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Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja

Aivars SMELCERS, Turku pagasta pārvaldes vadītājs
Marija JANSONE, bāriņtiesas priekšsēdētāja
Lidija PASTARE, izglītības pārvaldes speciāliste
Maija PRAŅEVSKA, bāriņtiesas locekļa kandidāte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo M. Grigalis.
3. Par izmaiņām Līvānu novada bāriņtiesas sastāvā. Ziņo M. Grigalis.
4. Par saistošajiem noteikumiem „Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi
izglītojamajiem Līvānu novadā”. Ziņo M. Grigalis.
5. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Tiltavīta”. Ziņo
J. Magdaļenoks.
7. Par zemes ierīcības projekta „Vanagsala” apstiprināšanu. Ziņo
J. Magdaļenoks.
8. Par zemes vienību robežu un platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par zemes ierīcības projekta „Silavas” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par partnerību projektā un līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
12. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Daiva”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā
nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
13. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Tisa”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā
nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
14. Par dzīvokļa Rīgas ielā 10a-10, Līvānos, Līvānu novadā privatizācijas maksu.
Ziņo A. Vaivods.
15. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
16. Par SIA “Līvānu siltums” jauna komercdarbības veida uzsākšanu. Ziņo
A. Vaivods.
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu SIA “Līvānu slimnīca”. Ziņo
A. Vaivods.
1.Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
29.jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales
plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē Daugavpilī, kur tikās ar Valsts Heraldikas
komisijas pārstāvjiem.
1.jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne, pārstāvot
pašvaldību un pavadot Līvānu novada sportistu izlasi, piedalījās IV Latvijas
olimpiādes atklāšanā, kas notika Valmierā.
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5.jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Reģionālo
attīstības centru apvienības valdes sēdē Rīgā.
6.jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Vides
uzraudzības un kārtības komisijas sanāksmē Līvānu novada domē.
8.jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, izpilddirektors Uldis
Skreivers, Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Ginta Kraukle un
Līvānu novada Kultūras centra direktore Aija Smirnova tikās ar Daugavpils
Universitātes rektoru Arvīdu Barševski un projekta ieviesējiem, lai pārrunātu Interreg
V-A Latvijas – Lietuvas projekta “Efektīva kultūras un dabas mantojuma izmantošana
ilgtspējīga pasākumu tūrisma attīstībai Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionā” ieceres
īstenošanas iespējas Latvijas simtgades svinību ietvaros 2018.gadā Līvānu novadā.
9.jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās XV Latgales
novada senioru festivālā Aglonā un simboliski pārņēma festivāla norises karogu, kas
nozīmē, ka 2017.gadā XVI Latgales novada senioru festivāls notiks Līvānu novadā.
14.jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods sniedza interviju
nacionālā laikraksta “Latvijas avīze” žurnālistam Egīlam Līcītim.
14.-16. jūlijā dažādās pilsētas vietās norisinājās Līvānu 90 gadu jubilejas pilsētas
svētku “90 gaismas mirkļi” pasākumi.
20.jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ar Līvānu novada
Kultūras centra direktori Aiju Smirnovu pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar brīvdabas
kultūras pasākumu norises pilnveidošanu Līvānu novadā un Rožupes estrādes
labiekārtošanas darbu veikšanu.
20.jūlijā Līvānu pašvaldības SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
apmeklēja Ludzas novada pašvaldības pārstāvji, kuri iepazinās ar pieredzi
ūdenssaimniecības sakārtošanas jomā Līvānu pilsētā.
20.jūlijā Līvānu novada Kultūras centrā notika Līvānu pilsētas 90 gadu jubilejas
svētku izvērtēšanas sanāksme, kurā darba grupas pārstāvji un vadība pārrunāja svētku
norisi un uzklausīja priekšlikumus, kas būtu ņemami vērā turpmākajos gados.
21.jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Līvānu novada
Kultūras centra darbiniekiem, lai izvērtētu un pārrunātu ar pilsētas svētku norisi
saistītos jautājumus.
21.jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja
vietniece Aija Usāne tikās un pateicās par dalību IV Latvijas olimpiādē (Valmiera) tās
dalībniekiem – Līvānu novada sportistiem: Solveigai Ozolai – Ozoliņai, Andrejam
Bondarevam, Oļegam Hveckovičam, Vadimam Martinovam, Jānim Māsānam,
Valērijam Šakelim, Renātei Kārklei, Alisei Simonai Salmiņai, Gintai Valterei, Kitijai
Valterei, Raitim Šarkovskim, Rihardam Vilcānam, Ievai Petrovai, Elzai Smilškalnei.
