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22. Par zemes gabala nomas līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
23. Par zemes nodošanu īpašumā. Ziņo A. Vaivods.
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1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
27.maijā Līvānu novada domes vadība piedalījās Līvānu novada izglītības iestāžu
mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu un čempionātu uzvarētāju apbalvošanas
pasākumā.
No 28.maija līdz 18.jūnijam Līvānu novada izglītības iestādēs norisinājās
izlaidumi. Absolventus Līvānu novada domes vārdā sveica Līvānu novada domes
vadības pārstāvji un deputāti.
30., 31. maijā, 1., 2., 6. 20. jūnijā notika tikšanās ar daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem par daudzdzīvokļu ēku Vecticībnieku ielā 6 un 8, Kurzemes ielā 8,
Daugavpils ielā 19, Rīgas ielā 128 un 130 siltināšanas un atjaunošanas iespējām.
Piedalījās Līvānu novada domes vadība un speciālisti. Plānots, ka šī gada jūlija
mēnesī notiks atkārtotas sanāksmes, kad katras mājas iedzīvotāji pieņems lēmumu
balsojot un pozitīva balsojuma gadījumā (75% par) diskutēs par konkrētiem katrā
māja veicamiem darbiem un nepieciešamo finansējumu.
31.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Plānošanas un
attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne apmeklēja Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru (Rīgā), kur tika sniegta informācija par projektu pieteikumu
sagatavošanas un iesniegšanas kārtību ES struktūrfondu finansējuma saņemšanai.
1.jūnijā Līvānu novada Kultūras centrā notika Līvānu novada izglītības iestāžu
2015./2016.mācību gada noslēguma pasākums interešu izglītībā. Pasākuma
dalībniekus uzrunāja un sveica Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Aija Usāne, Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
2.jūnijā Līvānu novada domē notika Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme, kur tika apspriests Līvānu novada izglītības stratēģijas projekts.
Piedalījās Līvānu novada domes vadība, speciālisti un novada izglītības iestāžu
direktori.
8.jūnijā:
1) Līvānu novada domē notika sanāksme par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumiem Līvānu novadā. Piedalījās Līvānu novada domes
vadība, speciālisti un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pārstāvji;
2) Līvānu novada domē notika izcilības balvas komisijas sēde, kurā Līvānu
novada domes vadība, Izglītības pārvaldes pārstāvji un izglītības iestāžu vadītāji
sprieda par izcilības balvu piešķiršanu Līvānu novada izglītības iestāžu
pedagogiem, kuru audzēkņi uzrādījuši augstas sekmes un sasniegumus mācību
priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Kopējais finansējums – 20250 EUR, ko
ziedojis uzņēmums “Z-Light”;
3) SIA "Firma L4" rīkoja sabiedrisko apspriešanu ietekmes uz vidi novērtējumam
dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē "Priedulāji" un paplašinātajā platībā
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Līvānu novada Jersikas pagastā. Piedalījās Līvānu novada domes priekšsēdētājs
Andris Vaivods un novada domes speciālisti.
9.jūnijā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar SIA “Lattelecom”
pārstāvjiem, lai apspriestu sadarbības iespējas Līvānu novada pašvaldības īstenoto
projektu ietvaros, kas saistīti ar ielu un komunikāciju pārbūves procesiem. Saistībā
ar šo pašu jautājumu 13.jūnijā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods apmeklēja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), Rīgā, kur notika
tikšanās ar VARAM, Finanšu ministrijas un SIA “Lattelecom” pārstāvjiem.
13.jūnijā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne apmeklēja Valsts reģionālās attīstības aģentūru, kur
pārrunāja Līvānu novada pašvaldības ieviestā projekta „Alternatīvās aprūpes
pakalpojumu centra izveide Līvānu novadā” audita rezultātus.
14.jūnijā Līvānu dzelzceļa stacijā pie Piemiņas akmens notika Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas brīdis. Klātesošos uzrunāja Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.
15.jūnijā:
1) Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Jaunsargu nometnes Līvānu
novada Rudzātu pagastā atklāšanā un Līvānu novada domes vārdā sveica
klātesošos;
2) Līvānu novada dome godināja zelta kāzu jubilejā Līvānu novada iedzīvotājus
Leontīnu un Izidoru Skrebeļus. Novada domes vārdā jubilārus sveica
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
16.jūnijā notika Līvānu novada domes komiteju sēde un deputātu tikšanās ar
iedzīvotājiem Līvānu novada Rožupes pagastā. Deputāti apmeklēja arī pagasta
iestādes – Rožupes kultūras namu, Rožupes pamatskolu un alternatīvās aprūpes
pakalpojumu centru “Rožlejas”.
17.jūnijā Līvānu novada domē notika daudzdzīvokļu ēku siltināšanas un
atjaunošanas pilotprojekta darba grupas sanāksme.
18.jūnijā norisinājās Līvānu novada Rožupes pagasta svētki.
22.jūnijā:
1) Līvānu novada dome godināja zelta kāzu jubilejā Līvānu novada iedzīvotājus
Jautrīti un Vasiliju Konstantinovus. Novada domes vārdā jubilārus sveica
priekšsēdētājs Andris Vaivods;
2) Visas dienas garumā norisinājās Līvānu novada Turku pagasta svētki un sporta
svētki.
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27.jūnijā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods apmeklēja un sveica RēzeknesAglonas diecēzes bīskapu Jāni Buli ar 25 gadu jubileju, kopš viņš ir konsekrēts par
bīskapu.
2. Par Līvānu novada izglītības attīstības stratēģijas
2016.-2020.gadam apstiprināšanu.
Ziņo A. Usāne
Skaidro M.Rudzīte-Griķe
Izskatot Līvānu novada izglītības attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam
projektu, kas izstrādāta ar mērķi apzināt faktisko situāciju Līvānu novadā
demogrāfisko tendenču, kā arī izglītības iestāžu tīkla kontekstā, paredzot tā pilnveidi
un turpmāko attīstības prioritāšu un virzienu definēšanu, un atbilstoši LR Saeimas
2014.gada 22.maijā apstiprinātajām Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014. 2020.gadam un pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 24.maija noteikumu
Nr.323 “Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 8.1.2. specifiskā atbalsta
mērķa «Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi» īstenošanas noteikumi”
11.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada izglītības attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam.
2. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne un Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā: stratēģija uz 90 lpp.
3. Dzīvokļa jautājumi.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot O. R., dzīvo (adrese), 2016. gada 8. jūnija iesniegumu (reģ. 2016.
gada 8. jūnijā ar nr. 2-11.1/16/937-R) 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
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komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt O. R., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 1 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 35,59 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2016. gada 31.
decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
1.2. O. R. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
1.3. Izslēgt O. R. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr.
2.
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 G. P., dzīvo (adrese), 2016. gada 8. jūnija iesniegumu (reģ. 2016.
gada 8. jūnijā ar nr. 2-11.1/16/934-P) par 2014. gada 5. jūnijā noslēgtā dzīvojamās
telpas īres līguma Nr. 26 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz likuma ”Par
dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var
noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt G. P. īres tiesības uz labiekārtotu 3 – istabu dzīvokli (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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4. Par XI Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas izstrādāto XI
Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikuma projektu, 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, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt XI Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu. (skat.
pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
Pielikumā: konkursa nolikums uz 3 lpp.
5. Par izcilības balvas piešķiršanu Līvānu novada vispārizglītojošo skolu
pedagogiem
A. Usāne
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes apkopoto informāciju un
pretendentu izvērtēšanas komisijas priekšlikumus, un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2013.gada 28.novembra nolikumu „Par izcilības balvas piešķiršanas kārtību
Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem” 11.punktu un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Piešķirt izcilības balvas Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem:
1.1. Jolantai Ļubkai-Tarasovai – Rudzātu vidusskolas un Rožupes pamatskolas
skolotājai par ieguldījumu talantīgo skolēnu izglītošanā un pētnieciskās darbības
veicināšanā 5000,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 1150.00
EUR);
1.2. Elitai Vaivodei – Līvānu 1.vidusskolas skolotājai par izcilu darbu ar
izglītojamajiem prestižas un konkurētspējīgas izglītības iegūšanā un izciliem
sasniegumiem valsts un reģiona matemātikas olimpiādēs 3000,00 EUR apmērā (t.sk.
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 690.00 EUR);
1.3. Venerandai Spriņģei – Rudzātu vidusskolas skolotājai par ieguldījumu
bērnu un jauniešu talantu apzināšanā, viņu motivēšanu mācīties eksaktos mācību
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priekšmetus, pierādot to nozīmīgumu profesijas izvēlē 3000,00 EUR apmērā (t.sk.
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 690.00 EUR);
1.4. Gubertam Vēveram – Līvānu 1.vidusskolas skolotājam par eksakto
zinātņu popularizēšanu, papildu mācību pasākumiem un mērķtiecīgu sagatavošanu
olimpiādei, par fizikas izpratni reālajā pasaulē un dzīvespratībā, par augstiem
audzēkņu sasniegumiem valsts fizikas un Latgales reģionālajā olimpiādē 2000,00
EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 460.00 EUR);
1.5. Taisijai Grabļevskai - Līvānu 2.vidusskolas skolotājai par ieguldīto darbu
skolēnu izglītošanā, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu pasākumu realizēšanā, mudinot
audzēkņus piedalīties valsts mēroga konkursos, olimpiādēs un pasākumos 1500,00
EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 345.00 EUR);
1.6. Maijai Kulakovai – Līvānu 1.vidusskolas skolotājai par skolēnu intereses
un motivācijas veidošanu latvisko rokdarbu apgūšanā, saglabāšanā un pārmantošanā
no paaudzes paaudzē, par seno rakstu motīvu pārtapšanu skolēnu mūsdienu jaunradē,
par zinātnisko pētniecību mājturībā un tehnoloģijās un augstiem sasniegumiem valsts
mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 750,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis 172.50 EUR);
1.7. Marijai Raginskai – Līvānu 1.vidusskolas skolotājai par talantīgo skolēnu
apzināšanu pārejas posmā no 4.klases uz 5.klasi, par papildu darbu ar skolēniem ārpus
mācību programmas un sasniegtajiem rezultātiem Latvijas un Latgales reģiona
olimpiādēs 750,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 172.50 EUR);
1.8. Elgai Sarnovičai – Līvānu 1.vidusskolas skolotājai par talantīgo skolēnu
apzināšanu pārejas posmā no 4.klases uz 5.klasi, par papildu darbu ar skolēniem ārpus
mācību programmas un sasniegtajiem rezultātiem Latvijas un Latgales reģiona
olimpiādēs 750,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 172.50 EUR);
1.9. Guntai Pauniņai - Līvānu 2.vidusskolas skolotājai par ieguldīto darbu
skolēnu sagatavošanā mācību priekšmetu olimpiādēm un centralizētajiem
eksāmeniem 750,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 172.50 EUR);
1.10. Ēvaldam Kārklim – Rudzātu vidusskolas skolotājam par bērnu un
jauniešu pilsonisko audzināšanu, piederības sajūtas radīšanu pret dzimto vietu,
patriotismu un intereses radīšanu par Latvijas un pasaules vēsturi, darbu ar
talantīgajiem skolēniem 750,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis
172.50 EUR);
1.11. Līgai Slicai – Jaunsilavas pamatskolas skolotājai par prasmi pamanīt,
attīstīt un virzīt skolēnu spējas un talantus, ieguldot šajā darbā maksimāli daudz laika,
neatlaidības, atbildības, pamatotu prasību ikvienu darbu veikt maksimāli kvalitatīvi
750,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 172.50 EUR);
1.12. Annai Greidānei - Jersikas pamatskolas skolotājai par ieguldījumu
skolēnu dabas pētniecisko iemaņu veicināšanā, zināšanu iegūšanai caur praktisko
darbību 750,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 172.50 EUR);
1.13. Silvijai Ludei – Līvānu 1.vidusskolas skolotājai par individuālu un
motivējošu pieeju talantīgo skolēnu izglītošanā un viņu personības attīstībā 500,00
EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 115.00 EUR);
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2. Naudas balvu izmaksu veikt, no domei ziedotajiem līdzekļiem naudas
balvām pedagogiem, tās ieskaitot pedagogu norādītajā bankas kontā līdz 2016.gada
15.augustam.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece, par naudas balvu izmaksu Līvānu novada domes
galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.

