
grupas, kārtas nr. 7, saskaņā ar viņas iesniegumu.
13.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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13.3. 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.
14. Izskatot J. I., dzīvo (adrese), 2016. gada 26. februāra iesniegumu (reģ.
2016. gada 26. februārī ar nr. 2-11.1/16/270-I) par izslēgšanu no reģistra dzīvojamās
platības saņemšanai un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 10. panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka persona tiek izslēgta no
palīdzības reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai
attiecīgās palīdzības saņemšanai, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 5. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai,N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
14.1. Izslēgt J. I. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, uzaicināto speciālistu nodrošināmo personu uzskaites grupas,
kārtas nr. 9, saskaņā ar viņa iesniegumu.
14.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
14.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par Līvānu 2. vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā
Ziņo A. Usāne
Vārds tiek dots K. Daukštei
Izskatot Līvānu 2. vidusskolas 2016. gada 17. februāra vēstuli Nr. 1-11/7 un
iesniegto skolas nolikuma projektu jaunā redakcijā un saskaņā ar Izglītības likuma 22.
panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
G. Krjukovai,N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu 2. vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā (skatīt
pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā, zaudē spēku Līvānu 2.
vidusskolas nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2013. gada 31. oktobra
lēmumu Nr. 17-20.
13

3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 9 lpp.
4. Par dalību Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes pašvaldības SIA “Līvānu slimnīca” 2016. gada
22. marta vēstuli Nr. 1-6/20 “Par iespēju iesaistīties Latvijas Nacionālajā veselīgo
pašvaldību tīklā”, un izvērtējot Līvānu novada pašvaldības iespēju iesaistīties Latvijas
Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, kura mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru,
pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām
metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas
jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību
sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot
veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī, un
pamatojoties uz priekšlikuma atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās
attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes („Uzņēmējdarbība, darbs
un ģimenes labsajūta”) rīcības virziena 2.2. (“Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā
vide”) rīcības 2.2.6. (Veselības veicināšanas un aprūpes pakalpojumu pieejamības un
kvalitātes nodrošināšana) pasākumam 2.2.6.3. (Ikgadēji informatīvi pasākumi
vecākiem par bērnu pareizu stāju, runas attīstību, veselīgu uzturu, atkarībām,
personīgo higiēnu, sirds veselību, darba devējiem un darbiniekiem – par
arodveselības profilaksi), un lai sekmētu Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.2020.gadam izvirzīto mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā un veicinātu
pašvaldību iesaisti iedzīvotāju veselības veicināšanā, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu (iedzīvotāju veselīga dzīves veida un
sporta veicināšana), Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Latvijas Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, ko ir izveidojusi
Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru, Latvijas
Pašvaldību savienību, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību Latvijā un
Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības fakultāti.
2. Deleģēt SIA “Līvānu slimnīca” Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas
nodaļas koordinatori Sarmīti Driksnu piedalīties Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla
ikgadējās sanāksmēs un veikt pašvaldības koordinatora pienākumus, lai organizētu
veselību veicinošās aktivitātes un pasākumus pašvaldībā.
3. Deleģēt Līvānu novada domes deputātu Māri Grigali piedalīties Nacionālā
veselīgo pašvaldību tīkla ikgadējās sanāksmēs, un veikt uzraudzītu par Nacionālā
veselīgo pašvaldību tīkla kritēriju ieviešanu, īstenojot veselību veicinošas aktivitātes
Līvānu novada pašvaldībā.
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4. Lēmumu iesniegt Slimību profilakses un kontroles centrā Duntes ielā 22,
Rīgā, LV-1005.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja vietniece Aija
Usāne.
5. Par Līvānu novada pasākuma „Līvānu novada kulinārā mantojuma Tūrisma
sezonas 2016 atklāšanas tirgus” nolikumu
Ziņo A. Usāne
Izskatot Latgales mākslas un amatniecības centra 2016. gada 23. marta vēstuli
un iesniegto Līvānu novada pasākuma „Līvānu novada kulinārā mantojuma Tūrisma
sezonas 2016 atklāšanas tirgus ” 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, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Rīkot 2016. gada 14. maijā pasākumu „Līvānu novada kulinārā mantojuma
Tūrisma sezonas 2016 atklāšanas tirgus”.
2. Apstiprināt pasākuma „Līvānu novada kulinārā mantojuma Tūrisma
sezonas 2016 atklāšanas tirgus” nolikumu (skatīt pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Latgales mākslas un
amatniecības centra tūrisma organizatore Astērija Vucēna.
Pielikumā: nolikums uz 5 lpp.
6. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu.
Ziņo A. Usāne
Paskaidro R. Šmukste
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
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3. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
4. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
5. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
7. Par konkursa „Topi skaistāks, mans novads” nolikumu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas
vadītājas Gintas Kraukles iesniegto konkursa ”Topi skaistāks, mans novads”
nolikuma projektu 2016. gadam, un pamatojoties uz Līvānu novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un likuma ”Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt konkursa ”Topi skaistāks, mans novads” nolikumu (skat.
pielikumu).
2. Sakoptības konkursa uzvarētāju apbalvošanu veikt no Līvānu novada
pašvaldības 2016.gada budžetā plānotajiem līdzekļiem.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmumu izpildi ir Līvānu novada domes
sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Ginta Kraukle.
Pielikumā: konkursa nolikums ar pielikumu uz 4 lpp.
8. Par saistošajiem noteikumiem „Līvānu novada pašvaldības nolikums”.
Ziņo A. Usāne
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Līvānu novada pašvaldības nolikuma projektu jaunā redakcijā un
saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu, 24. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.
pantu un Finanšu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
G. Krjukovai,N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 „Līvānu novada pašvaldības
nolikums” jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas.
