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Sēdes sākums plkst.900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS
4) Inese JAUNUŠĀNE
5) Ināra KALVĀNE
6) Ginta KRAUKLE
7) Valdis LABINSKIS
8) Jānis MAGDAĻENOKS
9) Ivans MATROSOVS
10) Gatis PASTARS
11) Pēteris ROMANOVSKIS
12) Andris VAIVODS
13) Ainis VEIGURS
14) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti:
1) Ļevs TROŠKOVS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors
2) Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos

3) Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja
4) Baiba VUCENLAZDĀNE, plānošanas un attīstības daļas vadītāja
5) Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja
6) Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste
7) Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
8) Paulīna ZARIŅA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
9) Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
10) Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja
11) Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
12) Inga BOKĀNE, juriskonsulte
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut domes sēdes darba
kārtībā 20. jautājumu „Par zvejas tiesību nomu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā domes
priekšsēdētāja Andra Vaivoda ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav, izskata šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne
3. Par apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2019. gadā. Ziņo I.
Kalvāne
4. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Miķeļi”. Ziņo J.
Magdaļenoks
6. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Jāņa Kalns”.
Ziņo J. Magdaļenoks
7. Par izmaiņām komisijas sastāvā. Ziņo J. Magdaļenoks
8. Par grozījumu zemes nomas līgumā. Ziņo J. Magdaļenoks
9. Par telpu nomas līguma pagarināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
10. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Ziņo J. Magdaļenoks
11. Par nekustamā īpašuma “Vērdiņi”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai. Ziņo J. Magdaļenoks
12. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
13. Par īres maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
14. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Lejnieki”, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
15. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora MTZ-80, reģistrācijas numurs
T4150LF, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods
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16. Par dzīvokļa Nr. 11 Vecticībnieku ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods
17. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods
18. Par Latgales Mākslas un amatniecības centra ieejas maksas noteikšanu
Līvānu pilsētas svētku laikā. Ziņo A. Vaivods
19. Par dalības maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
20. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
Paskaidro H. Jablonska
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods iepazīstina klātesošos ar projektu īstenošanas
gaitu un aktualitātēm pašvaldībā.
30.maijā notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
31.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar AS
"Swedbank" pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par izmaiņām bankas Līvānu
klientu konsultācijas punkta darbībā un citus sadarbības jautājumus.
31.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Krievijas
Federācijas Ģenerālkonsulāta Daugavpilī jubilejas pasākumā Daugavpils Teātrī, kurš
tika rīkots par godu 25 gadadienai kopš konsulāta atvēršanas.
1.jūnijā Līvānos notika “Daugavas Savienības” kausa izcīņa sporta makšķerēšanā.
1.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Ērgļos piedalījās
Latvijas Ordeņu brālības 21. salidojumā. Latvijas Ordeņu brālība apvieno cilvēkus,
kas apbalvoti ar Triju Zvaigžņu ordeni, Viestura ordeni, Atzinības Krustu vai ar šo
ordeņu Goda zīmi. 2020. gadā salidojums notiks Lubānā, bet 2021. gadā Līvānos.
1.jūnijā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers sveica J.Graubiņa
Līvānu Mūzikas un mākslas skolas un Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
absolventus.
3.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un
izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu
projektu konkursa līgumu parakstīšanā. Konkursā tika atbalstīti 14 projekti.
4.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja Līvānu
pilsētas svētku darba grupas tikšanos.
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4.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar
Zemessardzes 35. kājnieku bataljona komandieri majoru Jāni Svilpi, lai pārrunātu
sadarbības jautājumus.
5.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) pārstāvju diskusijā ar
ekonomikas ministru Ralfu Nemiro, lai pārrunātu Ekonomikas ministrijas kompetencē
esošos jautājumus, kas attiecas uz reģionālo politiku un pašvaldību darbu.
6.jūnijā notika Līvānu novada kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības, jaunatnes un
sociālo iestāžu vadītāju sanāksme.
6.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Ventspilī piedalījās
konferencē “Nākamās paaudzes inovācijas jaunu darba vietu radīšanā pilsētās”.
Konferencē tika runāts par Latvijas pilsētu attīstību, izaicinājumiem un inovatīviem
risinājumiem.
6.jūnijā Līvānu novada domes deputāts Ramiss Aļijevs sveica Rudzātu speciālās
internātpamatskolas absolventus.
8.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods sveica Līvānu
1.vidusskolas un Rudzātu vidusskolas 12.klašu absolventus.
11.jūnijā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar AAS “Balta”
pārstāvjiem, lai pārrunātu sadarbības jautājumus.
13.jūnijā notika Sutru un Rudzātu pagastu valdes sēdes.
13.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā piedalījās
Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam uzraudzības komisijas sēdē.
13.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle sveica Līvānu
novada Vakara (maiņu) vidusskolas 9. un 12. klašu absolventus.
14.jūnijā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar SIA
"Grupa93" pārstāvjiem, lai pārrunātu plānošanas dokumentu izstrādes jautājumus.
14.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdī pie Līvānu dzelzceļa stacijas Piemiņas
akmens.
15.jūnijā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers sveica Jaunsilavas
pamatskolas 9.klases absolventus. Līvānu novada domes deputāts Pēteris
Romanovskis sveica Jersikas pamatskolas 9.klases absolventus. Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods sveica Līvānu 2.vidusskolas un Rudzātu vidusskolas
9.klašu absolventus. Līvānu novada domes deputāti Andrejs Bondarevs un Pēteris
Romanovskis sveica Rudzātu vidusskolas 12.klases absolventus.
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17.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Turku
pagasta valdes sēde.
18.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā piedalījās
Reģionālo attīstības centru apvienības valdes sēdē.