6. Par apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2016. gadā.
Ziņo A. Usāne
Apbalvojumam „Līvānu Goda pilsonis” 2016.gadā izvirzīti sekojoši kandidāti:
Anna Kārkle, folkloras kopas “Ceiruleits” vadītāja – par tradicionālās
kultūras izpēti, latviskās vides saglabāšanu un pārmantošanu, par folkloras kopas
“Ceiruleits” vadīšanu 25 gadu garumā, par tradicionālās dziedāšanas, muzicēšanas,
dejošanas, stāstīšanas un maskošanās tradīciju saglabāšanu, par Līvānu un Latvijas
vārda nešanu pasaulē (izvirza Līvānu novada Kultūras un sporta komisija),
Pēteris Romanovskis, SIA “Līvānu kūdras fabrika” valdes priekšsēdētājs,
SIA “Zelta Zeme” vadītājs, biedrības “Veloklubs Līvāni” valdes loceklis – par
nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, par mecenātismu, atbalstot Līvānu
novada jauniešu studijas augstskolās, par materiālu atbalstu sporta, izglītības, tūrisma
u.c. pasākumu norisē (izvirza Rožupes pagasta valde) – sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēdes laikā P. Romanovskis savu kandidatūru noņem.
Juris Zarāns, Līvānu Romas sv. Miķeļa Erceņģeļa katoļu draudzes priesteris,
par neatlaidību un ieguldīto darbu Līvānu katoļu baznīcas atjaunošanā, garīgās
izaugsmes veicināšanu novada sabiedrībā, par izglītojošo darbu garīgajā jomā ar
bērniem un ģimenēm, par baznīcas atdzimšanu un veiktajiem atjaunošanas darbiem
(jumta, logu, durvju, grīdas seguma nomaiņa, apkures ierīkošana, apgaismojuma
sistēmas un sienu krāsojuma atjaunošana, Dievmātes kapelas un bērnu stūrīša
iekārtošana), par pozitīva piemēra rādīšanu jaunajai paaudzei, apliecinot, ka ļoti daudz
var sasniegt ar enerģiju, uzcītību, ticību un neatlaidīgu darbu, par izcilību ticības
sludināšanā un ticības izaugsmē, par iemantoto cilvēku atsaucību un cieņu (izvirza
Liene Zepa un 108 Līvānu novada iedzīvotāji),
Vjačeslavs Grigorjevs, Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
vieglatlētikas treneris, pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” sporta skolotājs – par
nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada sporta jomas attīstībā, par jauno sportistu –
Latvijas čempionu - sekmīgu sagatavošanu Latvijas mēroga un starptautiskām
sacensībām un Līvānu novada tēla veidošanu (izvirza Kitija Valtere un 303 Līvānu
novada iedzīvotāji).
„Par apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2016. gadā
Izskatot iedzīvotāju un organizāciju iesniegtos priekšlikumus un pievienotos
dokumentus par pretendentiem apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanai
2016. gadā un atbilstoši Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa noteikumu Nr.1
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„Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 2.1. punktam
un 26. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.punktu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” –
nav un deputātam J. Kirillovam „atturoties”
NOLEMJ:
1. Piešķirt 2016. gadā apbalvojumu „Līvānu Goda pilsonis” Jurim Zarānam,
Līvānu Romas sv. Miķeļa Erceņģeļa katoļu draudzes priesterim, par neatlaidību un
ieguldīto darbu Līvānu katoļu baznīcas atjaunošanā, garīgās izaugsmes veicināšanu
novada sabiedrībā, par izglītojošo darbu garīgajā jomā ar bērniem un ģimenēm, par
baznīcas atdzimšanu un veiktajiem atjaunošanas darbiem (jumta, logu, durvju, grīdas
seguma nomaiņa, apkures ierīkošana, apgaismojuma sistēmas un sienu krāsojuma
atjaunošana, Dievmātes kapelas un bērnu stūrīša iekārtošana), par pozitīva piemēra
rādīšanu jaunajai paaudzei, apliecinot, ka ļoti daudz var sasniegt ar enerģiju, uzcītību,
ticību un neatlaidīgu darbu, par izcilību ticības sludināšanā un ticības izaugsmē, par
iemantoto cilvēku atsaucību un cieņu.
2. Izmaksāt Jurim Zarānam naudas balvu 500 EUR (pieci simti euro) apmērā
(pēc nodokļu nomaksas).
3. Apbalvojumu pasniegt šī gada 16. jūlijā Līvānu pilsētas svētku pasākumā.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes priekšsēdētāja
vietniece Aija Usāne.
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam
Siguldas ielā 5, Līvānos.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma Siguldas ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā, ar
kopējo kadastra Nr.7611-001-0201 īpašnieces R. G., dzīvo (adrese), 2016.gada
8.jūnija iesniegumu par nekustamā īpašuma Siguldas ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā
ar kopējo kadastra Nr.7611-001-0201 sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot no tā
zemes nogabalu 1084 m2 platībā, uz kura atrodas citai personai piederoša dzīvojamā
māja Siguldas ielā 5A, Līvānos, un atstājot atdalāmajiem zemes gabaliem esošo
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), un piešķirt
atdalāmajam zemes nogabalam 1084 m2 platībā jaunu adresi: Siguldas iela 5A,
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, J. Kirillovam,
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G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam,
A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma Siguldas ielā 5,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai 2432 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
7611-001-0201, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot nogabalu 1084 m2 platībā,
saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
3. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
4. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada būvvaldē.
5. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Ceļinieki” ar kopējo kadastra numuru 7686007-0270, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieces A. S., dzīvo (adrese),
pilnvarotās personas M. A., dzīvo (adrese), 2016.gada 30.maija iesniegumu par
nekustamā īpašuma „Ceļinieki”, kas sastāv no trīs zemes vienībām 10,7 ha kopplatībā
sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību 6,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0300 un trešo zemes vienību 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686007-0294, piešķirt tām jaunu nosaukumu un noteikt zemes izmantošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ceļinieki”, kas atrodas Līvānu novada
Turku pagastā ar kopējo kadastra Nr.7686-007-0270, otro zemes vienību 6,8 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0300 un trešo zemes vienību 3,3 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0294, saskaņā ar atdalāmo zemes vienību zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
1.2. Atdalāmajām zemes vienībām 6,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0300 un 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0294 piešķirt
jaunu nosaukumu „Jaunie Ceļinieki” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāns uz 1 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Nokalni” ar kopējo kadastra numuru 7686006-0013, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieka A. R., dzīvo (adrese),
2016.gada 20.maija iesniegumu par nekustamā īpašuma „Nokalni”, kas sastāv no
piecām zemes vienībām 23,2 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā pirmo zemes
vienību 3,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0074, piešķirt tai jaunu
nosaukumu un atstāt esošo zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Nokalni”, kas atrodas Līvānu novada
Turku pagastā ar kopējo kadastra Nr.7686-006-0013, zemes vienību 3,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-007-0074, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plāna kopiju).
2.2. Atdalāmajai zemes vienībai 3,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686007-0074 piešķirt jaunu nosaukumu „Kalnlejas” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
9. Par zemes ierīcības projekta „Liepkalne” apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto Zemes ierīcības projektu
,,Liepkalne” Līvānu novada Turku pagastā” nekustamā īpašuma ,,Liepkalne” ar
kopējo kadastra Nr.7686-007-0648 zemes vienībai 20,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0648, 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.18-7 „Par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu zemes īpašumam
,,Liepkalne”” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ,,Liepkalne”
zemes vienībai 20,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0648 /sk.
pielikumā/ Līvānu novada Turku pagastā, sadalot to divās zemes vienībās un
apstiprināt zemes platības:
1.1. zemes nogabalam ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0648 ar nosaukumu
,,Liepkalne” – 6,2 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam ar nosaukumu ,,Liepkalnīte”– 14,7 ha.
2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
2.1. pirmajai zemes vienībai 6,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-0070648 ar nosaukumu ,,Liepkalne”:
2.1.1. 7312020102 – drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes
regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru no 300 līdz 600
milimetriem,
2.1.2. 7311080102 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas
teritorija ap purvu ar platību, lielāku par 100 hektāriem,
2.1.3. 7311040900 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija meža zemēs;
2.2. otrajai zemes vienībai 14,7 ha platībā ar nosaukumu ,,Lejas Paegļi”:
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2.2.1. 7311080102 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas
teritorija ap purvu ar platību, lielāku par 100 hektāriem,
2.2.2. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,
2.2.3. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija,
2.2.4. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,
2.2.5. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,
2.2.6. 7314020101 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas
(aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli laukos,
2.2.7. 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. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
3.1. palikušajam zemes nogabalam 6,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0648 ar nosaukumu ,,Liepkalne” – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3.2. atdalītajam zemes nogabalam ar nosaukumu „Liepkalnīte” 14,7 ha platībā
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekts „Liepkalne” uz 22 lpp.
10. Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot V. G., dzīvo (adrese), 2016. gada 7. jūnija iesniegumu par
nosaukuma piešķiršanu no īpašuma ,,Veiksnas” atdalāmajām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 7666-010-0169 un 7666-010-0174, kas atrodas Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un pamatojoties uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi”, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
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Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 7666-010-0169 platībā 11,6 ha un 7666-010-0174 platībā 4,8 ha, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu ,,Liuziņa” (sk. pielikumā zemes
robežu plānus).
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes izvietojuma shēmas uz 2 lpp.
2. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-007-0005, kas atrodas
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un pamatojoties
uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi”, un likuma ,,Par
pašvaldībām “ 21.pantu Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt pašvaldībai piekrītošai neapbūvētai zemes vienībai 9,4 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666-007-0005, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu ,,Krīvsalas mežs” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3 Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0065, kas atrodas
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un pamatojoties
uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta
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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, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1.Piešķirt pašvaldībai piekrītošai neapbūvētai zemes vienībai 7,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0065, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu ,,Krauklenīcas mežs” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
3.2.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0176, kas atrodas
Māsānos, Turku pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas
noteikumi”, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt pašvaldībai piekrītošai neapbūvētai zemes vienībai 7,5482 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0176, kas atrodas Māsānos, Turku pagastā,
Līvānu novadā, nosaukumu ,,Māsānu mežs” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra
kartes).
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.
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11. Par adreses noteikšanu telpu grupām.
Ziņo J. Magdaļenoks
Veicot datu aktualizāciju Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) garāžas ēkai ar kadastra apzīmējumu 7611003-2016-001, kas atrodas Jersikas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, ir reģistrētas
garāžas telpu grupas ar kadastra apzīmējumiem no 7611-003-2016-001-001 līdz
7611-003-2016-001-041, kurām nav noteiktas telpu grupu adreses, un pamatojoties uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.10.punktu, un
likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt garāžu ēkas ar kadastra apzīmējumu no 7611-003-2016-001 telpu
grupām Līvānu novada Līvānu pilsētā šādas adreses:
N.p.k.
Telpu grupas
Telpu grupas adrese
kadastra apzīmējums
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