3. Noteikt, ka ar šī lēmuma stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu novada domes
2009. gada 30. jūlija saistošie noteikumi Nr. 12 „Līvānu novada pašvaldības
nolikums”, apstiprināti ar Līvānu novada domes 2009. gada 31. jūlija sēdes lēmumu
Nr. 17-3, kā arī saistošajos noteikumos veiktie grozījumi saskaņā ar 2009. gada 26.
novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17, 2010. gada 18. februāra saistošajiem
noteikumiem Nr. 4, 2012. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2 un 2013.
gada 27.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 11.
4. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 21 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
9. Par adrešu noteikšanu, maiņu un precizēšanu un nosaukumu piešķiršanu.
J. Magdaļenoks
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: ģenplāna kopija uz 1 lp.
3. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par adresācijas objektu precizēšanu noteiktajām adresēm Celtniecības
ielā 7 un Celtniecības ielā 7A, Līvānos, Līvānu novadā, sakarā ar datu precizēšanu
Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) adrešu reģistrā, un pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma” 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem
Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi”, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt adresi Celtniecības iela 7, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
(klasifikatora kods 106604021) nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes
vienībai 2,0202 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0023 un ar to
funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7652-001-007517

005, 7652-001-0075-006, 7652-001-0075-007, 7652-001-0075-008, 7652-001-0075015, 7652-001-0075-016, 7652-001-0075-017, 7652-001-0075-018, 7652-001-0075019, 7652-001-0069-001 un 7652-001-0023-001.
3.2. Apstiprināt adresi Celtniecības iela 7A, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
(klasifikatora kods 106514757) nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes
vienībai 2,6626 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0075 un ar to
funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7652-001-0075001, 7652-001-0075-002, 7652-001-0075-003, 7652-001-0075-010, 7652-001-0075011, 7652-001-0075-012, 7652-001-0075-013, 7652-001-0075-014, 7652-001-0075021, 7652-001-0075-022 un 7652-001-0075-023.
3.3.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.4.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā ( Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot nekustamā īpašuma Rīgas iela 98, Līvānos, Līvānu novadā, ar
kadastra numuru 7611-004-0418, īpašnieka SIA ,,VAMARI L”, reģistrācijas
Nr.41503026924, juridiskā adrese Rīgas iela 98, Līvānos, LV-5316, 2016.gada
15.marta iesniegumu Nr.1/1 “Par adreses maiņu” par būvei ar kadastra apzīmējumu
7611-004-0418-006 noteiktās adreses Centra laukums 2, Līvāni, Līvānu novads
maiņu uz adresi Rīgas iela 98, Līvāni, Līvānu novads, jo minētā būve ietilpst
nekustamā īpašuma Rīgas iela 98, Līvānos, sastāvā, un sakarā ar datu precizēšanu
Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK
IS) un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu
un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” un „Likuma par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1.Mainīt nekustamajam īpašumam – veikala ēkai ar kadastra apzīmējumu
7611-004-0418-006 noteikto adresi Centra laukums 2, Līvāni, Līvānu novads
(klasifikatora kods 106538101), uz adresi: Rīgas iela 98, Līvāni, Līvānu novads.
4.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
5. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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6. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
10. Par zemes gabala nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot J. V., dzīvo (adrese), deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016.gada 23.
februāra iesniegumu par zemes vienības 2,3160 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666-006-0201 nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 2,3160 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666-006-0201, kas atrodas Rubeņkalnā, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.5-26(1.4)
„Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Rožupes pagastā un
zemes platību precizēšanu”, ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 2,3160 ha
platībā, ar kadastra apzīmējumu 7666-006-0201, kas atrodas Rubeņkalnā, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot
redzamā vietā Rožupes pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
11. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lp.
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2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu kopijas uz 2 lp.
3. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lp.
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija ar dalījuma skici uz 1 lpp.
2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija ar sadales shēmu uz 2 lpp.
3. Izskatot nekustamā īpašuma „Līvānu siltums” ar kopējo kadastra Nr.7652001-0075, kas atrodas Celtniecības ielā 7A, Līvānos, Līvānu novadā, īpašnieka SIA
,,Līvānu siltums” reģ. Nr.40003482591, juridiskā adrese: Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu
novads, 2016.gada 23.marta iesniegumu par nekustamā īpašuma ar nosaukumu
„Līvānu siltums” ar kopējo kadastra Nr.7652-001-0075, kas sastāv no divām zemes
vienībām ar kopējo platību 4,6626 ha, pirmās zemes vienības 2,6626 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-001-0075 sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot no tās
zemes nogabalu 0,51 ha platībā, un atdalīto zemes nogabalu pievienot īpašuma
otrajai zemes vienībai platībā 2,0202 ha ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0023,
atstājot atdalāmajiem zemes gabaliem esošo zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001), un apvienotajam zemes nogabalam 2,5302
ha platībā atstāt adresi: Celtniecības iela 7, Līvāni, Līvānu novads, un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.9 „Par Līvānu
novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” 2.daļas 2.3.nodaļu un pamatojoties
uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts, ka Zemes ierīcības projektu
izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, un 8.panta pirmās daļas
3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu (arī
kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
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NOLEMJ:
3.1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Līvānu siltums”,
kas atrodas Celtniecības ielā 7A, Līvānos, Līvānu novadā, pirmajai zemes vienībai
2,6626 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0075, to sadalot divos zemes
nogabalos, atdalot nogabalu 0,51 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici, un atdalīto
zemes nogabalu pievienot īpašuma otrajai zemes vienībai platībā 2,0202 ha ar
kadastra apzīmējumu 7652-001-0023 (skat. pielikumā).
3.2. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
3.3. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes
ierīcības darbu veicējam.
3.4. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada būvvaldē.
3.5. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
3.6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.7. 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: zemes izvietojuma shēmas kopija uz 1 lpp.
4. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
13. Par zvejas tiesību nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
3. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
4. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
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14. Par atļauju inženierbūves nojaukšanai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Z. Z., dzīvo (adrese), 2015. gada 23. novembra iesniegumu par gaisa
tilta pār Rīgas ielu Līvānos, kas atrodas daļēji uz Z. Z. piederošā zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 7611 003 2304 un 7611 003 1726 demontēšanu, jo tilts atrodas
avārijas stāvoklī un traucē realizēt plānoto būvniecības ieceri uz minētā zemes gabala,
un izvērtējot:
1) Līvānu novada domes Vides uzraudzības un kārtības komisijas 2015. gada
4. novembra sēdes protokola izrakstu Nr. 50-1(1) “Par teritorijas sakārtošanu”, kurā
konstatēts, ka Līvānu vecā gaisa tilta teritorija, kas atrodas Līvānos, virs autoceļa A6
(Rīgas ielā), Rīgas ielas ceļa nodalījuma joslā ir vizuāli nepievilcīgā stāvoklī un ir
bīstama, apdraud cilvēku drošību un degradē apkārtējo vidi, ainavu:
2) Akciju sabiedrības “Ceļu inženieri”, reģ. Nr. 40003708021, Aveņu ielā 1,
Ikšķiles novads, tilta galvenās inspekcijas secinājumu, ka objekts ir pilsētvidi
degradējošs un bīstams apkārtējiem, jo nav iespējams norobežot personu piekļuvi
objektam, kā arī ieguldīt līdzekļus tilta atjaunošanai vai pārbūvei ir neekonomiski un
nelietderīgi, tāpēc ir demontējams,
3) Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2015. gada 2. decembra
vēstuli Nr. 9-01/500658-1/1 “Par kadastra informācijas sniegšanu”, kurā konstatēts,
ka kadastra informācijas sistēmā pēc adreses Rīgas iela 5, Līvāni, Līvānu novads uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1726 ir reģistrēta inženierbūve –
dzelzceļš ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1726 001, īpašnieks SIA “LETTGLAS”
(reģ. Nr. 41503028535), kas likvidēts 10.03.2011., līdz ar to, tilta, kas ir dzelzceļa
sastāvdaļa, piederība nav konstatēta,
4) un ņemot vērā, ka uz laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” 2016. gada 15. janvāra
Nr. 10 (5582) ievietoto paziņojumu par inženierbūves sakārtošanu vai demontāžu
neviens kā īpašnieks vai tiesiskais valdītājs Līvānu novada pašvaldībā nav pieteicies,
un lai novērstu tilta bīstamību, apdraudējumu cilvēku drošībai un mantai, kā
arī ņemot vērā, ka inženierbūves atjaunošana ir nelietderīga un tā nojaucama, un
pamatojoties uz Būvniecības likuma 7. panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru
kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 158. un
159.1. punktu, Civillikuma 1084. pantu un Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošo noteikumu Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024.gadam” II daļas 125.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai,N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut zemes īpašniekam Z. Z., dzīvo (adrese), nojaukt inženierbūvi - gaisa
tiltu pār Rīgas ielu Līvānos, kas atrodas daļēji uz Z. Z. piederošā zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 7611 003 2304 Rīgas ielā 2A, Līvānos, un kadastra apzīmējumu
7611 003 1726 Rīgas ielā 5, Līvānos.
2. Noteikt, ka būves nojaukšana veicama pēc šī lēmuma stāšanās spēkā,
atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie
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būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633
,,Autoceļu un ielu būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai.
3. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Intis Svirskis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
15. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot SIA „Preime” izstrādāto Zemes ierīcības projektu ,,Kalna Oši”,
Līvānu novada Jersikas pagastā nekustamā īpašuma ,,Kalna Oši” ar kadastra Nr.7652004-0112 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0112, un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumam Nr.18-8(1) „Par zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu zemes īpašumiem ,,Kalna Oši” un ,,Birzāki”” un pamatojoties
uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ,,Kalna Oši”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0112 /sk. pielikumā/ Līvānu
novada Jersikas pagastā, sadalot to divās zemes vienībās un apstiprināt zemes
platības:
1.1.1. zemes nogabalam ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0112 ar
nosaukumu ,,Kalna Oši” – 2,41 ha;
1.1.2. atdalāmajam zemes nogabalam ar nosaukumu ,,Ozolaine”– 6,89 ha.
1.2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
1.2.1. pirmajai zemes vienībai platībā 6,89 ha ar nosaukumu ,,Ozolaine”:
1.2.1.1. 7311020104 – līdz 10 km garas dabiskas ūdensteces vides un dabas
resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos,
1.2.1.2. 7311020104 – līdz 10 km garas dabiskas ūdensteces vides un dabas
resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos,
1.2.1.3. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,
1.2.1.4. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,
1.2.1.5. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,
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1.2.1.6. 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts
vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos,
1.2.1.7. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko
tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem,
1.2.1.8. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko
tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem.
1.2.2. otrajai zemes vienībai 2,41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652004-0112 ar nosaukumu ,,Kalna Oši”:
1.2.2.1. 7311040900 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija meža zemēs.
1.3. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
1.3.1. palikušajam zemes nogabalam 2,41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-004-0112 ar nosaukumu ,,Kalna Oši” – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
1.3.2. atdalītajam zemes nogabalam ar nosaukumu „Ozolaine” 6,89 ha platībā
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
1.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekts „Kalna Oši” uz 16 lpp.
2. Izskatot SIA „Preime” izstrādāto Zemes ierīcības projektu ,,Birzāki”,
Līvānu novada Jersikas pagastā nekustamā īpašuma ,,Birzāki” ar kadastra Nr.7652004-0110 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0110, un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2015. gada 26.novembra lēmumam Nr.18-8 (2) „Par zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu zemes īpašumiem ,,Kalna Oši” un ,,Birzāki”” un pamatojoties
uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ,,Birzāki” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0110 /sk. pielikumā/ Līvānu novada
Jersikas pagastā, sadalot to divās zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
2.1.1. zemes nogabalam ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0110 ar
nosaukumu ,,Birzāki” – 3,2 ha;
2.1.2. atdalāmajam zemes nogabalam ar nosaukumu ,,Kļaviņas”– 15,7 ha.