22.-24.jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja
vietniece Aija Usāne kopā ar speciālistiem, slāvu biedrības vokālo ansambli “Uzori”
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un Līvānu novada amatniekiem sadarbības ietvaros apmeklēja Līvānu sadraudzības
pilsētu Baltkrievijā Glubokoje.
23.jūlijā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers, pārstāvot pašvaldību,
piedalījās Līvānu novada Sutru pagasta svētku atklāšanas pasākumā.
26.jūlijā Līvānu novadu pieredzes apmaiņas nolūkā apmeklēja Moldāvijas pārstāvji,
kuri tikās ar Līvānu novada domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu un pārrunāja Līvānu
pašvaldības pieredzi LEADER projektu ieviešanā novada teritorijā.
2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo M. Grigalis
1. Izskatot A. Z., deklarētā dzīvesvieta (adrese) 2016. gada 22. jūnija
iesniegumu (reģ. 2016. gada 22. jūnijā ar nr. 2 – 11.1/16/996-Z), par pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada domes speciālistam un
pamatojoties uz likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.1. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei ”par”, ”pret” – nav,
”atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut A. Z., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 3 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada
pašvaldības speciālistu, ar kārtas nr. 14.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot V. E., dzīvo (adrese), 2016. gada 16. jūnija iesniegumu (reģ. 2016.
gada 16. jūnijā ar nr. 2-11.1/16/973-E) par nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā var sniegt
palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
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„Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 9.1 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei ”par”,
”pret” – nav, ”atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo
platību un piešķirt V. E., dzīvo (adrese), ģim. sast. 2 cilv., 1 – istabu dzīvokļa bez
ērtībām (adrese), ar kop. pl. 22,50 m2 īres tiesības.
2.2. V. E. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 – istabu dzīvokļa bez ērtībām
(adrese) īri.
2.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par
labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa (adrese), īri ar V. E. un mēneša laikā veikt dzīvokļa
pieņemšanu.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot J. I., dzīvo (adrese), 2016. gada 27. jūnija iesniegumu (reģ. 2016.
gada 27. jūnijā ar nr. 2-11.1/16/1005-I) par 2015. gada 2. jūlijā noslēgtā dzīvojamās
telpas īres līguma Nr. 33 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz Latvijas
Republikas 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, K. Daukštei,
M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei ”par”, ”pret” – nav,
”atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt J. I. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot K. V., dzīvo (adrese), 2016. gada 4. jūlija iesniegumu (reģ. 2016.
gada 4. jūlijā ar nr. 2-11.1/16/1016-V) par 2014. gada 10. jūnijā noslēgtā dzīvojamās
telpas īres līguma Nr. 27 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz Latvijas
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Republikas 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, K. Daukštei,
M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei ”par”, ”pret” – nav,
”atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt K. V. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese),
uz nenoteiktu laiku.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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.
3. Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā.
Ziņo M. Grigalis
Informē M. Jansone, M. Praņevska un R. Klibiķe
Izskatot Sanitas Vaivodes, dzīvo (adrese), Līvānu novadā, 2016. gada 9.
jūnija iesniegumu par izslēgšanu no bāriņtiesas sastāva un lēmuma atcelšanu un
Maijas Praņevskas, dzīvo (adrese), par ievēlēšanu Līvānu novada bāriņtiesas sastāvā,
un saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9. panta pirmo daļu, 10. panta pirmo un otro daļu, lai
nodrošinātu aizbildnības un aizgādnības funkcijas, kā arī normatīvajos aktos noteikto
notariālo un citu darbību veikšanu Līvānu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā, iepazīstoties ar bāriņtiesas locekļu kandidātu pieteikumiem un pamatojoties
uz Līvānu novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 26. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei ”par”, ”pret” – nav, ”atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Sakarā ar bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanas neuzsākšanu atcelt
Līvānu novada domes 2016. gada 26. maija sēdes lēmumu Nr. 9 – 5 par Sanitas
Vaivodes ievēlēšanu Līvānu novada Bāriņtiesas sastāvā.
2. Ievēlēt Maiju Praņevsku, dzīvo (adrese) par Līvānu novada bāriņtiesas
locekli uz pieciem gadiem.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja Marija Jansone.
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4. Par saistošajiem noteikumiem „Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi
izglītojamajiem Līvānu novadā”.