7611-003-2016- 001-001
7611-003-2016- 001-002
7611-003-2016- 001-003
7611-003-2016- 001-004
7611-003-2016- 001-005
7611-003-2016- 001-006
7611-003-2016- 001-007
7611-003-2016- 001-008
7611-003-2016- 001-009
7611-003-2016- 001-010
7611-003-2016- 001-011
7611-003-2016- 001-012
7611-003-2016- 001-013
7611-003-2016- 001-014
7611-003-2016- 001-015
7611-003-2016- 001-016
7611-003-2016- 001-017
7611-003-2016- 001-018
7611-003-2016- 001-019
7611-003-2016- 001-020
7611-003-2016- 001-021
7611-003-2016- 001-022
7611-003-2016- 001-023
7611-003-2016- 001-024
7611-003-2016- 001-025
7611-003-2016- 001-026
7611-003-2016- 001-027
7611-003-2016- 001-028
7611-003-2016- 001-029
7611-003-2016- 001-030
7611-003-2016- 001-031
7611-003-2016- 001-032

Jersikas iela 9-1, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-2, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-3, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-4, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-5, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-6, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-7, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-8, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-9, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-10, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-11, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-12, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-13, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-14, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-15, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-16, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-17, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-18, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-19, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-20, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-21, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-22, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-23, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-24, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-25, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-26, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-27, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-28, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-29, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-30, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-31, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-32, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