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2.2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
2.2.1. pirmajai zemes vienībai platībā 15,7 ha ar nosaukumu ,,Kļaviņas”:
2.2.1.1. 7311020104 – līdz 10 km garas dabiskas ūdensteces vides un dabas
resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos,
2.2.1.2. 7311020104 – līdz 10 km garas dabiskas ūdensteces vides un dabas
resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos,
2.2.1.3. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,
2.2.1.4. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,
2.2.1.5. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,
2.2.1.6. 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts
vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos,
2.2.1.7. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko
tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem,
2.2.1.8. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko
tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem,
2.2.1.9. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija,
2.2.1.10. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija.
2.2.2. otrajai zemes vienībai 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0040110 ar nosaukumu ,,Birzāki”:
2.2.2.1. 7311040900 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija meža zemēs.
2.3. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
2.3.1. palikušajam zemes nogabalam 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-004-0110 ar nosaukumu ,,Birzāki” – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
2.3.2. atdalītajam zemes nogabalam ar nosaukumu „Kļaviņas” 15,7 ha platībā
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekts „Birzāki” uz 16 lpp.
3. Izskatot SIA „TP Aģentūra” izstrādāto Zemes ierīcības projektu ,,Paegļi”,
Līvānu novada Turku pagastā nekustamā īpašuma ,,Paegļi” ar kadastra Nr.7686-00425

0070 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-004-0070, un saskaņā ar Līvānu
novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu
novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši Līvānu novada
domes 2015. gada 29.oktobra lēmumam Nr.16-9(3) „Par zemes ierīcības projektu
izstrādāšanu” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai,N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ,,Paegļi” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-004-0070 /sk. pielikumā/ Līvānu novada
Turku pagastā, sadalot to divās zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
3.1.1. zemes nogabalam ar kadastra apzīmējumu 7686-004-0070 ar
nosaukumu ,,Paegļi” – 7,9 ha;
3.1.2. atdalāmajam zemes nogabalam ar nosaukumu ,,Lejas Paegļi”– 5,5 ha.
3.2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
3.2.1. pirmajai zemes vienībai 7,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686004-0070 ar nosaukumu ,,Paegļi”:
3.2.1.1. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija,
3.2.1.2. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija,
3.2.1.3. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,
3.2.1.4. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko
tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem,
3.2.1.5. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko
tīklu kabeļu līniju,
3.2.1.4. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko
tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem.
3.2.2. otrajai zemes vienībai 5,5 ha platībā ar nosaukumu ,,Lejas Paegļi”:
3.2.2.1. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,
3.2.2.2. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko
tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem,
3.2.2.3. 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko
tīklu kabeļu līniju.
3.3. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
3.1. palikušajam zemes nogabalam 7,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686-004-0070 ar nosaukumu ,,Paegļi” – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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3.3.2. atdalītajam zemes nogabalam ar nosaukumu „Lejas Paegļi” 5,5 ha
platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
3.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekts „Paegļi” uz 11 lpp.
16. Par pašvaldībai piekrītošās zemes atzīšanu par starpgabalu Līvānu pilsētā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam, A. Vaivodam
Paskaidro R. Šmukste
Izvērtējot neapbūvētu zemes gabalu, kas atrodas Līvānu novada Līvānu
pilsētas teritorijā ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1731, kas iekļauts līdzvērtīgās
zemes kompensācijas fondā, tika konstatēts, ka zemes gabalam nav nodrošināta
piekļuve koplietošanas ielai un tas ir zemes starpgabals, kas ir Līvānu novada
pašvaldībai piekrītoša zeme.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4. punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, kurā noteikts, ka
zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kuram nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai, un saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam”, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta
pirmās daļas 2.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt zemes vienību 1800 m2 platībā Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 7611-003-1731 no līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda (rezervētā
zeme zemes reformas pabeigšanai).
2. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1731 Līvānu
novada Līvānu pilsētā precizēto platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem – 1669 m2 platībā.
3. Atzīt, ka neapbūvētā zemes vienība 1669 m2 platībā Līvānos, Līvānu
novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1731, ir zemes starpgabals un ir Līvānu
novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada
pašvaldības vārda (skat. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
4. Noteikt, ka zemes platība var tikt precizēta pēc tās uzmērīšanas dabā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
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6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
17. Par telpu nomu veselības aprūpes nodrošināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots Ļ. Troškovam
Izskatot Sutru pagasta pārvaldes 2016.gada 28. janvāra vēstuli Nr. SPP/21.9.2/16/97-R “Par telpu nomu veselības aprūpes nodrošināšanai” un ģimenes ārsta
Anatolija Ruskuļa, ar ģimenes ārsta pamatprakses vietu Raiņa bulvāris 13-312, Preiļi,
LV-5301, 2016. gada 23. marta iesniegumu par telpu nomu ģimenes ārsta prakses
pakalpojumu sniegšanai vienu reizi nedēļā Sutru pagasta pārvaldes ēkas pirmajā
stāvā, telpā ar litera Nr.6./7. ar kopējo platību 39,2 m2, kas ir piemērota veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanai, tika konstatēts, ka ģimenes ārsts Anatolijs Ruskulis
jau ilgstoši sniedz ģimenes ārsta pakalpojumus Sutru pagasta iedzīvotājiem šajā telpā,
par kuru izmantošanu nomas līgums nav noslēgts.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktu
pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību saviem
iedzīvotājiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515
„Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu - lēmumu
par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, un 9. punktu iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības
izlemt, vai attiecīgā nomas līguma termiņu pagarināt ar nomnieku (nerīkojot izsoli),
kas labticīgi pildījis attiecīgajā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam
nav nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju, kā arī iznomātājam zināmu nekustamā
īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādu, vai iznomāt
nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu
var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst
pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos
izņēmumus.