19.jūnijā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
19.jūnijā Daugavpilī notika Satiksmes ministra Tāļa Linkaita tikšanās ar Latgales
plānošanas reģiona, Autotransporta direkcijas un VAS "Latvijas Valsts ceļi"
pārstāvjiem, kurā piedalījās arī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.
Tika diskutēts par situāciju uz ceļiem Latgales reģionā un jauno sabiedriskā transporta
koncepciju.
19.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās izstādes “Krievu
vecticībnieku tradicionālā kultūra un ikdienas dzīve XX gadsimtā Latgalē” atklāšanā
Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā. Izstādes atklāšanā piedalījās arī Krievijas
ģenerālkonsuls Daugavpilī Andrejs Vladimirovs. Pēc izstādes atklāšanas tika
apmeklēta Mālkalnu vecticībnieku baznīca, kurai uzsākti atjaunošanas darbi.
20.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar Ārlietu
ministrijas Valsts protokola pārstāvjiem, lai pārrunātu ikgadējā Latvijā akreditēto
ārvalstu vēstnieku reģionālā brauciena norises jautājumus, kurš uz Līvānu novadu un
Daugavpili tiek plānots septembra beigās.
21.jūnijā Satiksmes ministrs Tālis Linkaits apmeklēja Līvānu novadu. Ministrs tikās
ar Līvānu novada domes vadību un apskatīja novada infrastruktūras objektus.
21.jūnijā Rīgas ielā 2a, Līvānos tika atklāta Neste degvielas uzpildes stacija.
21.jūnijā Līvānu novadu apmeklēja sadraudzības pilsētas Ukmerģes (Lietuva)
pašvaldības pārstāvji, lai ar Līvānu novada domes vadību, Plānošanas un attīstības
daļas un biedrības “Līvānu novada vieglatlētu klubs” pārstāvjiem pārrunātu kopīga
projekta realizācijas iespējas.
22.jūnijā Rudzātos notika Līvānu novada pagastu svētki.
23.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Jēkabpils sporta
stadionā atklāja 13. Līgu un Jāņu vieglatlētikas čempionātu.
26.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja Līvānu
pilsētas svētku darba grupas tikšanos.
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2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot G. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 31.maija
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 31. maijā Nr. LNP/2-11.1/19/851) par 2019. gada
08. janvāra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 4 termiņa pagarināšanu, un pamatojoties
uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres
līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt G. U. īres tiesības uz labiekārtotu 4 – istabu dzīvokli Avotu ielā
1A-39, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot A. T. (A. T.), deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 9 .maija
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 9. maijā Nr. LNP/2-11.1/19/723) par 2018. gada
30. novembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 677 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka
dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī
nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt A. T. (A. T.) īres tiesības uz nelabiekārtotu 2 – istabu dzīvokli
Rīgas ielā 44-10, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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3. Izskatot Z. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 9 .maija
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 9. maijā Nr. LNP/2-11.1/19/728) par 2018. gada
30. novembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 676 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka
dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī
nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt Z. M. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Biedrības
ielā 3-53, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot L. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 11. jūnija
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 12. jūnijā Nr. LNP/2-11.1/19/964) par dzīvokļa
īres tiesību piešķiršanu kā Rudzātu vidusskolas darbiniecei kā speciālistam un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11.
punktu, 21.1 panta ceturto daļu, kas nosaka, ka “Speciālistam izīrētu pašvaldības
dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet
pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai atsavināt” un 21.3 panta pirmo daļu,
kas nosaka, ka “(1) Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz
darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem”, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2016. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 15 “Par kārtību, kādā
Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” 8. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Noteikt labiekārtotam 3 – istabu dzīvokļa Jaunatnes ielā 8-1, Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
4.2. Piešķirt L. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs 4 cilvēki, 3
– istabu dzīvokļa Jaunatnes ielā 8-1, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, īres
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tiesības uz laiku līdz 2020.gada 1.janvārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
4.3. L. A., mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, noslēgt līgumu par 3
- istabu dzīvokļa Jaunatnes ielā 8-1, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, īri.
Pilnvarot Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāju Rutu Klibiķi slēgt īres līgumu.
4.4. Izslēgt L. A. no pašvaldības palīdzības reģistra uzaicināto speciālistu
uzskaites rindas, ar kārtas Nr.4.
4.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
4.6. 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.
5. Izskatot S. K., deklarētā dzīvesvieta “Sīļi”, Rožupe, Rožupes pagasts,
Līvānu novadā, 2019. gada 21. maija iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 21.maijā Nr.
LNP/2-11.1/19/819) par dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai, kas nav
nodrošināta ar dzīvojamo platību, un ņemot vērā Līvānu novada Bāriņtiesas 2019.
gada 12.aprīļa atzinumu “Par dzīves apstākļu uzlabošanu S. K. ģimenei” , un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt S. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs 5 cilvēki, 3
– istabu dzīvokļa Skolas ielā 5-10, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, īres
tiesības uz laiku līdz 2019.gada 1.oktobrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
5.2. S. K., mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, noslēgt līgumu par 3
– istabu dzīvokļa Skolas ielā 5-10, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, īri.
Pilnvarot Rožupes pagasta pārvaldes vadītāju Andri Neicenieku slēgt īres līgumu.
5.3. Izslēgt S. K. no pašvaldības palīdzības reģistra vispārējās kārtības (ar
sociālā dienesta ierosinājumiem) uzskaites rindas, ar kārtas Nr.4.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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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.