7611-003-2016- 001-033
7611-003-2016- 001-034
7611-003-2016- 001-035
7611-003-2016- 001-036
7611-003-2016- 001-037
7611-003-2016- 001-038
7611-003-2016- 001-039
7611-003-2016- 001-040
7611-003-2016- 001-041

Jersikas iela 9-33, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-34, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-35, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-36, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-37, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-38, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-39, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-40, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Jersikas iela 9-41, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

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.
12. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot T. P., dzīvo (adrese), 2016.gada 8.jūnija iesniegumu par zemes
vienību 0,0610 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0583 un 0,1091 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0244 nodošanu nomā, tika konstatēts ka
zemes vienība 0,1091 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0244, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija sēdes
lēmumu Nr.7-15 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada
Jersikas pagastā un zemes platību precizēšanu” ieskaitīta rezerves zemes fondā, bet
zemes vienība 0,0610 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0583, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2010.gada 30.decembra
sēdes lēmumu Nr.23-8(2) ,,Par zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves zemes fondā”
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, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienības 0,0610 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0583 un 0,1091 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0244, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un
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informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
2. Izskatot G. K., dzīvo (adrese), 2016.gada 23.maija iesniegumu par zemes
gabala 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0502 nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes gabals 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0502,
kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2013.gada
28.marta sēdes lēmumu Nr.5-4 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā”
ieskaitīts 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, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 1,1 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0502, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā,
un informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā vietā Turku
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot A. G., dzīvo (adrese), 2016.gada 24.maija iesniegumu par zemes
gabala 0,44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0585 nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes gabals 0,44 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0585,
kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2010.gada
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25.februāra sēdes lēmumu Nr.4-18 ,,Par zemes gabala ieskaitīšanu rezerves zemes
fondā” ieskaitīts 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, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 0,44 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0585, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā vietā
Turku pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Izskatot M. T., dzīvo (adrese), 2016.gada 23.maija iesniegumu par zemes
vienību 0,0630 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0408 nodošanu nomā,
tika konstatēts ka zemes vienība 0,0630 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050408, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2014.gada 25.septembra sēdes lēmumu Nr.15-25 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves
zemes fondā Līvānu novada Jersikas pagastā un zemes platības 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, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
20

4.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 0,0630 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0408, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Jersikas
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
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. Izskatot S. A., dzīvo (adrese), 2016.gada 19.aprīļa iesniegumu par zemes
vienības 0,5932 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0283 nodošanu nomā,
tika konstatēts, ka zemes vienība 0,5932 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050283, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2014.gada 25.septembra sēdes lēmumu Nr.5-25 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves
zemes fondā Līvānu novada Jersikas pagastā un platības 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, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 0,5932 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0283, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Jersikas
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
5.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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13. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot S. Z., dzīvo (adrese) 2016.gada 29.marta iesniegumu par zemes
vienības 0,0551 ha platībā, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 7652-002-0259 iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši
platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK
IS) grafiskajiem datiem) – 0,0551 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0259,
ar Līvānu novada domes 2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu Nr.7-5(1) „Par zemes
gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā
vietā Jersikas 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, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt S. Z., dzīvo (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību
atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem 0,0551 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-002-0259, kas atrodas dārzkopības sabiedrībā
„Kūdrinieks”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 5 (pieciem) gadiem sakņu dārza
ierīkošanai.
1.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
1.3. 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.
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: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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2. Izskatot J. J., dzīvo (adrese), 2016.gada 4.aprīļa iesniegumu par zemes
vienības 1,6886 ha platībā, kas atrodas Starēs, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar
kadastra apzīmējumu 7666-011-0144 iznomāšanu, tika konstatēts, ka pašvaldībai
piekrītoša zemes vienība (atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 1,6886 ha platībā,
ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0144, ar Līvānu novada domes 2016.gada 28.aprīļa
sēdes lēmumu Nr.7-5(2) „Par zemes gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un
informācija tika izvietota redzamā vietā Rožupes 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, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt J. J., dzīvo (adrese), pašvaldībai piekrītošu zemes vienību
atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem 1,6886 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-011-0144, kas atrodas Starēs, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, 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.
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: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot S. I., dzīvo (adrese) 2016.gada 19.aprīļa iesniegumu par zemes
vienības 0,0643 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0236 un zemes
vienības 0,0799 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0237, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienības
(atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 0,0643 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 765223

005-0236, un 0,0799 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0237, ar Līvānu
novada domes 2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu Nr.7-5(3) „Par zemes gabalu
nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā
Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minēto zemes gabalu 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, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt S. I., dzīvo (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienības
atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem - 0,0643 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0236 un 0,0799 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-005-0237, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 5 (pieciem) gadiem
sakņu, augļu dārza ierīkošanai.
3.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
3.3. 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.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
4. Izskatot R. Č., dzīvo (adrese), 2016.gada 26.aprīļa iesniegumu par zemes
vienības 0,74 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0153, zemes vienības 1,03
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0189 un zemes vienības 0,51 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0147, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā
iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienības (atbilstoši platībai pēc VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem
datiem) – 0,74 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0153, zemes vienība 1,03
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0189 un zemes vienība 0,51 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0147, ar Līvānu novada domes 2016.gada 26.maija
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sēdes lēmumu Nr.9-13(1) „Par zemes gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai
un informācija tika izvietota redzamā vietā Turku 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, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Iznomāt R. Č., dzīvo (adrese) no rezerves zemes fonda zemes vienības
atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem - 0,74 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-005-0153, 1,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0189
un 0,51 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0147, kas atrodas Turku pagastā,
Līvānu novadā, uz 5 (pieciem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
4.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
4.3. 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.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 3 lpp;
5. Izskatot J. R., dzīvo (adrese) 2016.gada 13.maija iesniegumu par
neapbūvētas zemes vienības 0,90 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0492,
kas atrodas Meža Onckuļos, Sutru pagastā, Līvānu novadā iznomāšanu, tika
konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 0,88 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-002-0492, ar Līvānu novada domes 2016.gada 26.maija
sēdes lēmumu Nr.9-13(3) „Par zemes gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai
un informācija tika izvietota redzamā vietā Sutru 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
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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, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Iznomāt J. R., dzīvo (adrese) no rezerves zemes fonda zemes vienību
atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem 0,88 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 7682-002-0492, kas atrodas Meža Onckuļos, Sutru pagastā, Līvānu
novadā, uz 5 (pieciem) gadiem, lauksaimniecības vajadzībām.
5.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
5.3. 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.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
5.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp;
6. Izskatot A. A., dzīvo (adrese) 2016.gada 6.maija iesniegumu par
pašvaldībai piekrītošas zemes vienības 1,0174 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666-008-0087, kas atrodas Drēņos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā iznomāšanu,
tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 1,0174 ha
platībā ar kadastra Nr.7666-008-0087, ar Līvānu novada domes 2016.gada 26.maija
sēdes lēmumu Nr. 9-13(4) „Par zemes gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai
un informācija tika izvietota redzamā vietā Rožupes 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, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
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Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Iznomāt A. A., dzīvo (adrese) pašvaldībai piekrītošu zemes vienību
atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem 1,0174 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-008-0087, kas atrodas Drēņos, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, uz 5 (pieciem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
6.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
6.3. 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.
6.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
6.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lapas
7. Izskatot A. L., dzīvo (adrese) 2016.gada 6.maija iesniegumu par zemes
vienības 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0029 un lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības daļas 2,0 ha platībā no zemes vienības 10,0 ha
kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0036, kas atrodas Turku pagastā,
Līvānu novadā iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai pēc
VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem) – 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0029 un
lauksaimniecībā izmantojamā zemes vienības daļa 2,0 ha platībā no zemes vienības
10,0 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0036, ar Līvānu novada domes
2016.gada 26.maija sēdes lēmumu Nr.9-13(2) „Par zemes gabalu nodošanu nomai”
nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Turku 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, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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7.1. Iznomāt A. L., dzīvo (adrese), īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās
zemes vienības atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem - 5,6 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0029 un 2,0 ha platībā, kas ir daļa no
zemes vienības kopplatībā 10,0 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0036, kas
atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, uz 5 (pieciem) gadiem lauksaimniecības
vajadzībām.
7.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
7.3. 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.
7.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
7.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
8. Izskatot SIA „Rudzāts Agro”, reģistrācijas Nr.LV42403023653, juridiskā
adrese: Vecticībnieku iela 6-40, Līvāni, Līvānu novads, 2016.gada 19.aprīļa
iesniegumu par zemes vienības 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-0070420 un 0,2466 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0423, kas atrodas Turku
pagastā, Līvānu novadā iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienības (atbilstoši
platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK
IS) grafiskajiem datiem) – 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0420 un
0,2466 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0423, ar Līvānu novada domes
2016.gada 28.aprīļa sēdes lēmumu Nr.7-5(4) „Par zemes gabalu nodošanu nomai”
nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Turku 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, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
8.1. Iznomāt SIA „Rudzāts Agro”, reģistrācijas Nr. LV42403023653, juridiskā
adrese: Vecticībnieku iela 6-40, Līvāni, Līvānu novads no rezerves zemes fonda
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zemes vienības atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem - 0,25 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0420 un 0,2466 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0423, kas atrodas Turku pagastā, uz 5 (pieciem) gadiem
lauksaimniecības vajadzībām.
8.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
8.3. 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.
8.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
8.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
9. Izskatot S. L., dzīvo (adrese), 2016.gada 10.maija iesniegumu par
2007.gada 14.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līgumā (līgums pagarināts,
noslēdzot 11.02.2015. gada Vienošanos Nr.LND/2-13.4/15/60-1) minētās nomātās
zemes platības samazināšanu zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0284,
kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, no 0,8565 ha uz faktiski
dabā lietojamo zemi 0,6 ha, tika konstatēts, ka ar Jersikas pagasta padomes
2007.gada 22.februāra sēdes lēmumu Nr.3 ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”
Silvijai Lapiņai izbeigtas zemes lietošanas tiesības par zemes gabalu 0,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-003-0284, nosakot zemes nomas pirmtiesības. Ar Līvānu
novada domes 2014.gada 25.septembra sēdes lēmumu Nr.15-24(1) „Par pašvaldībai
piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un platības precizēšanu”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0284 precizēta platība atbilstoši
VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem 0,8565 ha platībā. Zemesgabals nav apbūvēts. Silvija Lapiņa
vēlas nomāt no zemes gabala faktiski lietojamo zemes vienības daļu 0,6 ha platībā.
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 likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:

29

9.1. Nodot S. L., dzīvo (adrese), nomā faktiski dabā lietojamo zemi 0,6 ha
platībā, kas ir daļa no zemes gabala kopplatībā 0,8565 ha ar kadastra apzīmējumu
7652-003-0284, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā (skat.
pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
9.2. Veikt atbilstošus grozījumus ar Silviju Lapiņu 2007.gada 14.aprīlī
noslēgtajā Lauku apvidus zemes nomas līgumā (kas pagarināts, noslēdzot 11.02.2015.
gada Vienošanos Nr. LND/2-13.4/15/60-1).
9.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
9.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV - 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
14. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifa
apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Skaidro A.Vilcāns, I.Kalvāne, R.Šmukste
Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, adrese: Rīgas iela 2b, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2016.gada
26.maija vēstuli Nr. 1-8.30 “Par tarifa projektu” par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu kopējā tarifa projekta 16,20 EUR/m3 un 124,61
EUR/tonnu apstiprināšanu, kas sagatavots pamatojoties uz Līvānu novada domes
2016.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 6 “Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā” un Līvānu novada domes 2016.gada
11.maija lēmumu Nr. 10 "Par blīvuma koeficienta noteikšanu pārejai no tilpuma
vienībām uz svara vienībām sadzīves atkritumiem", un saskaņā ar Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā noteikto, ka maksu
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju),
veido maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu, maksu par sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu par
sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs un dabas resursu
nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, un
pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. No 2016. gada 1.jūlija apstiprināt šādu SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālās
saimniecības” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kopējo tarifu:
N.
p.
k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

1.

Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu
kopējais tarifs

t
m3

Savākšana,
pārvadāšana
un šķirošana,
EUR
92,33

Apglabāšana
poligonā,
EUR
20,28

Dabas
resursu
nodokli,
EUR
12,00

KOPĀ
tarifs bez
PVN,
EUR
124,61

12,00

2,64

1,56

16,20

PVN
21%,
EUR

Tarifs ar
PVN,
EUR

26,17

150,78

3,40

19,60

2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs
Artūrs Vilcāns.
15. Par nekustamā īpašuma „Beči”, Turku pagastā, Līvānu novadā, nosacītās
cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot N. B., dzīvo (adrese), iesniegumu par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7686 003 0094, par kuru ir noslēgts zemes nomas
līgums, pārdošanu, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2015.gada 25.jūnija lēmumu
Nr.7-21 „Par atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu “Beči”, Turku pagastā, Līvānu
novadā, nodošanu atsavināšanai”, SIA „Latio” 2016.gada 29.aprīlī 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 piederoša
zemesgabala, 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, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par ,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Beči”, Turku pagastā, Līvānu novadā ar
kadastra Nr. 7686 003 0094 ar kopējo platību 6,4 ha, kas sastāv no četrām zemes
vienībām (ar kadastra apzīmējumu 76860010094 - 1,3 ha, ar kadastra apzīmējumu
76860030094 – 3,9 ha, ar kadastra apzīmējumu 76860030206 – 1,0 ha un ar kadastra
apzīmējumu ar kadastra apzīmējumu 76860030271 – 0,2 ha) , nosacīto cenu 10800,00
EUR (desmit tūkstoši astoņi simti euro) apmērā.
2. Nosūtīt N.B. mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas atsavināšanas
paziņojumu (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
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Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.

16. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Liepnieki”, Turkos, Turku pagastā,
Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot K. L., dzīvo (adrese), iesniegumu par pašvaldībai piederoša zemes
gabala ar kadastra Nr. 7686 003 0209, par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums,
pārdošanu, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.7-16,
„Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Liepnieki”, Turku pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai”, SIA „Latio” 2016.gada 29.aprīlī 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, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Liepnieki”, Turku pagastā,
Līvānu novadā, 1,13 ha platībā, ar kadastra Nr. 7686 003 0209, nosacīto cenu
2100,00 EUR (divi tūkstoši viens simts euro ) apmērā.
2. Nosūtīt K. L. mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas
atsavināšanas paziņojumu ( skat. 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.
17. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Līvānu novada domes Informātikas daļas vadītāja Jura Sniķera
2016.gada 13.jūnija iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu video novērošanas sistēmas
iegādei un uzstādīšanai vides objekta - dizaina soliņu grupas “Brīvdabas viesistaba”
un gājēju tilta pār Dubnas upi Līvānu pilsētas Vecticībnieku ielas rajonā, kuras
izmaksas saskaņā ar tirgus izpētes rezultātiem sastāda 3437,22 EUR, un ņemot vērā,
ka sistēmas uzstādīšana paredzēta noziedzīgu nodarījumu novēršanas un pašvaldības
īpašuma aizsardzības mērķim, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome
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atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 3437,22 EUR video novērošanas sistēmas iegādei un
uzstādīšanai vides objekta - dizaina soliņu grupas “Brīvdabas viesistaba” un gājēju
tilta Vecticībnieku ielas rajonā 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, Informātikas daļas vadītājs Juris Sniķers un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Biedrības “Rožupes sabiedriskais centrs”, reģ. Nr. 40008071285,
adrese: Skolas iela 7-3, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327,
2016.gada 7.jūnija iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu 431,54 EUR apmērā projekta
“Muktupāvelu kapsētas žoga nomaiņa” īstenošanai, ņemot vērā, ka šis projekts ir
atbalstīts Nodibinājuma Viduslatgales pārnovadu fonda projektu konkursā un projekta
īstenošanai ir piešķirti 549,69 EUR, iedzīvotāju ziedojumi 786,00 EUR, iztrūkstoša
summa 431,54 EUR, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta
otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 431,54 EUR Biedrībai “Rožupes sabiedriskais centrs”
projekta “Muktupāvelu kapsētas žoga nomaiņa” īstenošanai 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. Izskatot Līvānu novada domes Sutru pagasta pārvaldes 2016.gada 9.jūnija
iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu 1974,50 EUR apmērā Sutru pagasta pārvaldes
ēkas Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā jumta remontam, sakarā ar
to, ka Sutru pagasta pārvaldes 2016.gada budžetā finansējums šim mērķim nav
paredzēts, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu
un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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3.1. Piešķirt līdzekļus 1974,50 EUR apmērā Sutru pagasta pārvaldes ēkas
Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā jumta remontam 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, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja Valija Ruisa un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
4. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu par papildus līdzekļu piešķiršanu 9184,76 EUR skvēru un piegulošās
teritorijas labiekārtošanas 1.kārtas Rīgas ielā 101 un Rīgas ielā 103, Līvānos un
2.kārtas Rīgas ielā 126, Līvānos darbu apmaksai sakarā ar darbu apjomu un veidu
izmaiņām objektu būvniecības gaitā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par ,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt līdzekļus 9184,76 EUR skvēru un piegulošās teritorijas
labiekārtošanas 1.kārtas Rīgas ielā 101 un Rīgas ielā 103, Līvānos un 2.kārtas Rīgas
ielā 126, Līvānos darbu veikšanai no Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā
„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
5. Izskatot Biedrības “Stiprinieku republika”, reģ. nr. 40008080803, juridiskā
adrese Antonija iela 22-14, Rīga, LV 1010, 2016.gada 6.jūnija iesniegumu par
starptautisku sacensību Latvijas atklāto spēkavīru čempionātu rīkošanu 2016.gada
16.jūlijā Līvānos, Līvānu pilsētas svētku ietvaros un līdzekļu piešķiršanu 3509,00
EUR apmērā sacensību organizēšanai, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par ,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt līdzekļus 3509,00 EUR Biedrībai “Stiprinieku republika”, reģ. nr.
40008080803, juridiskā adrese Antonija iela 22-14, Rīga, LV 1010, Latvijas atklātā
spēkavīru čempionāta rīkošanai 2016.gada 16.jūlijā Līvānos, Līvānu pilsētas svētku
ietvaros no Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem
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gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
domes 2016.gada pamatbudžetā.
5.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne, pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers, un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
6. Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas ierosinājumu
par līdzekļu piešķiršanu 508.20 EUR energosertifikāta izstrādei daudzdzīvokļu
dzīvojamajai mājai Rīgas ielā 130, Līvānos, lai iesaistītos darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā
atbalsta mērķa pasākumā "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās
ēkās", un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Piešķirt līdzekļus 508.20 EUR energosertifikāta izstrādei daudzdzīvokļu
dzīvojamajai mājai Rīgas ielā 130, Līvānos no Līvānu novada domes 2016.gada
pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
6.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
7. Sakarā ar būvniecības darbu uzsākšanu projekta “Līvānu pilsētas ielas
pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” īstenošanā un nepieciešamību veikt
avansa maksājumu būvuzraudzības pakalpojuma apmaksai, kura izmaksas saskaņā ar
iepirkuma rezultātiem sastāda 12100,00 (ieskaitot PVN 21%) un avansa maksājuma
summa 2016.gadā sastāda 2420,00 EUR, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par ,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Piešķirt līdzekļus 2420,00 EUR apmērā būvuzraudzības pakalpojuma
avansa maksājumam projekta “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai” īstenošanai no Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā
„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
7.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
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18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Analizējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO pieejamo
informāciju, tika konstatēts, ka J. R. ir nodokļa parāds par nekustamo īpašumu ar
kadastra numuru 7611-001-0514, kas atradās Latgales ielā 11, Līvānos, Līvānu
novadā.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
J. R. nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas uz 2016.gada 29.jūniju ir 67,04
EUR, tai skaitā pamatparāds 37,18 EUR un nokavējuma nauda 29,86 EUR, par
periodu no 2008.-2013. gadam, ir aprēķināts nepamatoti, jo zemes gabals Latgales
ielā 11, Līvānos J. R. tika piešķirts lietošanā ar apbūves tiesībām līdz zemes reformas
uzsākšanai Latvijas Republikas pilsētās, bet sakarā ar zemes īpašuma tiesību
atjaunošanu bijušā zemes īpašnieka mantiniekam, J. R. zemes gabalu nav izmantojis.
Līdz ar to, J. R. aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir dzēšams, jo zemes
gabals iekļauts mantojamās zemes, kas atrodas Brīvības ielā 19, Līvānos, Līvānu
novadā, sastāvā, par kuru jau tiek aprēķināts zemes nodoklis.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par ,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Dzēst J. R., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7611-005-0514, kas
atradās Latgales ielā 11, Līvānos, Līvānu novadā par periodu no 2008.-2013. gadam,
kas uz 2016.gada 29.jūniju ir 67,04 EUR, tai skaitā pamatparāds 37,18 EUR un
nokavējuma nauda 29,86 EUR.
1.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
2. Analizējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO
pieejamo informāciju, tika konstatēts, ka pašvaldības budžetā nav nomaksāts
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nekustamā īpašuma nodoklis kopsummā 48,98 EUR apmērā, kas dzēšams, jo par
katru atsevišķu nekustamo īpašumu piedzenamā nokavētā parāda kopsumma
nepārsniedz 15 euro.
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļai nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus
maksājums, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro, un, ja
triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu. Saskaņā ar minētā likuma 25.panta trešo daļu
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šī panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Ņemot vērā, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātie īpašumi
vairāk kā trīs gadus atrodas citu personu īpašumā, tiek secināts, ka piedzenamie
nekustamā īpašuma nodokļa parādi uz 2015.gada 24.septembri ir parādi, kas
nepārsniedz 15 euro, par kuriem nav pieņemti lēmumi par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās, un parādi ir
objektīvi neatgūstami un dzēšami.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu, šī panta trešo un ceturto daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1 Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus 48,98 EUR apmērā šādām
personām:
2.1.1. SIA “SL Nami Grupa & Loģistika”, nekustamais īpašums Rīgas ielā
42A-3, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra numurs 7611-900-1742, parāda summa uz
29.06.2016. ir 4,86 EUR, tai skaitā pamatparāds 2,43 EUR un nokavējuma nauda 2,43
EUR par 2007.-2008. gadu.
2.1.2. A. B., nekustamais īpašums Draudzības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā,
kadastra numurs 7611-501-1501, parāda summa uz 29.06.2016. ir 12,26 EUR, tai
skaitā pamatparāds 7,11 EUR un nokavējuma nauda 5,15 EUR par 2012. gadu.
2.1.3. L. K., nekustamais īpašums Liepu ielā 18, Līvānos, Līvānu novadā,
kadastra numurs 7611-002-0404, parāda summa uz 29.06.2016. ir 2,84 EUR, tai
skaitā pamatparāds 1,42 EUR un nokavējuma nauda 1,42 EUR par 2010. gadu.
2.1.4. S. J., nekustamais īpašums Daugavpils ielā 25, Līvānos, Līvānu novadā,
personīgā konta numurs 5354, parāda summa uz 29.06.2016. ir 2,14 EUR, tai skaitā
pamatparāds 1,07 EUR un nokavējuma nauda 1,07 EUR par 2006. gadu.
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2.1.5. M. L., nekustamais īpašums Dzirnavu ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā,
kadastra numurs 7611-001-0126, parāda summa uz 29.06.2016. ir 1,22 EUR, tai
skaitā pamatparāds 0,78 EUR un nokavējuma nauda 0,44 EUR par 2013. gadu.
2.1.6. A. V., nekustamais īpašums Zaļā iela 8-33, Līvānos, Līvānu novadā,
personīgā konta numurs 2211, parāda summa uz 29.06.2016. ir 1,14 EUR, tai skaitā
pamatparāds 1,14 EUR un nokavējuma nauda 0,00 EUR par 2001. gadu.
2.1.7. L. M., nekustamais īpašums “Veronika”, Dubnas viensētās, Turku
pagastā, Līvānu novadā, kadastra numurs 7686-007-0745, parāda summa uz
29.06.2016. ir 12,25 EUR, tai skaitā pamatparāds 7,10 EUR un nokavējuma nauda
5,15 EUR par 2012. gadu.
2.1.8. P. Z., nekustamais īpašums “Ceļmalas”, Dubnas viensētās, Turku
pagastā, Līvānu novadā, kadastra numurs 7686-007-0066, parāda summa uz
29.06.2016. ir 12,27 EUR, tai skaitā pamatparāds 7,11 EUR un nokavējuma nauda
5,16 EUR par 2012. gadu.
2.2. Publicēt Līvānu novada domes mājaslapā www.livani.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
3. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
4. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
5. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
20. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos
aktīvos”
apakšpasākuma
“Atbalsts
ieguldījumiem
lauksaimniecības
un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstība” ietvaros izstrādātā projekta Nr. 16-0338