Ievērojot iepriekš minēto un to, ka iznomājamā telpa jau atradās ģimenes ārsta
Anatolija Ruskuļa faktiskajā lietošanā, un lai sakārtotu nomas tiesiskās attiecības un
nolūkā nodrošināt kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamību Sutru pagasta
iedzīvotājiem un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi
Nr.515 „Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu un
9. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J.
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Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar ģimenes ārstu Anatoliju
Ruskuli par telpas nomu Sutru pagasta pārvaldes ēkas pirmajā stāvā, telpas litera Nr.
6./7. ar kopplatību 39,2 m2 Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot nomas
maksu mēnesī 1,42 EUR un PVN mēnesī.
2. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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: 1) nomas telpu izvietojums uz 1 lpp.,
2) telpu nomas līguma projekts ar pielikumiem uz 7 lpp.
18. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot K. L., dzīvo (adrese), 2016.gada 29.janvārā iesniegumu par zemes
gabala 1,2071 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0209, kas atrodas
„Liepnieki”, Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā, iznomāšanu, un A.V., dzīvo
(adrese), 2016.gada 03.marta iesniegumu par 2015.gada 14.augusta Lauku apvidus
zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/15/79 par zemes gabala 1,2071 ha platībā ar
kadastra Nr. 7686-003-0209, kas atrodas „Liepnieki”, Turkos, Turku pagastā, Līvānu
novadā, izbeigšanu sakarā ar uz zemes gabala esošo ēku pārdošanu K. L., tika
konstatēts, ka K. L. un A. V. 2015.gada 07.decembrī ir noslēguši pirkuma līgumu,
saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma (adrese), kas sastāv no būves: dzīvojamās mājās
ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums), īpašuma tiesības ir pārgājušas K. L., par ko
2015.gada 11.decembrī ir veikts nostiprinājums Turku pagasta zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.100000550211.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
ceturto daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4., 7.2. un 7.2 punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Izbeigt ar A. V. 2015.gada 14.augustā noslēgto Lauku apvidus zemes
nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/15/79 par zemes gabala 1,2071 ha ar kadastra
apzīmējumu 7686-003-0209, kas atrodas „Liepnieki”, Turkos, Turku pagastā, Līvānu
novadā, nomu.
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1.2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar K. L., dzīvojošu (adrese), par pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala 1,2071 ha platībā (atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskajiem datiem) ar kadastra
apzīmējumu 7686-003-0209, kas atrodas „Liepnieki”, Turkos, Turku pagastā, Līvānu
novadā, nomu uz 10 (desmit) gadiem, Kasparam Lācim piederošo ēku un būvju
uzturēšanai.
1.3. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro gadā) un PVN.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: 1) izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp;
2) Lauku apvidus zemes noma līguma projekts uz 4 lpp.
2. Izskatot S. P., dzīvo (adrese) 2016.gada 9.februāra iesniegumu par zemes
vienības 1,6829 ha platībā, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 7668 009 0065 iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši
platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK
IS) grafiskajiem datiem) – 1,6829 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7668 009 0065,
ar Līvānu novada domes 2016.gada 28.janvāra sēdes lēmumu Nr. 1-18 „Par zemes
gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā
vietā Rudzātu pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav
pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktam, un lai
realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes
funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt S. P., (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību 1,6829 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7668 009 0065, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem)
gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
2.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
2.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
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2.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: 1) izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp;
2) Lauku apvidus zemes noma līguma projekts uz 4 lpp.
19. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
sagatavošanas grupā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas 2016.gada
4.marta vēstuli Nr.1-17/1 “Par sagatavošanas klases atvēršanu” par mācību maksas
noteikšanu pašapmaksas sagatavošanas grupā audzēkņiem, kuri 2016./2017.mācību
gadā vēlas mācīties Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas 1.klasē
profesionālās ievirzes izglītības programmās, un pamatojoties uz Jēkaba Graubiņa
Līvānu Mūzikas un mākslas skolas nolikuma 43.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt mācību maksu pašapmaksas sagatavošanas grupas audzēkņiem,
kuri 2016./2017.mācību gadā vēlas mācīties Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un
mākslas skolas 1. klasē profesionālās ievirzes izglītības programmās, 9,50 EUR
apmērā sagatavošanas grupas audzēknim mēnesī par 0,3 stundām nedēļā –
instrumentu spēle un 1 stundu nedēļā – mūzikas mācība.
2. Noteikt, ka sagatavošanas grupas audzēkņu mācību maksa tiek novirzīta
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
20. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Rudzātu vidusskolas 2016.gada 3.marta vēstuli Nr.1-12/25 “Par
likmes palielināšanu” par darba slodzes palielināšanu amata vienībai „auklis”
(profesijas kods 5111 01) par 0,25 likmēm un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16. panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
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NOLEMJ:
1. Ar 2016. gada 1. aprīli palielināt slodzi Rudzātu vidusskolas amata vienībai
„auklis” (profesijas kods 5111 01) par 0,25 likmēm, nosakot atalgojumu 370,00 euro
par vienu likmi (skat. amata vienību sarakstu pielikumā).
2. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 1186,59 euro, aukles darba samaksai
un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no Līvānu
novada domes 2016.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2016.
gada pamatbudžetā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Rudzātu vidusskolas direktors
Vladislavs Spriņģis un finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: saraksts uz 1 lpp.