Ziņo M. Grigalis
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot saistošo noteikumu „Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi
izglītojamajiem Līvānu novadā” projektu un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties
uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu, Ministru kabineta
2015.gada 31. marta noteikumu Nr.153 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras
ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 10.
punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un 43. panta trešo daļu, un ņemot vērā
Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumus, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei ”par”,
”pret” – nav, ”atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.8 „Kārtība, kādā tiek
segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Līvānu novadā”.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Līvānu novada izglītības iestāžu direktori un pārvalžu vadītāji.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 8 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
5. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Lāčupe” ar kopējo kadastra numuru 7668007-0076, kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, īpašnieka J. L., dzīvo (adrese),
2016.gada 16.jūnija iesniegumu par nekustamā īpašuma „Lāčupe”, kas sastāv no trīs
zemes vienībām 17,6 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā trešo zemes vienību 3,0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-002-0015, piešķirt tai jaunu nosaukumu un
noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
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lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei ”par”,
”pret” – nav, ”atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Lāčupe”, kas atrodas Līvānu novada
Rudzātu pagastā ar kopējo kadastra Nr.7668-007-0076, trešo zemes vienību 3,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-002-0015, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības
zemes robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes
robežu, plāna kopiju).
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668002-0015 piešķirt jaunu nosaukumu „Lazdas” 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 plāna kopija uz 1 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Ilgsala” ar kopējo kadastra numuru 7686-0030164, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieces A. Č., dzīvo (adrese),
pilnvarotās personas SIA ,,Kurzemes Mežsaimnieks”, reģistrācijas numurs
42103036409, juridiskā adrese – Ezera iela 52-7, Liepāja, 2016.gada 7.jūlija
iesniegumu par nekustamā īpašuma „Ilgsala”, kas sastāv no piecām zemes vienībām
93,6 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā trešo zemes vienību 29,08 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-003-0155 un ceturto zemes vienību 11,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-003-0163, 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, K. Daukštei, M.
Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei ”par”, ”pret” – nav,
”atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ilgsala”, kas atrodas Līvānu novada Turku
pagastā ar kopējo kadastra Nr.7686-003-0164, zemes vienības 29,08 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-003-0155 un 11,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686-003-0163, saskaņā ar atdalāmo zemes vienību zemes robežu plānu un zemes
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robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk.
pielikumā zemes robežu plāna un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna
kopijas).
2.2. Atdalāmajām zemes vienībām 29,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686-003-0155 un 11,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0163 piešķirt
jaunu nosaukumu „Ilgmeži” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
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:

1) zemes robežu plāna kopija uz 1lpp.
2) zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna kopija uz 1lpp.

3. Izskatot nekustamā īpašuma „Irbītes” ar kopējo kadastra numuru 7686-0070136, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieka J. G., dzīvo (adrese),
2016.gada 19.jūlija iesniegumu par nekustamā īpašuma „Irbītes”, kas sastāv no
četrām zemes vienībām 13,2097 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes
vienību 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0137 un trešo zemes vienību
3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0005, piešķirt tām 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, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei ”par”,
”pret” – nav, ”atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Irbītes”, kas atrodas Līvānu novada Turku
pagastā ar kopējo kadastra Nr.7686-007-0136, otro zemes vienību 2,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-007-0137 un trešo zemes vienību 3,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-001-0005, saskaņā ar atdalāmo zemes vienību zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
3.2. Atdalāmajām zemes vienībām 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0137 un 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0005 piešķirt
jaunu nosaukumu „Otrās Irbītes” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Tiltavīta”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Tiltavīta” ar kopējo kadastra Nr.7682-004-0051,
kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā, īpašnieču A. V., dzīvo (adrese), un T. D.,
dzīvo (adrese), 2016.gada 28.jūnija iesniegumus par nekustamā īpašuma ar
nosaukumu „Tiltavīta” ar kopējo kadastra Nr.7682-004-0051, kas sastāv no četrām
zemes vienībām ar kopējo platību 29,7 ha, otrās zemes vienības 13,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-004-0058 sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot no tās
zemes nogabalu 6,35 ha platībā, un atdalot no īpašuma trešo zemes vienību 3,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-004-0065 un ceturto zemes vienību 4,6 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-004-0066, piešķirot atdalāmajiem zemes
gabaliem jaunu nosaukumu ,,Feimanka” un atstāt esošo zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība no īpašuma
atdalāmajām zemes vienībām 3,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-004-0065
un 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-004-0066 un īpašumā paliekošajai
zemes vienībai 7,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-004-0051, bet nekustamā
īpašuma ,,Tiltavīta” otrās zemes vienības palikušajai zemes daļai ar kadastra
apzīmējumu 7682-004-0058 un atdalāmajai zemes daļai noteikt zemes lietošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201),
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, K.
Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei ”par”,
”pret” – nav, ”atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Tiltavīta”, kas
atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, otrajai zemes vienībai 13,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-004-0058, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot
nogabalu 6,35 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici, un atdalīt no īpašuma trešo zemes
vienību 3,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-004-0065 un ceturto zemes
vienību 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-004-0066 (skat. pielikumā).
2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam 6,35 ha platībā un trešajai zemes
vienībai 3,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-004-0065 un ceturtajai zemes
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vienībai 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-004-0066 jaunu nosaukumu
„Feimanka”.
3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada būvvaldē.
6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
7. Par zemes ierīcības projekta „Vanagsala” apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „PREIME” izstrādāto Zemes ierīcības projektu ,,Vanagsala”,
Līvānu novada Sutru pagastā nekustamā īpašuma ,,Vanagsala” ar kadastra Nr.7682002-0078 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0078, 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 2016. gada 31.marta lēmumam Nr.5-12(1) „Par zemes ierīcības
projektu izstrādāšanu” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei ”par”, ”pret” – nav, ”atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ,,Vanagsala”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0078 /sk. pielikumā/ Līvānu
novada Sutru pagastā, sadalot to divās zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. zemes nogabalam ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0078 ar nosaukumu
,,Vanagsala” – 4,6 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam ar nosaukumu ,,Vanaga saliņa”– 9,2 ha.
2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
2.1. pirmajai zemes vienībai 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0020078 ar nosaukumu ,,Vanagsala”:
2.1.1. 7311040900 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija meža zemēs,
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2.1.2. 7311040900 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija meža zemēs,
2.1.3. 7311080102 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas
teritorija ap purvu ar platību, lielāku par 100 hektāriem.
2.2. otrajai zemes vienībai 9,2 ha platībā ar nosaukumu ,,Vanaga saliņa”:
2.2.1. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs,
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. 7311080102 – vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas
teritorija ap purvu ar platību, lielāku par 100 hektāriem.
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
3.1. palikušajam zemes nogabalam 4,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7682-002-0078 ar nosaukumu ,,Vanagsala” – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods 0201),
3.2. atdalītajam zemes nogabalam ar nosaukumu „Vanaga saliņa” 9,2 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 „Vanagsala” uz 14 lpp.
8. Par zemes vienību robežu un platību precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa ierosinājumu veikt
grozījumus un precizēt robežas Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0176 un blakus esošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7686-005-0221, kas atrodas Māsānos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
atbilstoši grafiskajam pielikumam, jo pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 7,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0176 robeža iet gar rezerves zemes fondā
iekļautās zemes vienības – gāzes trases ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0221 malu,
un pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto daļu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei ”par”,
”pret” – nav, ”atturas” - nav
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NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus un precizēt robežas nekustamo īpašumu zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0176 un 7686-005-0221, kas atrodas Māsānos,
Turku pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši grafiskajam pielikumam /skatīt pielikumā/.
2. Apstiprināt rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības – gāzes trases ar
kadastra apzīmējumu 7686-005-0221, kas atrodas Māsānos, Turku pagastā, Līvānu
novadā, precizēto platību 2,11 ha platībā.
3. Pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-0050176, kas atrodas Māsānos, Turku pagastā, Līvānu novadā, atstāt esošo platību 7,5 ha.
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: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
9. Par zemes ierīcības projekta „Silavas” apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Preime” izstrādāto Zemes ierīcības projektu ,,Silavas”, Līvānu
novada Jersikas pagastā nekustamā īpašuma ,,Silavas” ar kadastra Nr. 7652-003-0007
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0007, un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, atbilstoši Līvānu novada domes 2016.
gada 31.marta lēmumam Nr.5-12 (4) „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu” un
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei ”par”,
”pret” – nav, ”atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ,,Silavas” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0007 /sk. pielikumā/ Līvānu novada
Jersikas pagastā, sadalot to četrās zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. atdalāmajam zemes nogabalam ar nosaukumu ,,Otrās Silavas”– 7,0 ha;
1.2. zemes nogabalam ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0007 ar nosaukumu
,,Silavas” – 2,7 ha;
1.3. paliekošajam zemes nogabalam ar nosaukumu ,,Silavas” – 7,2 ha;
1.4. atdalāmajam zemes nogabalam – pašvaldības autoceļam – 0,1 ha.