A00403-000103 "Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana" īstenošanu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Ministru kabineta 2008.
gada 25.marta noteikumiem nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu 352139,00 EUR (trīs simti piecdesmit divi tūkstoši viens
simts trīsdesmit deviņi euro) apmērā Valsts kasē uz pieciem gadiem ar Valsts kases
noteikto gada aktuālo procentu likmi, ņemot aizņēmumu pa daļām - 2016.gada
augustā 245518,00 EUR (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņpadsmit
euro) un 2017.gadā 106621,00 EUR (viens simts seši tūkstoši seši simti divdesmit
viens euro) Eiropas Lauksaimniecības fonda projekta Nr. 16-03-A00403-000103
"Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana" īstenošanai ar atlikto pamatsummas
maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu domes budžetā, garantējot aizņēmuma
atmaksu ar Līvānu novada domes budžeta līdzekļiem.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers.
21. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
1. VAS “Latvijas Pasts” (turpmāk – VAS) 2016. gada 3. maija vēstulē Nr.
04.1.2-2/194, Nr. 04.1.2-2/193, 31. maija vēstulē Nr. 04.1.2-2/229 un 17. jūnija
vēstulē Nr. 04.1.2-2/241 ir informējusi pašvaldību, ka turpmāk Jersikas un Sutru
pagastos pastnieks apkalpos iedzīvotājus vienu stundu darbdienās saskaņā ar
apstiprinātiem pasta apmaiņas grafikiem, līdz ar to, ar 2016. gada 28. jūniju tiek
izbeigts 17.07.2006. Neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 200/145 par telpu nomu
Sutru pagasta pārvaldes ēkā, kā arī 25.01.2002. noslēgtais komunālo pakalpojumu
līgums Nr. 82, un ar 2016. gada 10. jūliju tiek izbeigts 17.08.2006. noslēgtais telpu
nomas līgums Nr. 2006/190 par telpu nomu Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. 2016.
gada 15. jūnija vēstulē Nr. 04.1.2-2/235 “Par telpu nomu” VAS informē, ka turpmāk
pastnieka pakalpojumi iedzīvotājiem tiks sniegti darbdienās vienu stundu dienā un
lūdz ierādīt atbilstošas telpas pasta pakalpojuma sniegšanai:
1) Jersikas pagasta pārvaldes ēkā Liepu ielā 5, Upeniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, 1. stāva telpā ar litera nr. 14 (9,0 m2) darbdienās no plkst. 09:00 līdz
10:00;
2) Sutru pagasta pārvaldes ēkā Uzvaras ielā 5, Sutros, Līvānu novadā, 1. stāva
telpā ar litera Nr. 25 (38,0 m2) darbdienās no plkst. 12:00 līdz 13:00;
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3) Rožupes pagasta pārvaldes ēkā Skolas ielā 7, Rožupē, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, 2. stāva telpu grupas 009 telpu Nr. 9 (8,3 m2 platībā) darbdienās no
plkst. 09:00 līdz 10:00;
4) Turku saieta nama Gavartiene -1, Turki, Turku pagasts, Līvānu novads 1.
stāva telpā ar lit. Nr14 (9,0 m2) darbdienās no plkst. 12:00 līdz 13:00.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu Līvānu novada pašvaldības
iedzīvotājiem pasta pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai, un saskaņā ar Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta pirmo
daļu, kurā noteikts, ka (1) Publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai
vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā, 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” 4.10. punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.
punkta b) apakšpunktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2016. gada 28. jūniju izbeigt 17.07.2006. Neapdzīvojamo telpu nomas
līgumu Nr. 200/145 par telpu nomu Sutru pagasta pārvaldes ēkā, kā arī 25.01.2002.
noslēgto komunālo pakalpojumu līgumu Nr. 82.
2. Ar 2016. gada 30. jūniju izbeigt 02.12.2005. Nedzīvojamo telpu nomas
līgumu Nr. 2005/371 par telpu nomu Rožupes pagasta pārvaldes ēkā.
3. Ar 2016. gada 10. jūliju izbeigt 17.08.2006. telpu nomas līgumu Nr.
2006/190 par telpu nomu Jersikas pagasta pārvaldes ēkā.
4. Ar 2016. gada 1. jūliju nodot VAS “Latvijas pasts” pasta pakalpojumu
nodrošināšanai Līvānu novada pašvaldības iedzīvotājiem vienu stundu darbdienās
saskaņā ar apstiprinātiem pasta apmaiņas grafikiem šādas telpas:
4.1. Sutru pagasta pārvaldes ēkā Uzvaras ielā 5, Sutros, Līvānu novadā, 1.
stāva telpu ar litera Nr. 25 (38,0 m2) darbdienās no plkst. 12:00 līdz 13:00;
4.2. Rožupes pagasta pārvaldes ēkā Skolas ielā 7, Rožupē, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, 2. stāva telpu grupas 009 telpu Nr. 9 (8,3 m2 platībā) darbdienās no
plkst. 09:00 līdz 10:00;
4.3. Turku saieta nama Gavartiene -1, Turki, Turku pagasts, Līvānu novads 1.
stāva telpu ar lit. Nr.2 (29,1 m2) darbdienās no plkst. 12:00 līdz 13:00.
5. Ar 2016. gada 11. jūliju nodot VAS “Latvijas pasts” pasta pakalpojumu
nodrošināšanai Līvānu novada pašvaldības iedzīvotājiem telpas Jersikas pagasta
pārvaldes ēkā Liepu ielā 5, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, 1. stāva telpu
ar litera nr. 14 (9,0 m2) darbdienās no plkst. 09:00 līdz 10:00.
6. Noslēgt telpu nomas līgumu par šī lēmuma 4. un 5. punktā VAS “Latvijas
pasts” rīcībā nodotajām telpām un par katru iznomājamo objektu – telpu noteikt
nomas maksu 1,42 EUR un PVN mēnesī.
7. Pagasta pārvalžu vadītājiem pieņemt no VAS “Latvijas pasts” iepriekš
nomātās telpas ar nodošanas - pieņemšanas aktu.
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8. Līvānu novada domes juridiskai nodaļai izbeigt ar VAS “Latvijas pasts” šī
lēmuma 1., 2. un 3. punktā norādītos Neapdzīvojamo telpu nomas līgumus.
9. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Juridiskās daļas vadītājs Gatis Pelēķis un pagasta pārvalžu vadītāji Valija Ruisa, Anita
Lietauniece, Andris Neicenieks un Aivars Smelcers.
Pielikumā: izkopējumi no būvju tehniskās inventarizācijas lietām uz 4 lpp.
2. Izskatot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 2016.gada 9.jūnija vēstuli
Nr. 07-3/4224 “Par neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Līvānos, Rīgas ielā 77” par
2011.gada 27.jūlija Neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr. LND/9-4/11/6, kas
noslēgts starp Līvānu novada domi un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par
telpu nomu Līvānu novada domes ēkā, Rīgas ielā 77, Līvānos, 1.stāvā ( kabinets ar lit.
47 ar kopējo platību 25,1 m2) pagarinājumu līdz 2019.gada 31.jūlijam un pamatojoties
uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodika un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. punktu un 9. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.
pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim,
K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par ,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru 2011.gada 27.jūlijā
noslēgto Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. LND/9-4/11/6 par telpu nomu
Līvānu novada domes ēkā, Rīgas ielā 77, Līvānos, 1.stāvā (kabinets ar lit. 47 ar
kopējo platību 25,1 m2 un koplietošanas telpas (bez papildus samaksas) ar lit. 1, 2 un
3 ar kopējo platību 17,4 m2) līdz 2019.gada 31.jūlijam, saglabājot esošo nomas maksu
par iznomāto telpu 1m2 mēnesī 0,64 EUR un PVN.
2.2. Saskaņā ar esošo līgumu papildus nomas maksai nomnieks maksā par
patērēto siltumu, proporcionāli aizņemtajai platībai no ēkas apkures kopējām
izmaksām, par ūdensapgādi, kanalizāciju un elektroenerģiju – saskaņā ar mērierīču
rādītājiem, par atkritumu izvešanu – 1,42 EUR un PVN, saskaņā ar Iznomātāja
piestādītajiem rēķiniem.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par atbilstošu grozījumu veikšanu nomas līgumā ir
juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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22. Par zemesgabala nomas līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar būvprojekta „Fabrikas, Celtniecības un Strinu ielas infrastruktūras
jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā”
izstrādi, tika konstatēts, ka veiksmīgai projekta realizācijai nepieciešams nomāt
blakus esošos privātos zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 7652 001 0132,
7652 001 0116, 7652 001 0131, 7611 002 0914, 7652 001 0115, 7652 001 0054,
7652 001 0080, 7652 001 0093, 7652 001 0092, 7611 002 0802, kuri atrodas Jersikas
pagasta, Līvānu novadā un Līvānu pilsētā, Līvānu novadā.
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0132 pieder SIA „Adugs”.