6. Izskatot K. C., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019.gada 17.jūnija
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 18.jūnijā Nr. LNP/2-11.1/19/993) par dzīvojamās
platības piešķiršanu kā personai, kas nav nodrošināta ar dzīvojamo platību, un ņemot
vērā Līvānu novada Sociālā dienesta 2019. gada 25.aprīļa atzinumu “Par atzinuma
sniegšanu par K. C. ģimeni”, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos var noteikt citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība izīrējot
dzīvojamo telpu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006.gada 31.augusta saistošo
noteikumu Nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Piešķirt K. C., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs 7 cilvēki, 3
– istabu dzīvokļa Skolas ielā 5-1, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, īres
tiesības uz laiku līdz 2019.gada 1.oktobrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
6.2. K. C., mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, noslēgt līgumu par 3
– istabu dzīvokļa Skolas ielā 5-1, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, īri.
Pilnvarot Rožupes pagasta pārvaldes vadītāju Andri Neicenieku slēgt īres līgumu.
6.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2019. gadā
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, A. Veiguram
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra noteikumiem Nr. 3
„Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 2.1. punktu
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apbalvojuma “Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanai 2019. gadā ir izvirzītas sekojošas
personas:
1. Līga Hveckoviča, Līvānu novada iedzīvotāja, pastniece - par godprātīgu un
profesionālu darba pienākumu veikšanu 20 gadu garumā, par pašaizliedzību,
nesavtību un Līvānu novada senioriem sniegto atbalstu.
Līga Hveckoviča strādā par pastnieci VAS “Latvijas pasts” jau 20 gadus ar ikdienas
darba apjomu - 1500 pasta kastītes Krustpils, Jelgavas, Dzirnavu, Biedrības, Rīgas
ielā un Ubaglīča rajonā, katru dienu nobraucot 20 – 30 km ar velosipēdu. L.
Hveckoviča vienmēr ir atsaucīga, laipna, pašaizliedzīga, palīdz vecajiem un
vientuļajiem pensionāriem sadzīves problēmu risināšanā, sniedz viņiem emocionālu
atbalstu. /Izvirza 23 Līvānu novada iedzīvotāji./
2. Gaida Zieda, Līvānu novada iedzīvotāja, ilggadēja pedagoģe - par mūža
ieguldījumu Līvānu novada jaunās paaudzes izglītošanā, starptautiskās sadarbības
veicināšanu un Līvānu novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un
popularizēšanu.
Gaida Zieda daudzus gadus strādājusi par skolotāju vairākās Līvānu novada izglītības
iestādēs un par direktori Jersikas pamatskolā un Līvānu vakarskolā. Gandrīz visu
mūžu veltījusi bērniem un viņu izglītībai, tai skaitā arī pēc aiziešanas pensijā.
Daudzus gadus sadarbojas ar Līvānu ev. luterisko draudzi, kurai ir māsu draudze
Šēnfeldē, Vācijā. G. Zieda palīdz uzturēt kontaktus, veic tulkošanas darbus.
Pateicoties draudzei, jau 10 gadus J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi piedalās un gūst godalgotas vietas starptautiskā mūzikas festivālā Vācijā.
Visas formalitātes, kas katru gadu ir jākārto, veic G. Zieda. G. Zieda ir Līvānu novada
patriote, pārzina novada vēsturi un savās zināšanās vienmēr gatava dalīties ar citiem.
Pie viņas bieži vēršas, ja nepieciešama informācija par Līvānu vēsturi. 2018. gadā
piedalījās LTV Raidījuma “Ielas garumā” tapšanā, stāstot par Rīgas ielas un Līvānu
vēsturi. Sirmā vecumā joprojām sniedz atbalstu ikvienam, kam ir nozīmīga vācu
valoda. /Izvirza 72 Līvānu novada iedzīvotāji./
3. Viktorija Lāce, Līvānu novada Rožupes pagasta iedzīvotāja, ilggadēja
veterinārfeldšere - par ilggadēju un profesionālu darbu veterinārmedicīnā, kā arī par
sabiedrisko aktivitāti.
Viktorija Lāce ir ilggadēja veterinārfeldšere, strādājusi kolhozā, un arī pēc aiziešanas
pensijā nesavtīgi dalās ar savām zināšanām un sniedz profesionālu padomu citiem
Rožupes pagasta iedzīvotājiem, kuri tur mājlopus. Zinoša un atsaucīga. 75 gadu
vecumā joprojām sabiedriski aktīva – darbojas biedrībā “Rožupieši”, dzied Līvānu
novada senioru ansamblī “Līvas”, dejo līnijdejas, rūpējas par savu māju “Kalnāres”
apkārtnes pievilcību. /Izvirza 10 Līvānu novada iedzīvotāji./
4. Mārīte Vilcāne, Līvānu novada domes deputāte, Līvānu novada Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” direktora vietniece, Līvānu Bērnu un jaunatnes
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sporta skolas trenere un sportiste – par nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada sporta
jomas attīstībā, veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanā, kā arī par Līvānu novada
tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs.
Mārīte Vilcāne ir Līvānu novada domes deputāte, Līvānu novada Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” direktora vietniece, Līvānu Bērnu un jaunatnes
sporta skolas trenere un daudzus gadus arī atbildīgā par sporta jomu Līvānu novadā.
Pēc augstskolas absolvēšanas savas darba gaitas Līvānos viņa uzsāka kā sporta
organizatore Līvānu eksperimentālajā bioķīmiskajā rūpnīcā, bet vēlāk kļuva par sporta
organizatori Līvānu novadā, un līdz šim brīdim pulcina visu novada sportistu saimi,
organizē sacensības un attīsta sporta jomu novadā. Savā karjerā ir bijusi dažādos ar
sporta jomu saistītos amatos – viceprezidente Latvijas Sporta veterānu – senioru
savienībā, valdes locekle Latvijas Vieglatlētikas veterānu asociācijā, sporta jautājumu
apakškomitejas locekle Latvijas Pašvaldību savienībā. Visus pienākumus M. Vilcāne
vienmēr veikusi un veic ar visaugstāko atbildības sajūtu, viņai piemīt organizatora
prasmes, spēja pārliecināt un neizsmeļama enerģija. Jau vairāku gadu garumā M.