2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
2.1. pirmajai zemes vienībai 7,0 ha platībā ar nosaukumu ,,Otrās Silavas”:
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2.1.1. 7311041000 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.
2.2. otrajai zemes vienībai 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0030007 ar nosaukumu ,,Silavas”:
2.2.1. 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem
un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos.
2.3. trešajai zemes vienībai 7,2 ha platībā ar nosaukumu ,,Silavas”:
2.3.1. 7311020104 – līdz 10 km garas dabiskas ūdensteces vides un dabas
resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija lauku apvidos;
2.3.2. 7311040900 – ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli
raktas gultnes), kā arī uz tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas
aizsargjoslas teritorija meža zemēs;
2.3.3. 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem
un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos;
2.3.4. 7312050101 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu
gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20
kilovoltiem;
2.3.5. 7315030100 – ceļa servitūta teritorija.
2.4. ceturtajai zemes vienībai – pašvaldības autoceļam 0,1 ha platībā :
2.4.1. 7312030303 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem
un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos.
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
3.1. atdalītajam zemes nogabalam ar nosaukumu „Otrās Silavas” 7,0 ha
platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
3.2. palikušajam zemes nogabalam 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-003-0007 ar nosaukumu ,,Silavas” – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3.3. palikušajam zemes nogabalam ar nosaukumu „Silavas” 7,2 ha platībā –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3.4. atdalītajam zemes nogabalam – pašvaldības autoceļam 0,1 ha platībā –
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(kods 1101).
4. palikušajam zemes nogabalam 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652003-0007 ar nosaukumu ,,Silavas” un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
atstāt esošo adresi: ,,Silavas”, Gumertgrāveri, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekts „Silavas” uz 15 lpp.
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10. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots K.Daukštei
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot S. S., dzīvo (adrese), 2016.gada 7.jūlija iesniegumu par zemes nomas
līguma slēgšanu par lietošanā bijušo zemes gabalu 2561 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611-001-0632, kas atrodas J.Rudzutaka ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā,
tika konstatēts, ka S. S. un J. S., kuras vārdā rīkojas viņas māte S. S., ar Preiļu rajona
tiesas 2002.gada 17.jūnija spriedumu apstiprinātas mantojuma tiesībās uz mirušā S. S.
atstāto mantojumu –būvju īpašumu J.Rudzutaka iela 3, Līvānos, ar Līvānu novada
domes 2011.gada 27.janvāra sēdes lēmumu Nr. 1-9(2) „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu un zemes nomu” S. S. un J. S. izbeigtas zemes lietošanas tiesības par
zemes gabalu 2561 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0632 J.Rudzutaka
iela 3, Līvānos, nosakot zemes nomas pirmtiesības.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26. panta
otro daļu, un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 31., 34, un 34.1 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 pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.Grigalim, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei ”par”, ”pret” – nav, ”atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt S. S. un J. S., dzīvo (adrese), lietošanā bijušo zemes gabalu 2561
2
m platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0632 J.Rudzutaka iela 3, Līvānos,
Līvānu novadā, katrai uz 1/2 domājamo daļu uz 10 (desmit) gadiem (skat. pielikumā
zemes robežu plānu) ar tiesībām līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes
lietošanas mērķim (0601) - individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2.Noteikt S. S. un J. S. zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes
kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV - 4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
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11. Par partnerību projektā un līdzfinansējuma piešķiršanu
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar ierosinājumu Līvānu novada domei kļūt par projekta partneri
Daugavpils Universitātes izstrādātajā projektā “Efektīva kultūras un dabas mantojuma
izmantošana ilgtspējīga pasākumu tūrisma attīstībai Latvijas – Lietuvas pārrobežu
reģionā” (saīsinājums: EVENTUR) – angliski “Effective Use of Cultural and Natural
Heritage for Sustainable Event Tourism Development in Latvian – Lithuanian Crossborder Region” (abbreviation - EVENTUR), Interreg V-A Latvijas Lietuvas
programmas 2014 – 2020 ietvaros un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 2.
prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.1. RĪCĪBU VIRZIENA
(Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide): RĪCĪBAI 2.1.5. Līvānu novada teritorijas
mārketinga pasākumi konkurētspējas paaugstināšanai, RĪCĪBAS 2.1.7. Tūrisma
infrastruktūras attīstība Līvānu novadā PASĀKUMAM 2.1.7.10. Inovatīvu risinājumu
ieviešana Līvānu novada vēstures un Jersikas pilskalna popularizēšanā, RĪCĪBAI
2.1.8. Tūrisma produktu attīstība Līvānu novadā; 2.2. RĪCĪBU VIRZIENA (Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga sociālā vide): RĪCĪBAS 2.2.5. Iedzīvotāju un viesu brīvā laika
aktivitāšu pieejamības un kvalitātes uzlabošana PASĀKUMAM 2.2.5.18. Rekreācijas
zonas izveide Līvānos pussalā starp Daugavu un Dubnu, RĪCĪBAS 2.2.8. Kultūras
pasākumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšana PASĀKUMAM 2.2.8.5. Līvānu
novada kultūras mantojuma saglabāšana, attīstība un efektīva izmantošana un
PASĀKUMAM 2.2.8.9. Līvānu novada kultūras centra pakalpojumu uzlabošana un
dažādošana, RĪCĪBAS 2.2.9. Publiskās pārvaldes uzlabošana Līvānu novadā
PASĀKUMAM 2.2.9.7. Pašvaldības un struktūrvienību materiāli tehniskās bāzes
pilnveide un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. un 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.Grigalim, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei ”par”, ”pret” – nav, ”atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Daugavpils Universitātes izstrādātajā Interreg V-A Latvijas
Lietuvas programmas 2014 – 2020 projektā “Efektīva kultūras un dabas mantojuma
izmantošana ilgtspējīga pasākumu tūrisma attīstībai Latvijas – Lietuvas pārrobežu
reģionā” (saīsinājums: EVENTUR) – angliski “Effective Use of Cultural and Natural
Heritage for Sustainable Event Tourism Development in Latvian – Lithuanian Crossborder Region” (abbreviation - EVENTUR) kā sadarbības partnerim projekta
23 mēnešu periodā 01.02.2017.-31.12.2018.
2. Projekta apstiprināšanās gadījumā nodrošināt projekta partnera aktivitāšu
līdzfinansējumu 15% apmērā no kopējām projekta partnera attiecināmajām izmaksām
jeb EUR 42105,24 (t.sk. piesaistot 5% jeb EUR 14035,08 valsts budžeta
līdzfinansējumu), kā arī nodrošināt projekta priekšfinansējumu kopā 280 701,60 EUR
apmērā no Līvānu novada domes 2017. gada un 2018. gada budžeta līdzekļiem.
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3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
12. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Daiva”, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA “Daiva G”, reģ. Nr. 41503059713, juridiskā adrese: “Vingri”,
Iztekas, Jersikas pagasts, Līvānu novads, valdes priekšsēdētāja E. G. iesniegumu par
Līvānu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7652 003
0255, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, par kuru ir noslēgts
zemes nomas līgums, pārdošanu, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2016.gada
26.maija lēmumu Nr.9-17 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Daiva”, Turku
pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai”, SIA „Latio” 2016.gada 17.jūnijā
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” un likuma
„Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 21.panta pirmās daļas 17.
punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei,
M.Grigalim, 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 „Daiva”, Upeniekos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652 003 0255, kurš sastāv no atsevišķas
apbūvētas zemes vienības 2,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0216,
nosacīto cenu 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt SIA “Daiva G”
atsavināšanas paziņojumu (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā:

nekustamā īpašuma „Daiva”, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.

13. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Tisa”, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA “DRL-1”, reģ. Nr. 40103658066, juridiskā adrese: Strauta iela 3,
Salaspils, Salaspils novads, valdes locekļa R. L., iesniegumu par Līvānu novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7652 003 0178, kas atrodas
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Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, par kuru ir noslēgts zemes nomas
līgums, pārdošanu, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2016.gada 26.maija lēmumu
Nr.9-16 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Tisa”, Turku pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai”, SIA „Latio” 2016.gada 17.jūnijā 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. panta otrās daļas 3. punktu un 21.panta
pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M.Grigalim, 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 „Tisa”, Upeniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652 003 0178, kurš sastāv no atsevišķas
apbūvētas zemes vienības 3,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0238,
nosacīto cenu 4300,00 EUR (četri tūkstoši trīs simti euro) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt SIA “DRL-1”
atsavināšanas paziņojumu (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā:

nekustamā īpašuma „Tisa”, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.