21. Par zemes nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot N. R., dzīvo (adrese), 2016. gada 16. martā saņemto iesniegumu par
2008.gada 13.marta Zemes nomas līguma Nr. 38 darbības termiņa pagarināšanu,
(zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabalu 1,5 ha platībā ar kadastra Nr. 7686
005 0016, kas atrodas Silavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, uz vienu gadu), tika
konstatēts:
Zemes lietošanas tiesības N. R. tika piešķirtas ar Turku pagasta 20. sasaukuma
15. sesijas 1993. gada 24. marta lēmumu,
zemes gabala izpirkšanu nomnieks nevarēja veikt, jo pirkšanai nomniekam ar
likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 29.panta otrās daļas 5.punktu ir
noteikti ierobežojumi,
saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, kas nosaka, ka
personai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā
minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi,
laika posmā no 2009. gada 14. marta līdz šim brīdim zeme atradās nomnieka
faktiskajā lietošanā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.3. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus starp Līvānu novada domi un N. R. 2008.gada 13.martā
noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.38 un izteikt līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:
„2.1. Līgums stājas spēkā ar 2008. gada 13. martu un ir spēkā līdz 2016. gada
12. martam.”
2. Ar 2016. gada 1. aprīli pārslēgt Zemes nomas līgumu ar N. R., dzīvo:
(adrese), par zemes gabala 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 005 0016, kas
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atrodas Silavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši zemes platībai VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem
datiem, nomu uz 5 (pieciem) gadiem, ar tiesībām līgumu pagarināt, atbilstoši
noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN.
4. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2. punktos paredzētā nomas līguma grozījumi
un līguma pārslēgšana veicama, ja Nikolajs Rakusovs ir samaksājis Līvānu novada
pašvaldības budžetā aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli 81,74 EUR un zemes
nomas maksu 25,66 EUR un PVN 21% 5,39 EUR apmērā par periodu no 2009. gada
13. marta līdz 2016. gada 12. martam.
5. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
22. Par SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pircēju saraksta apstiprināšanu
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA “CENTRĀLĀ LABORATORIJA”, reģistrācijas Nr.
40003210801, juridiskā adrese Šarlotes iela 1B, Rīga, (turpmāk tekstā – Centrālā
laboratorija) 2016.gada 22.februāra pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu,
un Preiļu novada domes, reģistrācijas Nr. 90000065720, juridiskā adrese Raiņa
bulvāris 19, Preiļi, (turpmāk tekstā – Preiļu novada dome) 2016.gada 1.marta
pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, kuri iesniegti atbilstoši Līvānu
novada domes noteikumu “SIA “Preiļu slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003244761,
juridiskā adrese Raiņa bulvāris 13, Preiļi, (turpmāk tekstā – Sabiedrība) pašvaldības
kapitāla daļu pārdošanas noteikumi”, apstiprināti ar Līvānu novada domes 2016.gada
28.janvāra lēmumu Nr. 1 – 16 , 6.2.3.punktam, kurā noteikts, ja divi vai vairāk
Sabiedrības dalībnieki piesakās izmantot pirmpirkuma tiesības uz kapitāla daļu paketi,
Līvānu novada dome Kapitāla daļu paketē ietilpstošās kapitāla daļas sadala starp šiem
dalībniekiem proporcionāli viņiem piederošo kapitāla daļu īpatsvaram Sabiedrības
pamatkapitālā, tika konstatēts, ka Centrālajai laboratorijai pieder 175832 Sabiedrības
kapitāla daļas, bet Preiļu novada domei – 504005 Sabiedrības kapitāla daļas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Līvānu novada domes (turpmāk
tekstā – dome) 2016.gada 28.janvāra noteikumu “Par SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla
daļu pārdošanas noteikumi” 6.2.3. punktu, un pamatojoties uz Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu un likuma
„Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai,N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA “CENTRĀLĀ LABORATORIJA”, reģistrācijas Nr.
40003210801, juridiskā adrese Šarlotes iela 1B, Rīga, par pircēju 50909 (piecdesmit
tūkstoši deviņi simti deviņas) Līvānu novada domei piederošajām SIA “Preiļu
slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003244761, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 13, Preiļi,
kapitāla daļām.
2. Apstiprināt Preiļu novada domi, reģistrācijas Nr. 90000065720, juridiskā
adrese Raiņa bulvāris 19, Preiļi, par pircēju 145923 (viens simts četrdesmit pieci
tūkstoši deviņi simti divdesmit trīs) Līvānu novada domei piederošajām SIA “Preiļu
slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003244761, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 13, Preiļi,
kapitāla daļām.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
3. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
4. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
5. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
6. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
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7. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
8. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
9. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
10. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
11. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
Pielikumā: lēmums uz 4 lpp.

24. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Lāčuki”, Turku pagastā, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot D. K., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas K. L., dzīvo (adrese),
iesniegumu par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra Nr. 7686 003 0428,
par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums, pārdošanu, un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2014.gada 30.oktobra lēmumu Nr.17-22, „Par pašvaldības īpašuma objekta –
atsevišķa neapbūvēta zemesgabala “Lāčuki”, Beirupurvā, Turku pagastā, Līvānu
novadā, nodošanu atsavināšanai”, SIA „Latio” 2016.gada 23.februārī noteikto
nekustamā īpašuma vērtību un privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka publiskai personai piederošu
zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai
personai, atsavināšanas kārtību, un likuma „Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Lāčuki”, Beirupurvā, Turku
pagastā, Līvānu novadā, 2,81 ha platībā, ar kadastra Nr. 7686 003 0758, nosacīto cenu
3400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt K.L. atsavināšanas
paziņojumu (skat. 1.pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
25. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 179 / 181, Līvānos, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot S. Ē., dzīvo (adrese), iesniegumu par pašvaldībai piekrītoša zemes
gabala ar kadastra Nr. 7611 005 1821, par kura ½ domājamo daļu ir noslēgts zemes
nomas līgums, pārdošanu, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2015.gada 30.jūlija
lēmumu Nr.10-12 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 179 / 181, Līvānos,
Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai”, SIA „Latio” 2016.gada 23.februārī noteikto
nekustamā īpašuma vērtību un privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka publiskai personai piederošu
zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai
personai, atsavināšanas kārtību, un likuma „Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu, Līvānu
novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt atsevišķa apbūvēta zemesgabala 0,1088 ha platībā, ar kadastra
Nr. 7611 005 1821, Rīgas ielā 179/181, Līvānos, Līvānu novadā, nosacīto cenu
2400,00 EUR (divi tūkstoši četri simti euro ) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt S.Ē. atsavināšanas
paziņojumu (skat. 2.pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
Veicot Līvānu novada nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksta
analīzi, konstatēts, ka ir dzēšams nekustamā īpašuma nodokļa parāds juridiskām
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personām, kuras ir izslēgtas no Uzņēmumu reģistra komercreģistra, par kopējo
summu 1246,44 EUR.