Vilcāne nodrošina Latvijas sporta veterānu izlases dalību veterānu sacensībās valsts,
Eiropas un pat pasaules līmenī. Viņa arī pati nenogurstoši trenējas, piedalās
sacensībās un gūst augstus rezultātus. Pateicoties M. Vilcānei Līvānu vārds izskan
tālu ārpus Latvijas robežām. /Izvirza 14 Līvānu novada iedzīvotāji./
5. Aivars Smelcers, Līvānu novada Turku pagasta iedzīvotājs, ilggadējs Līvānu
novada domes deputāts un pašvaldības darbinieks – par nozīmīgu ieguldījumu Līvānu
novada izveidē un attīstībā, starptautiskās sadarbības veidošanu, ieguldījumu Līvānu
novada vides sakopšanā, daudzus gadus esot par Vislatvijas Lielās talkas koordinatoru
Līvānu novadā, kā arī par Līvānu novada tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs.
Aivars Smelcers nostrādājis pašvaldības darbā vairāk kā 30 gadus. Ilggadējs novada
domes deputāts, bijis izpilddirektora vietnieks un Turku pagasta pārvaldes vadītājs.
Viens no tiem pašvaldību vadītājiem, kas pirms 20 gadiem stāvēja pie Līvānu novada
izveides šūpuļa – tieši 2019. gadā novads svin 20 gadu jubileju. Vienīgais no
toreizējiem pašvaldību vadītājiem, kas līdz pat 2018. gadam turpināja darbu
pašvaldības administrācijā. Lielu ieguldījumu Aivars Smelcers ir devis sadarbības
veidošanā starp Līvānu novadu un sadraudzības pašvaldībām ārvalstīs. Pateicoties
viņam, izveidota un attīstīta sadarbība ar Ukmerģes rajona pašvaldību, Krievijas
Federācijas Pioņerskas pilsētu, Baltkrievijas pašvaldībām Glubokoje un Vileika,
Igaunijas Haabersti rajonu Tallinā, Polijas Tarnowo-Podgorne un Ukrainas KameņecPodoļskas pašvaldībām. Ar vairākām ārvalstu pašvaldībām noslēgti arī sadarbības
līgumi, kā rezultātā dažādu jomu pašvaldības speciālistiem ir iespēja doties pieredzes
apmaiņas vizītēs, kas veicina Līvānu novada attīstību. Nozīmīgu ieguldījumu A.
Smelcers devis arī Līvānu novada vides sakopšanā. Viņš bija ilggadējs Vislatvijas
Lielās talkas koordinators Līvānu novadā kopš minētās kustības pirmsākumiem. Kā
pirmais un vienīgais Lielās talkas koordinators novadā A. Smelcers bija līdz viņa
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aiziešanai pensijā. Pateicoties A. Smelcera ieguldījumam, novads ir saņēmis Lielās
talkas ceļojošo balvu “Zelta grābeklis”. /Izvirza 113 Līvānu novada iedzīvotāji./
Mārīte Vilcāne savu kandidatūru atsauc.
“Par apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2019. gadā.”
Izskatot Līvānu novada iedzīvotāju iesniegumus par pretendentu izvirzīšanu
apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanai 2019. gadā, kā arī Līvānu novada
domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra noteikumu Nr.3 „Par
Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 2.1. punktam un 34.
punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
deputātei I. Jaunušānei „atturoties”
un deputātam V. Labinskim balsošanā
nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Piešķirt 2019. gadā apbalvojumu „Līvānu Goda pilsonis” Aivaram
Smelceram, Līvānu novada Turku pagasta iedzīvotājam, ilggadējam Līvānu novada
domes deputātam un pašvaldības darbiniekam, par nozīmīgu ieguldījumu Līvānu
novada izveidē un attīstībā, starptautiskās sadarbības veidošanā, ieguldījumu Līvānu
novada vides sakopšanā, daudzus gadus esot par Vislatvijas Lielās talkas koordinatoru
Līvānu novadā, kā arī par Līvānu novada tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs.
2. Izmaksāt Aivaram Smelceram naudas balvu 500 EUR (pieci simti euro, 00
centi) apmērā (pirms nodokļu nomaksas) un pasniegt Līvānu Goda pilsoņa sudraba
nozīmīti ar Līvānu novada simboliku.
3. Apbalvojumu pasniegt šī gada 20. jūlijā Līvānu pilsētas svētku pasākumā.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību
un ārējo sakaru daļas vadītāja Indra Upeniece un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
4. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma ,,Pūtkas” ar kadastra Nr.76820050176, kas
atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, īpašnieku E. A., dzīvo (adrese), S. V., dzīvo
(adrese), V. G., dzīvo (adrese), S. G., dzīvo (adrese), D. G., dzīvo (adrese), un J. G.,
dzīvo (adrese), 2019.gada 12.jūnija iesniegumu par nosaukuma ,,Pūtkas” piešķiršanu
zemes ierīcības projektā ,,Pūtkas” plānotajām zemes vienībām Nr. 1, 3 un 5 un
nosaukuma ,,Pūtkiņas” piešķiršanu plānotajām zemes vienībām Nr. 2, 4 un 6, kas
atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, un adreses noteikšanu apbūvētajai zemes
vienībai Nr. 3, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un pamatojoties uz Nekustamā
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īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu, un likuma “Par
pašvaldībām”
21. pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes ierīcības projektā ,,Pūtkas”
plānotajām zemes vienībām Nr.1 platībā 2,0 ha ar kadastra apzīmējumu 7682-0050177, Nr.3 platībā 10,2 ha ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0189 un Nr.5 platībā 3,1
ha ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0200 nosaukumu ,,Pūtkas”.