14. Par dzīvokļa Rīgas ielā 10a-10, Līvānos privatizācijas maksu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot V. R., dzīvojošas (adrese), 2016. gada 4. jūlija iesniegumu par atļauju
atlikušās privatizācijas maksas par dzīvokli samaksu veikt naudā (euro), tika
konstatēts, ka saskaņā ar Latvijas Hipotēku un zemes bankas 2006. gada 21.
decembra, 2007. gada 21. novembra, 2009. gada 15. janvāra, 2010. gada 28.
septembra un 2013. gada 28. decembra apstiprinājumu V. R. ir pārskaitījusi par
dzīvokļa (adrese) privatizāciju 99,57 (deviņdesmit deviņus un 57 simtdaļas)
privatizācijas sertifikātus. V. R. atlikušo pirkuma maksas daļu par dzīvokļa (adrese)
privatizāciju 5,42 (pieci un 42 simtdaļas) privatizācijas sertifikāti (kopvērtībā 215,93
EUR) saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 25. oktobra lēmumu Nr. 18-7 ir
jāsamaksā līdz 2016. gada 28. novembrim.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma "Par valsts un
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
maksājumi par privatizēto objektu izdarāmi privatizācijas sertifikātos un euro, un
likuma 45. panta pirmo daļu, kas paredz, ka pircējam ir tiesības izpirkt privatizācijas
objektu, maksājot arī euro, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei,
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M.Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei ”par”, ”pret” – nav,
”atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut V. R., dzīvojošai (adrese), atlikušo maksu 5,42 (pieci un 42
simtdaļas) privatizācijas sertifikātus par privatizācijas objektu - dzīvokli (adrese)
samaksāt naudā (euro), kas sastāda 215,93 EUR (divi simti piecpadsmit euro, 93
centi) līdz 2016. gada 28. novembrim.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2006. gada 28. novembra pirkuma līguma 5.,
8.1., 8.2. punktā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par grozījumu veikšanu pirkuma līgumā ir juridiskās
daļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi atbildīga ir Privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV 4601) viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
15. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Saskaņā ar Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas
ierosinājumu veikt izmaksu ieguvumu analīzes (IIA) izstrādi Līvānu novada domes
projektam “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas
sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”, kuras izstrādes izmaksas
saskaņā ar cenu piedāvājumu sastāda 1452,00 EUR (ieskaitot PVN 21%) un
pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes
labsajūta) 2.1. rīcības virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide) 2.1.1. rīcības
(Līvānu biznesa parka attīstība industriālajā zonā) pasākumam Nr. 2.1.1.9.
(Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas
sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai), 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, K.
Daukštei, M.Grigalim, 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 1452,00 EUR apmērā izmaksu ieguvumu analīzes (IIA)
izstrādei Līvānu novada domes projektam “Publiskās infrastruktūras kvalitātes
uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības
veicināšana” no Līvānu novada domes 2016. gada pamatbudžetā “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2016. gada pamatbudžetā.
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1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu 1. vidusskolas 2016. gada 19. jūlija vēstuli Nr. 1-13/102
“Par papildus projektēšanas darbiem” un saskaņā ar Līvānu novada domes
Būvniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu piešķirt papildus līdzekļus
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei Līvānu 1.vidusskolas ēku vienkāršotai
atjaunošanai mācību vides uzlabošanai un sakarā ar nepieciešamību veikt
inženiertīklu papildus projektēšanas darbus, kuru izmaksas saskaņā ar cenu
piedāvājumu sastāda 4658,50 EUR (ieskaitot PVN 21%), 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, K. Daukštei,
M.Grigalim, 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 papildus līdzekļus 4658,50 EUR apmērā Būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādei Līvānu 1.vidusskolas ēku vienkāršotai atjaunošanai mācību
vides uzlabošanai 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.