Saskaņā ar Latvijas republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un
datu bāzē LURSOFT publicēto informāciju:
1) 2015.gada 04.decembrī likvidēts un izslēgts no komercreģistra SIA
“LIVENGOFT”, reģ. nr. 40003182334, kuram par nekustamo īpašumu (ēku) Rīgas
ielā 57B, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 003 0313 001 ir nekustamā
īpašuma nodokļa parāds uz 2016.gada 31.martu 252,25 EUR, tai skaitā pamatparāds
132,13 EUR un nokavējuma nauda 120,12 EUR.
2) 2015.gada 23.novembrī likvidēts un izslēgts no komercreģistra SIA
“LATVIJAS ĪPAŠUMI”, reģ. nr.40003693188, kuram par nekustamo īpašumu
“Veseriņi”, Turku pagastā, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7686 006 0413 ir nekustamā
īpašuma nodokļa parāds uz 2016.gada 31.martu 93,10 EUR, tai skaitā pamatparāds
73,72 EUR un nokavējuma nauda 19,38 EUR, un par nekustamo īpašumu
”Liepkalne”, Turku pagastā, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7686 007 0648 ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 2016.gada 31.martu 901,09 EUR, tai skaitā
pamatparāds 613,73 EUR un nokavējuma nauda 287,36 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
7.punktu un trešo daļu, ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz
Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums, un pašvaldību budžetos
ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma
naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās
pašvaldības.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai,
attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas
7. punktu, šī panta trešo un ceturto daļu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu no komercreģistra izslēgtajai SIA
“LIVENGOFT” par nekustamo īpašumu (ēku) Rīgas ielā 57B, Līvānos, Līvānu
novadā ar kadastra nr. 7611 003 0313 001, kas uz 2016.gada 31.martu ir 252,25 EUR,
tai skaitā pamatparāds 132,13 EUR un nokavējuma nauda 120,12 EUR.
2. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu no komercreģistra izslēgtajai SIA
“LATVIJAS ĪPAŠUMI” par nekustamo īpašumu “Veseriņi”, Turku pagastā, Līvānu
novadā ar kadastra nr. 7686 006 0413, kas uz 2016.gada 31.martu ir 93,10 EUR, tai
skaitā pamatparāds 73,72 EUR un nokavējuma nauda 19,38 EUR.
3. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu no komercreģistra izslēgtajai SIA
“LATVIJAS ĪPAŠUMI” par nekustamo īpašumu “Liepkalne”, Turku pagastā, Līvānu
novadā ar kadastra nr. 7686 006 0648, kas uz 2016.gada 31.martu ir 901,09 EUR, tai
skaitā pamatparāds 613,73 EUR un nokavējuma nauda 287,36 EUR.
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4. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parādu dzēšanu.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
27. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Saskaņā ar Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu izstrādāt Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra “Rožlejas” ēkas
Draudzības laukumā 1, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, saules kolektora
sistēmas izbūves dokumentāciju projekta iecerei “Saules enerģijas izmantošanas
tehnoloģisko risinājumu uzstādīšana AAPC “Rožlejas””, Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaumniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu iesniegumu
konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma
19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, kuras izstrādes
izmaksas saskaņā ar cenu aptauju sastāda 2500,00 EUR, un pamatojoties uz
aktivitātes atbilstību “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta)
2.2. rīcības virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga sociālā vide) 2.2.9. rīcībai
(Publiskās pārvaldes uzlabošana Līvānu novadā), 2.2.9.12. pasākumam (Līvānu
novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – 3.kārta),
Ministru kabineta 2015. gada 13.oktobra noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””, Ministru
kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr. 152 ”Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi” un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 2500 EUR apmērā Alternatīvās aprūpes pakalpojumu
centra “Rožlejas” ēkas Draudzības laukumā 1, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, saules kolektora sistēmas izbūves dokumentācijas izstrādei no Līvānu novada
domes 2016.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada
pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
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2. Saskaņā ar Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas un
Plānošanas un attīstības daļas ierosinājumu projekta ieceres “Līvānu novada
pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana - 3. kārta” realizācijai Darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros izstrādāt Rožupes
pagasta pārvaldes administratīvās ēkas Skolas ielā 7, Rožupē, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, un Rudzātu pagasta pārvaldes administratīvās ēkas Miera ielā 2,
Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, ēku tehniskās apsekošanas atzinumus,
kuru izstrādes izmaksas saskaņā ar cenu aptauju kopsummā sastāda 1210,00 EUR
(ieskaitot PVN 21%), un energosertifikātu izstrādei, kuru izstrādes izmaksas saskaņā
ar cenu aptauju kopsummā sastāda 1609,30 EUR (ieskaitot PVN 21%), un
pamatojoties uz aktivitātes atbilstību “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes
labsajūta) 2.2. rīcības virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga sociālā vide) 2.2.9. rīcībai
(Publiskās pārvaldes uzlabošana Līvānu novadā), 2.2.9.12. pasākumam (Līvānu
novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana – 3.kārta),
Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumiem Nr. 152”Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 2819,30 EUR apmērā Rožupes pagasta
pārvaldes administratīvās ēkas Skolas ielā 7, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, un Rudzātu pagasta pārvaldes administratīvās ēkas Miera ielā 2, Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, tehniskās apsekošanas atzinumu un
energosertifikātu izstrādei no Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā
„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Saskaņā ar Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu izstrādāt Krasta, Rožu un Kalna ielas Sutros, Sutru pagastā, Līvānu
novadā atjaunošanas tehnisko projektu, kura izstrādes izmaksas saskaņā ar cenu
aptauju sastāda 4790,39 EUR (ieskaitot PVN 21%), un pamatojoties uz projekta
atbilstību “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018.
gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.1. rīcības
virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
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investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide) 2.1.2. rīcībai (Transporta
infrastruktūras uzlabošana Līvānu novadā), 2.1.2.3. pasākumam (Līvānu novada
pagastu ceļu pārbūve), likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai,N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 4790,39 EUR apmērā Krasta, Rožu un Kalna ielas
Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā atjaunošanas tehniskā projekta izstrādei no
Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
domes 2016.gada pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
28. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA „Ref”, reģ. Nr. 47702000662, juridiskā adrese: Avotu iela 1b-53,
Līvāni, valdes locekles J. R.2016. gada 01. marta iesniegumu par 2003. gada 27.
novembra neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 135 pagarināšanu līdz 2019. gada
31. decembrim un par atļauju SIA „Ref” slēgt apakšnomas līgumus ar trešajām
personām – šuvējām (pašnodarbinātām personām), un ņemot vērā to, ka 2003. gada
27. novembra neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 135 ir izbeidzies ar 2015. gada
31. decembri, un, ka pēc pēdējiem iepriekš minētā līguma grozījumiem nomnieks
nomājis telpas Rīgas ielā 77, Līvānos (telpu litera Nr. 129 – 9,7 m2 platībā un daļu no
telpas ar litera Nr. 128 – 20 m2 platībā ), un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.
gada 8. jūnija noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 3. ,7. punktu un 9. punktu, un uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 10. punktu, kurā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un
rūpēties par bezdarba samazināšanu, un 21. pantu, Līvānu novada dome , atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar SIA „Ref”, reģ. Nr. 47702000662, jaunu līgumu par telpu nomu
Rīgas ielā 77, Līvānos (nomas telpu litera Nr. 129 – 9,7 m2 platībā un Nr. 128 – 20 m2
platībā) SIA statūtos paredzētās saimnieciskās darbības veikšanai, nosakot telpu
nomas maksu par iznomātās telpas 1 m2 mēnesī 1,42 EUR un PVN ar telpu nomas
līguma termiņu līdz 2019. gada 31. decembrim.
2. Atļaut SIA „Ref” nodot apakšnomā pagrabstāva nomātās telpas ēkā Rīgas
ielā 77, Līvānos trešajām personām – šuvējām telpu nomas līguma darbības laikā.
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3. Telpu nomas līgumā noteikt, ka nomnieks vienlaikus ar telpu nomas maksu
maksā iznomātājam par faktiski patērēto elektroenerģiju pēc mēraparāta rādītājiem
un apkuri, proporcionāli aizņemtai platībai no iznomātāja ēkas apkures kopējām
izmaksām.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
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: telpu nomas plāns uz 1 lpp.
29. Par zemes nogabala nomas līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA “Līvānu siltums”, reģ. Nr. 40003482591, Zaļā ielā 39, Līvānos,
(turpmāk – SIA) 2016. gada 23. marta vēstuli Nr.1-15/10-16 “Par iespēju iznomāt
zemi” par SIA piederošās zemes gabala 2,02 ha ar kadastra Nr. 76520010023 un ēkas
un būves, kas atrodas uz šī zemes gabala, un daļu no zemes gabala ar kadastra
Nr.76520010075 0,51 ha platībā un ēkas un būves, kas atrodas uz šī zemes gabala, par
kuriem īpašuma tiesības SIA nostiprinātas Jersikas zemesgrāmatu nodalījumā
100000091182, iznomāšanu Līvānu novada domei uz 10 gadiem ar apbūves un
izpirkuma tiesībām pašvaldības projekta “Līvānu novada pašvaldības uzņēmuma SIA
“Līvānu siltums” teritorijas pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā” realizācijai, kura
ietvaros plānots veikt veco ēku (mazuta rezervuāra, sūknētavas, noliktavas un vecās
katlu mājas) nojaukšanu un sakārtotajā teritorijā izbūvēt noliktavu laukumu, piesaistot
ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonda) finansējumu, un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona
nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē
informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 2.7.
un 18. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai,N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar SIA “Līvānu siltums”, reģ. Nr. 40003482591, Zaļā ielā 39,
Līvānos, zemes nomas līgumu, par zemes gabala 2,02 ha platībā ar kadastra Nr.
76520010023 un ēkas un būves, kas atrodas uz šī zemes gabala, un daļu no zemes
gabala ar kadastra Nr.76520010075 platībā 0,51 ha un ēkas un būves, kas atrodas uz
šī zemes gabala nomu uz 10 (desmit) gadiem ar apbūves tiesībām, projekta “Līvānu
novada pašvaldības uzņēmuma SIA “Līvānu siltums” teritorijas pielāgošana jaunu
uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu
industriālajā zonā” realizācijai.
2. Noteikt nomas maksu par zemes nogabalu 1,5 procenti no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN.
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3. Zemes nomas līgumā paredzēt Nomnieka tiesības izpirkt nomājamo zemi.
4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
5. Noteikt, ka atbildīgā par zemes nomas līguma nostiprināšanu zemesgrāmatā
un informācijas ievietošanu Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv ir Līvānu novada domes priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: nomājamo zemes gabalu izvietojuma shēma uz 1 lpp.
Sēdei beidzoties, tiek konstatēts, ka tehnisku iemeslu dēļ sēdes audioieraksts nav
dzirdams.
Sēde beidzas plkst.1100
Protokols parakstīts 2016. gada 4. aprīlī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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