2. Atstāt zemes nogabalam Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0189 ar
nosaukumu ,,Pūtkas” 10,2 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
noteikto adresi: ,,Pūtkas”, Pūtkas, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334
(klasifikatora kods 105867745).
3. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes ierīcības projektā ,,Pūtkas”
plānotajām zemes vienībām Nr.2 platībā 7,6 ha ar kadastra apzīmējumu 7682-0050182, Nr.4 platībā 4,5 ha ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0192 un Nr.6 platībā 3,1
ha ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0207 nosaukumu ,,Pūtkiņas”.
4. Atcelt Līvānu novada domes 2019. gada 30. maija sēdes lēmuma Nr. 8 – 15
“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Pūtkas” Sutru
pagastā, Līvānu novadā” 8. Punktu.
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 projekta ,,Pūtkas” grafiskā daļa uz 1 lpp.

5. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Miķeļi”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Miķeļi” ar kopējo kadastra numuru 7682-0020248, kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā, īpašnieces P. V., dzīvo (adrese),
2019.gada 12.jūnija iesniegumu par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Miķeļi” ar
kopējo kadastra Nr.7682-002-0248, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo
platību 16,2 ha, zemes vienības 8,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0020248 sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot no tās zemes nogabalu 2,0 ha platībā,
atstāt nosaukumu ,,Miķeļi” un atstāt esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), bet zemes vienības ar
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kadastra apzīmējumu 7682-002-0248 palikušajam zemes nogabalam atstāt esošo
nosaukumu ,,Miķeļi” un noteikto adresi ,,Miķeļi’, Sanaude, Sutru pagasts, Līvānu
novads, un atstāt esošo zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), 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 R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Miķeļi”, kas
atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai 8,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7682-002-0248, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot nogabalu 2,0
ha 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 būvvaldē.
5. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
6. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
6.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:10000.
6.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
6.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
7.5. Projekta grafisko daļu saskaņot ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu
atbildību ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.
8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
9. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes skata izdruka ar sadales shēmu uz 1 lpp.
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6. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Jāņa Kalns”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Jāņa Kalns” ar kopējo kadastra numuru 7686007-0475, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, IK ,,MADA 24”, reģ.
Nr.41502030424, juridiskā adrese: Kaiju ielā 12, Līvāni, Līvānu novads, īpašnieces E.
L., dzīvo (adrese), 2019.gada 5.jūnija iesniegumu par nekustamā īpašuma ar
nosaukumu „Jāņa Kalns” ar kopējo kadastra Nr. 7686-006-0475, kas sastāv no divām
zemes vienībām ar kopējo platību 14,2 ha, zemes vienības 9,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-006-0475 sadalīšanu trīs zemes gabalos, atdalot no tās zemes
nogabalu 2,0 ha platībā, piešķirot atdalāmajam zemes nogabalam jaunu nosaukumu
,,Jāņkalns” un noteikt jaunu adresi ,,Jāņkalns”, Aizpurieši, Turku pagasts, Līvānu
novads, atstājot esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība lauksaimniecība (kods 0101), bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7686-006-0475 palikušajiem zemes nogabaliem atstāt esošo nosaukumu ,,Jāņa Kalns”
un atstāt esošo zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101), 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 R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Jāņa Kalns”, kas
atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai 9,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-006-0475, to sadalot trīs nogabalos, atdalot nogabalu 2,0 ha platībā,
saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam 2,0 ha platībā jaunu nosaukumu
„Jāņkalns”.
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 būvvaldē.
6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
7. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
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7.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:10000 ;
7.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
7.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
7.5. Projekta grafisko daļu saskaņot ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.
8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
9. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plānu kopija uz 1 lpp.
7. Par izmaiņām komisijas sastāvā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Sakarā ar Līvānu novada domes komisijas, darījumu ar lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, izvērtēšanai (turpmāk – Komisija), kas apstiprināta ar Līvānu
novada domes 2014. gada 27. novembra sēdes protokola lēmumu Nr. 19-8, locekles
Sanitas Grabānes komisijas locekļa pienākumu izbeigšanu un izslēgšanu no komisijas
sastāva, un saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 748
“Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16. punktu, kurā noteikts, ka
“Novada pašvaldība no pašvaldības pārstāvjiem izveido komisiju vismaz piecu
locekļu sastāvā lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā”
17. punktu, kurā noteikts, ka “Komisijas priekšsēdētāju un komisijas locekļus ievēlē
likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.”, un ņemot vērā Ingas Bokānes, Līvānu
novada domes juridiskās nodaļas juriskonsultes, 2019. gada 17. jūnija iesniegumu par
iekļaušanu ar lauksaimniecības zemju veikto darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, un Līvānu
novada domes 2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Līvānu novada
pašvaldības nolikums” 59.10. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav
NOLEMJ:
1. Ar 2019. gada 1. jūliju iekļaut Līvānu novada domes komisijas, darījumu ar
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izvērtēšanai sastāvā kā komisijas locekli Līvānu
novada domes juridiskās nodaļas juriskonsulti Ingu Bokāni.
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2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes darījumu
ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Jānis
Pastars.