16. Par SIA “Līvānu siltums” jauna komercdarbības veida uzsākšanu.
Ziņo A. Vaivods
Atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam, kā arī lai
nodrošinātu ilgtermiņā energoefektivitātes pasākumus Līvānu novadā, samazinot
siltuma patēriņu un nodrošinātu efektīvāku energoresursu izmantošanu, it īpaši
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, veicot to renovāciju un siltināšanas pasākumus,
nolietojušos inženiertīklu un konstrukciju kompleksu nomaiņu, un nolūkā nodrošināt
ēku ilglaicīgu uzturēšanu (fizisku saglabāšanu) atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un
ņemot vērā, ka pašvaldība kā vietējā pārvalde darbojas savu iedzīvotāju interesēs un
gādā par savas teritorijas uzturēšanu, labiekārtošanu un palīdzības sniegšanu
iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā, kas ir viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām, un ņemot vērā, ka līdz šim siltumapgādes pakalpojuma
sniegšanu iedzīvotājiem ir nodrošinājusi Līvānu novada pašvaldības izveidotā SIA
“Līvānu siltums”, un izvērtējot SIA “Līvānu siltums” kapacitāti, un to, ka Līvānu
novada pašvaldībā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ilglaicīgas saglabāšanas
nodrošināšana un energoefektivitātes pasākumu veikšana ir stratēģiski svarīga nozare,
kuras īstenošanai ir nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, piesaistot ES finansējumu,
un sakarā ar veikto Līvānu novada pašvaldības dzīvojamā fonda daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku Līvānu pilsētā energoefektivitātes pasākumu veikšanas iespējas
izvērtēšanu un projekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes
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paaugstināšana 1.kārta” izstrādes ieceri un projekta atbilstību “Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012-2018.gadam” Investīciju plāna
2.prioritātes “Pievilcīgas vides uzņēmējdarbībai, darbam un ģimenes labsajūtai
nodrošināšana” rīcības virziena 2.1. “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā
vide” projekta idejai 2.1.8. “Privātmāju, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un Līvānu
novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana (t.sk. privātie investori)”,
un pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumiem Nr.
160 “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 pasākuma "Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi”, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 88. panta pirmās daļas 2. un 3. punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27. punktu un paredzētās darbības atbilstību Saimniecisko darbību
statistiskās klasifikācijas (NACE) kodam 41.20 “Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku
būvniecība”, kurā ietilpst darbības veids – esošo dzīvojamo māju projektēšana vai
atjaunošana, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M.Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei ”par”,
”pret” – nav, ”atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut SIA “Līvānu siltums”, reģistrācijas Nr. 40003482591, adrese Zaļā
iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, uzsākt jaunu saimnieciskās darbības veidu –
dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (NACE kods 41.20), kas ietver esošo
dzīvojamo māju projektēšanu vai atjaunošanu.
2. Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim nodrošināt SIA “Līvānu
siltums” dalībnieku sapulces sasaukšanu un atbilstošu grozījumu veikšanu SIA
statūtos.
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir kapitāla daļu turētāja atbildīgā
darbiniece – Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu SIA “Līvānu slimnīca”.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA “Līvānu slimnīca”, reģ. Nr. 40003231451, adrese Zaļā iela 44,
Līvāni, Līvānu novads, 2016. gada 7. jūlija vēstuli Nr. 1-6/42 “Par nomas līguma
termiņa pagarināšanu” un, lai nodrošinātu Līvānu novada iedzīvotājiem veselības
aprūpes pieejamību, kā arī Līvānu novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Līvānu slimnīca” darbu, un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 pantu, Ministru kabineta
2010. gada 8. jūnija noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 3. punktu, 4.10. apakšpunktu, 7. un 9. punktu, Ministru kabineta 2007.
gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 4. punktu un 7.2 punktu, un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas
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2. punktu, 15.panta pirmās daļas 6. punktu, 21.panta pirmās daļas 14. punktu, kā arī
ņemot vērā, ka uz pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala ar kadastra Nr.
76110040608, Zaļā ielā 44, Līvānos, atrodas SIA piederošas būves, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.Grigalim, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei ”par”, ”pret” – nav, ”atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Līvānu novada pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“Līvānu slimnīca”, reģ. Nr.40003231451, 2004. gada 10. decembrī noslēgtā
nekustamā īpašuma nomas līguma Nr. 139 termiņu līdz 2031. gada 31. decembrim.
2. Veikt atbilstošus grozījumus noslēgtajā līgumā un ar 2017.gada 1.janvāri
noteikt šādu nomas maksu:
2.1. par nekustamā īpašuma Zaļā ielā 44, Līvānos, kas sastāv no: slimnīcas
galvenā korpusa ar piebūvi ar būves kadastra apzīmējumu 76110040608002, un
palīgēkām ar kadastra apzīmējumiem 76110040608006 un 76110040608009, nomu 5% apmērā no ēku bilances vērtības, kas noteikta uz katra gada 1. janvāri, gadā un
PVN;
2.2. par zemes gabala platībā 13563 m2 ar kadastra apzīmējumu Nr.
76110040608, nomu - 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 EUR
gadā un PVN.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Juridiskās daļas vadītājs Gatis Pelēķis.
Sēde beidzas plkst.1015
Protokols parakstīts 2016. gada 29. jūlijā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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