Zemes gabals atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā. No SIA „Adugs” piederošā
zemes gabala nepieciešams iznomāt 149.9 m2 lielu platību, kas nepieciešama
iebrauktuves pārbūvei.
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0116 pieder SIA „Asond”.
Zemes gabals atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā. No SIA „Asond” piederošā
zemes gabala nepieciešams iznomāt 33.7 m2 lielu platību, no kuras 3.3m2
nepieciešami pieturas platformas pārbūvei un 30.4m2 nepieciešami nobrauktuves
pārbūvei.
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0131 pieder SIA „Būve L”.
Zemes gabals atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā. No SIA „Būve L” piederošā
zemes gabala nepieciešams iznomāt 141.9 m2 lielu platību, no kuras 68m2
nepieciešami betona teknes izbūvei, ūdens atvades nodrošināšanai, 3.9m2
nepieciešami nobrauktuves pārbūvei un 70 m2 nepieciešami piebraucamā ceļa
pārbūvei uz blakus teritoriju ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0065.
Zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 7611 002 0914 un 7652 001 0115
pieder SIA „Līvānu bioķīmiskā rūpnīca”. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7652
001 0115 atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, bet zemes gabals ar kadastra
apzīmējumu 7611 002 0914 atrodas Līvānos, Līvānu novadā. No SIA „Līvānu
bioķīmiskā rūpnīca” piederošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0115
nepieciešams iznomāt 37.3 m2 lielu platību, kura nepieciešama pieturas platformas
pārbūvei, bet no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7611 002 0914 nepieciešams
iznomāt 88.5 m2 lielu platību, kura nepieciešama pieturas platformas pārbūvei.
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0054 pieder SIA „Deka NV”.
Zemes gabals atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā. No SIA „Deka NV” piederošā
zemes gabala nepieciešams iznomāt 24.9 m2 lielu platību, kura nepieciešama grāvja
izbūvei, ūdens atvades nodrošināšanai.
Zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 7652 001 0080 un 7652 001 0093
pieder SIA „Līvānu kūdras fabrika”. Zemes gabali atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā. No SIA „Līvānu kūdras fabrika” piederošā zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0080 nepieciešams iznomāt 8.4m2 lielu platību, kura
nepieciešama laukakmeņu bruģa izbūvei blakus gājēju ietvei, bet no zemes gabala ar
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kadastra apzīmējumu 7611 001 0093 nepieciešams iznomāt 28.3 m2 lielu platību, kura
nepieciešama ietves un nobrauktuvju pārbūvei.
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0092 pieder Maijai Spūlei,
dzīvojošai „Alīnas”, Bucenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV - 5316. Zemes
gabals atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā. No Maijas Spūles piederošā zemes
gabala nepieciešams iznomāt 432 m2 lielu platību, kura nepieciešama grāvja izbūvei
un betona teknes izbūvei, ūdens atvades nodrošināšanai.
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7611 002 0802 pieder Lūcijai Bērziņai,
dzīvojošai Lilastes ielā, Rīgā, LV - 1064. Zemes gabals atrodas Līvānos, Līvānu
novadā. No Lūcijai Bērziņai piederošā zemes gabala nepieciešams iznomāt 217.2 m2
lielu platību, kura nepieciešama autobusa platformas, gājēju ietves pārbūvei, nogāzes
nostiprināšanai un salaiduma zonās atjaunošanai stāvlaukumā.
Īpašuma tiesības par iepriekš minētajiem zemes gabaliem ir nostiprinātas
zemesgrāmatā uz iznomātāju vārda.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 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, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām uz 10 (desmit) gadiem,
par šādu zemes nogabalu nomu:
1.1. ar SIA „Adugs” par zemes vienības 149,9 m2 apjomā, kas ir daļa no
nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 7652 001 0132, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā,
1.2. ar SIA „Asond” par zemes vienības 33,7 m2 apjomā, kas ir daļa no
nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 7652 001 0116, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā,
1.3. ar SIA „Būve L” par zemes vienības 141,9 m2 apjomā, kas ir daļa no
nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 7652 001 0131, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā,
1.4. ar SIA „Līvānu bioķīmiskā rūpnīca” par zemes vienības 88.5 m2 apjomā,
kas ir daļa no nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 7611 002 0914, kas atrodas Līvānu
pilsētā, Līvānu novadā un par zemes vienības 37,3 m2 apjomā, kas ir daļa no
nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 7652 001 0115, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā,
1.5. ar SIA „Deka NV” par zemes vienības 24,9 m2 apjomā, kas ir daļa no
nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 7652 001 0054, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā,
1.6. ar SIA „Līvānu kūdras fabrika” par zemes vienības 8,4 m2 apjomā, kas ir
daļa no nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 7652 001 0080, kas atrodas Jersikas
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pagastā, Līvānu novadā un par zemes vienības 28,3 m2 apjomā, kas ir daļa no
nekustamā īpašuma ar kadastra nr. 7652 001 0093, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā,
1.7. ar M. S. par zemes vienības 432 m2 apjomā, kas ir daļa no nekustamā
īpašuma ar kadastra nr. 7652 001 0092, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.8. L. B. par zemes vienības 217,2 m2 apjomā, kas ir daļa no nekustamā
īpašuma ar kadastra nr. 7611 002 0802, kas atrodas Līvānu pilsētā, Līvānu novadā,
2. Noteikt nomas maksu par nomājamās zemes platības 1 m2 – 0,03 EUR
apmērā gadā un PVN (ja iznomātājs ir PVN maksātājs).
3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
4. Noteikt, ka atbildīgā par zemes nomas līguma nostiprināšanu zemesgrāmatā
un informācijas ievietošanu Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv ir Līvānu novada domes priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte Šmukste.
5. 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: nomājamo zemes gabalu shēmas
23. Par zemes nodošanu īpašumā.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar zemes gabala 0,966 ha platībā ar kadastra numurs 7682 005 0039, uz
kura atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar nosaukumu “Lipušku mājas”, Lipuški,
Sutru pagasts, Līvānu novads, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz
Līvānu novada pašvaldības vārda un pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 75. panta ceturto daļu, kurā noteikts, ja dzīvojamā mājā
esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu „Par lauksaimniecības uzņēmumu un
zvejnieku kolhozu privatizāciju”, pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku
apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības dzīvokļu īpašniekiem, slēdzot atbilstošu
vienošanos, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par , „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot zemes gabalu 0,966 ha platībā ar kadastra numurs 7682 005 0039
īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās mājas “Lipušku mājas”, Lipuški, Sutru pagasts,
Līvānu novads, dzīvokļu īpašniekiem proporcionāli noteiktai katra dzīvokļa īpašnieka
kopīpašuma domājamai daļai:
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Dzīvoklis nr. (neapdzīvojama
telpa, mākslinieku darbnīca)

Kopīpašuma domājama daļa

Dzīvoklis Nr. 1
Dzīvoklis Nr. 2
Dzīvoklis Nr. 3
Dzīvoklis Nr. 4
Dzīvoklis Nr. 5
Dzīvoklis Nr. 6
Dzīvoklis Nr. 7
Dzīvoklis Nr. 8

575/4187
476/4187
572/4187
477/4187
565/4187
482/4187
564/4187
476/4187

2. Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai noslēgt vienošanos ar dzīvokļu īpašniekiem par atbilstošo zemes gabalu
domājamās daļas nodošanu īpašumā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
Sēde beidzas plkst.1145
Protokols parakstīts 2016. gada 6. jūlijā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
lietvedības un personāla nodaļas vadītāja

/paraksts/

V. Loča
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