8. Par grozījumu zemes nomas līgumā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Veiguram, G. Krauklei
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot SIA “Biolitec”, reģ. Nr. 40003790375, Kaņiera ielā 10a, Rīgā, LV1063, 2019. gada 30. maija iesniegumu Nr. 20/19 “Par līguma Nr. LNP/2-13.11/17/13
grozījumiem” ar lūgumu izslēgt no 2017. gada 18. aprīlī starp Līvānu novada domi un
SIA Biolitec” noslēgtā līguma Nr. LNP/2-13.11/17/13 1.5. punktu, ar kuru SIA
“Biolitec” uzņēmās papildsaistības zemesgabalā ar kadastra Nr. 7611 004 0702 esoša
otra autotransporta stāvlaukuma paplašināšanu, saskaņā ar izstrādātu un Līvānu novada
būvvaldē apstiprinātu būvniecības ieceres dokumentāciju un noslēgtu papildus
vienošanos, tika konstatēts, ka autostāvlaukuma, kas atrodas uz pašvaldībai piederošās
zemes vienības ar kadastra Nr. 7611 004 0702 Domes ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā,
daļas paplašināšana skars uz blakus esošās zemes vienības bērnu rotaļu laukumu.
Ievērojot iedzīvotāju intereses, un ņemot vērā, ka esošais stāvlaukums
nodrošina autotransporta novietošanu Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra
apmeklētājiem, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.
punktu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, deputātam A. Veiguram balsojot „pret” un deputātam V. Labinskim
„atturoties”
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus ar SIA “Biolitec”, reģ. Nr. 40003790375, Kaņiera ielā
10a, Rīgā, LV-1063, 2017. gada 18. aprīlī noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. LNP/213.11/17/13 un izslēgt no līguma 1.5. punktu.
2. Noslēgt ar SIA “Biolitec” vienošanos par līguma grozījumiem saskaņā ar šī
lēmuma 1. punktu.
3. Noteikt, ka atbildīgais par vienošanas noslēgšanu ir Līvānu novada domes
juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
9. Par telpu nomas līguma pagarināšanu
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, reģ. Nr. 90001669496,
adrese: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, 2019. gada 14. maija vēstuli Nr. 073/8113 par 2011. gada 27. jūlijā noslēgtā neapdzīvojamo telpu nomas līguma
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Nr.LND/9-4/11/6, kas noslēgts starp Līvānu novada domi un Valts sociālās
apdrošināšanas aģentūru par telpu nomu Līvānu novada domes ēkā, Rīgas ielā 77,
Līvānos, 1. stāvā ( kabinets ar lit. Nr. 47 ar kopējo platību 25,1 m2 ), pagarinājumu
līdz 2022. gada 31. jūlijam, un ņemot vērā, ka nomas attiecības turpinās un saskaņā ar
Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr.97 „Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 18. punktu, kurā noteikts, ka iznomātājam, ievērojot
sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt
attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam
nomniekam, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst
pārsniegt likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu" 6.1 panta pirmā daļā noteikto nomas līguma termiņu uz laiku, kas nav
ilgāks par 30 gadiem, kā arī ņemot vērā, ka pagarinot līgumu vēl uz 3 gadiem, līguma
kopējais termiņš kopā nepārsniedz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2018. gada 20.februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 12. un 18.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 14.
panta otrās daļas 3. punktu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Valsts sociālo apdrošināšanas aģentūru, reģ. Nr. 90001669496,
adrese: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011, 2011. gada 27. jūlijā noslēgtā
neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr. LND/9-4/11/6 darbības termiņu līdz 2022.
gada 31. jūlijam.
2. Noteikt, ka atbildīgais par grozījumu veikšanu nomas līgumā ir juridiskās
nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
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: Telpu grupas plāna shēma uz 1 lpp.
10. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
1. Izskatot L. Z., dzīvo: (adrese), 2019.gada 17.maija iesniegumu par
2009.gada 8.jūnija Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 1,1 ha platībā ar
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kadastra apzīmējumu 7686 003 0180 un zemes vienību 1,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 003 0191, kas atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā),
konstatēts, ka L. Z. zemes lietošanas tiesības izbeigtas ar Līvānu novada domes 2009.
gada 29. janvāra sēdes lēmumu Nr.2-18 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”. Ar
Līvānu novada domes 2012.gada 27. decembra sēdes lēmumu Nr. 22-8 „ Par
pašvaldībai piekrītošas zemes noteikšanu Līvānu novada Turku pagastā un zemes
platības precizēšanu”, zeme atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi,
zemes platība precizēta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0180 uz
0,88 ha platībā un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0191 uz 1,2 ha
platībā. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0191 ir apbūvēts.
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams,
ka tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktam, kas nosaka, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā
maksa gadā ir 28 euro, un 53. punktam, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot
lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu
(nerīkojot izsoli), un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas
3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar L. Z., dzīvo: (adrese), par
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,88 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686
003 0180 un zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0191,
atbilstoši precizētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā,
uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam
zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība un (0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā
un PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN. Iepriekš noslēgtais nomas līgums ir
beidzies 07.06.2019., ņemot vērā, ka zemes atradās Nomnieka faktiskajā lietojumā,
nomas maksa maksājama par periodu no 2019.gada 8.jūnija.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
19

Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2.lpp
2. Izskatot A. R., dzīvo: (adrese), 2019. gada 17. maija iesniegumu par
2009.gada 8.jūnija Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 3,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686 003 0090, kas atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu
novadā), konstatēts, ka A. R. zemes lietošanas tiesības izbeigtas ar Līvānu novada
domes 2009. gada 29. janvāra sēdes lēmumu Nr.2-18 „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu”. Ar Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 5-24 „
Par pašvaldībai piekrītošas zemes noteikšanu Līvānu novada Turku pagastā un zemes
platības precizēšanu”, zeme atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi,
zemes platība precizēta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0090 uz
3,6 ha platībā. Zemes gabals ir apbūvēts.
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams,
ka tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktam, kas nosaka, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā
maksa gadā ir 28 euro, un 53. punktam, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot
lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu
(nerīkojot izsoli), un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas
3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
2.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar A. R., dzīvo: (adrese),
par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686
003 0090, atbilstoši precizētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu
novadā, uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši
noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība un (0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā
un PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN. Iepriekš noslēgtais Nomas līgums
beidzies 07.06.2019., ņemot vērā, ka zeme atradās Nomnieka faktiskajā lietojumā,
nomas maksa maksājama par periodu no 2019. gada 8. jūnija.
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
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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: izkopējums no kadastra kartes 1.lpp
3. Izskatot I. P., dzīvo: (adrese), 2019. gada 29. maija iesniegumu par
2009.gada 8.jūnija Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 0,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666 010 0319, zemes vienību 0,75 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 010 0384, zemes vienību 0,12 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666 010 0440, zemes vienību 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010
0441 un zemes vienību 0,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0558, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā), konstatēts, ka ar I. P. zemes
lietošanas tiesības izbeigtas ar Līvānu novada domes 2009. gada 29. janvāra sēdes
lēmumu Nr.2-18 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”. Ar Līvānu novada domes
2014.gada 22. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 5-22 „ Par pašvaldībai piekrītošas zemes
noteikšanu Līvānu novada Rožupes pagastā un zemes platības precizēšanu”, zeme
atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi, zemes platība precizēta zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0319 uz 0,9917 ha, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7666 010 0384 uz 0,7197 ha, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7666 010 0440 uz 0,133 ha, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7666 010 0441 uz 0,2847 ha, un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666 010
0558 uz 0,0798 ha. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0440 un
7666 010 0558 ir apbūvētas.
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams,
ka tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktam, kas nosaka, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā
maksa gadā ir 28 euro, un 53. punktam, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot
lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu
(nerīkojot izsoli), un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas
3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
3.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar I. P., dzīvo: (adrese), par
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,9917 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666
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010 0319, zemes vienību 0,7197 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0384,
zemes vienību 0,133 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0440, zemes
vienību 0,2847 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0441 un zemes vienību
0,0798 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0558, atbilstoši precizētajai
zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK
IS) datiem, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem, ar
tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim
(0101) – zeme, uz kuras saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un (0601) –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
3.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā
un PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN. Iepriekš noslēgtais Nomas līgums
beidzies 07.06.2019., ņemot vērā, ka zeme atradās Nomnieka faktiskajā lietojumā,
nomas maksa maksājama par periodu no 2019. gada 8. jūnija.
3.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 5 lpp
11. Par nekustamā īpašuma “Vērdiņi”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot J. U., dzīvo (adrese), iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošo zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 76520020121 un 76520020134,
kas atrodas “Vērdiņos”, Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, par kuru ir
noslēgts nomas līgums, atsavināšanu, un Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8. punktu,
kurā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir
izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas
līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā, un likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Vērdiņi”, Grāveros, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652 002 0134, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0121 1,37 ha platībā un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7652 002 0134 1,5 ha platībā.
2. Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt atsavināmā zemes gabala novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas
procesu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā ( Atbrīvošanas
aleja 88, Rēzekne, LV – 4601 ).
12. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, M. Grigalim, G. Krauklei, A. Bondarevam,
J. Magdaļenokam
Paskaidro U. Skreivers
1. Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2019.gada
4.jūnija vēstuli Nr. 1-9.199 par papildus finansējuma piešķiršanu 3400,00 EUR (trīs
tūkstoši četri simti euro, 00 centi) apmērā Līvānu pilsētas teritorijas regulārās
apkopšanas darbu veikšanai sakarā ar papildus apkopjamo teritoriju platības
palielināšanos pēc ielu rekonstrukcijas, infrastruktūras jaunbūves, skvēra
labiekārtošanas, lai nodrošinātu Līvānu pilsētas teritorijas regulāru apkopšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, deputātam V. Labinskim balsojot „pret”, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt papildus līdzekļus 3400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro, 00
centi) apmērā Līvānu pilsētas teritorijas regulārās apkopšanas darbu apmaksai
2019.gadā no Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu novada domes Informātikas daļas vadītāja Jura Sniķera
2019. gada 12. jūnija iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu 7335,50 EUR (septiņi
tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci euro, 50 centi) apmērā mobilās videonovērošanas
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sistēmas STROPS AVS (M) iegādei, lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma objektu
aizsardzību un noziedzīgu nodarījumu novēršanu vietās, kur nav pieejama elektrības
padeve, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 7335,50 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci
euro, 50 centi) apmērā mobilās videonovērošanas sistēmas STROPS AVS (M)
iegādei no Līvānu
novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, informātikas daļas vadītājs Juris Sniķers un Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
3. Izskatot Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra 2019.gada 17.jūnija vēstuli
Nr. 1.7/19/3 par finansējuma 525,00 EUR (pieci simti divdesmit pieci euro, 00 centi)
apmērā novirzīšanu Biedrībai “Veloklubs Līvāni”, reģ. nr. 40008122475, projekta
“Aktīvās dabas takas izveide Līvānu novadā” īstenošanai, ņemot vērā, ka Līvānu
novada domes organizētajā Mazo grantu projektu konkursā Līvānu novada
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai biedrībai projekta “Aktīvās dabas takas
izveide Līvānu novadā” īstenošanai piešķirtais finansējums 475.00 EUR (četri simti
septiņdesmit pieci euro, 00 centi) ir nepietiekams, lai realizētu projektu, un biedrībai
nav iespējams piesaistīt papildus līdzfinansējumu no citiem finansējuma avotiem, bet
projekta realizācija sniegs nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 525,00 EUR (pieci simti divdesmit pieci euro, 00 centi)
apmērā Biedrībai “Veloklubs Līvāni”, reģ. nr. 40008122475, projekta “Aktīvās dabas
takas izveide Līvānu novadā” īstenošanai no Līvānu novada pašvaldības 2019.gada
pamatbudžetā Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centram plānotajiem līdzekļiem,
veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
3.2. Slēgt līgumu ar Biedrību “Veloklubs Līvāni”, reģ. nr. 40008122475, par
piešķirto līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim.
3.3. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Juridiskās nodaļas vadītājs
Gatis Pelēķis un lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
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4. Izskatot Vanagu Svētās Annas Romas katoļu draudzes, adrese: "Baznīca" ,
Vanagi, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, 2019. gada 5. jūnija vēstuli par līdzekļu
piešķiršanu 684,64 EUR apmērā baznīcas griestu remontam un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt līdzekļus 684,64 EUR apmērā Vanagu Svētās Annas Romas
katoļu draudzei, reģ. Nr. 90000633561, Vanagu baznīcas griestu remontam no Līvānu
novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2019.gada pamatbudžetā.
4.2. Slēgt līgumu ar Vanagu Svētās Annas Romas katoļu draudzi, reģ. Nr.
90000633561, adrese: "Baznīca", Vanagi, Upmalas pagasts, Vārkavas novads par
piešķirto līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
13. Par īres maksas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Kalvānei, A. Bondarevam, R. Aļijevam, G. Krauklei,
J. Magdaļenokam
Paskaidro R. Šmukste, U. Skreivers, H. Jablonska
Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2019. gada
31. maija vēstuli Nr. 1 – 9.197 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īres maksas
projektu 2020. gadam” un iesniegto īres maksas projektu, un pamatojoties uz likuma
“Par dzīvojamo telpu īri” 11. panta otro un trešo daļu, 11.1 pantu un 13. panta otro
daļu, Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 215 “Dzīvojamās
telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika”, kā
arī ņemot vērā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopsapulču pieņemtos lēmumus par
maksājumiem par turpmākajos periodos obligāto pārvaldīšanas darbību ietvaros
veicamo dzīvojamās mājas remontu un atjaunošanu, un likuma “Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, deputātam V. Labinskim balsojot „pret” un deputātiem A.
Bondarevam un I. Matrosovam, „atturoties”
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NOLEMJ:
1. Noteikt īres maksu par vienu kvadrātmetru Līvānu novada pašvaldības īres
dzīvokļiem Līvānu novada Līvānu pilsētā saskaņā ar 1. pielikumu un 2. pielikumu.
2. Informāciju par apstiprināto īres maksu publicēt Līvānu novada pašvaldības
mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā apstiprinātā īres maksa stājas spēkā ar
2020. gada 1. janvāri.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs
Artūrs Vilcāns.
Pielikumā:
1) Īres un kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas sadalījums pa
izdevumu posteņiem uz 2 lpp.,
2) Īres maksa 2020.gadam pa mājām uz 3 lpp.
14. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Lejnieki”, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. V., dzīvo (adrese), iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 76520070142, kas atrodas
“Lejnieki”, Lauros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai, un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2019.gada 28.marta lēmumu Nr. 4-23 „Par
nekustamā īpašuma “Lejnieki” Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, nodošanu
atsavināšanai”, SIA „Latio” 2019. gada 22. maijā 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 pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lejnieki”, Lauros, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652 007 0142, kas sastāv no atsevišķas
apbūvētas zemes vienības 4,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0142,
nosacīto cenu 5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt A. V., dzīvo
(adrese), atsavināšanas paziņojumu (skat. 1.pielikumā).
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3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikums: nekustamā īpašuma “Lejnieki”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
15. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora MTZ-80,
reģistrācijas numurs T4150LF, pirkuma līguma slēgšanu .
Ziņo A. Vaivods
Izskatot M. V., dzīvo (adrese), pieteikumu iegādāties pašvaldībai piederošo
kustamo mantu – traktoru MTZ-80, reģistrācijas numurs T4150LF, 1985.izlaiduma
gads, un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019. gada 30. maija lēmumu Nr. 829(1) „Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu” un Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
19.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Traktoru MTZ-80, reģistrācijas numurs T4150LF, 1985.izlaiduma gads,
pārdot par brīvu cenu 2458,68 EUR (divi tūkstoši četri simti piecdesmit astoņi euro,
68 centi), + PVN 516,32 EUR (pieci simti sešpadsmit euro, 32 centi), Modrim
Vasiļjanovam, dzīvo Zemnieku ielā 50-14, Rēzeknē.
2. Noteikt, ka kustamās mantas ieguvējs, M. V., mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas, noslēdz kustamās mantas pirkuma līgumu ar Līvānu novada domi.
3. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
16.Par dzīvokļa Nr. 11 Vecticībnieku ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. K., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2019. gada 30. maija
iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka
atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 1. punktu, kas nosaka,
ka var pirkt īrēto dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši
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notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto
dzīvokļa īpašumu, LR Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Guntas Daugavietes
2019. gada 30. maijā izdoto vienošanos, reģistra Nr. 1155, un Ministru kabineta 2011.
gada 1. februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” 11.7 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija
pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai vai par
pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 11 īpašumam Vecticībnieku ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr. 11 Vecticībnieku ielā 8, Līvānos, Līvānu
novadā un 5003/218474 dzīvojamās mājas kopīpašuma un 5003/218474 zemesgabala
ar kadastra Nr. 7611 005 2322 Vecticībnieku ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā 2488 m2
platībā domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu) Aleksandram
Končevskim.
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
17. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas direktora Gata Pastara ierosinājumu par
pašvaldības kustamās mantas – traktora T-25, 1991.izlaiduma gads, reģistrācijas
numurs T4148LF, atsavināšanu sakarā ar tālākas izmantošanas ekonomisko
neizdevīgumu, un ņemot vērā, ka līdz Līvānu novada domes 2019.gada 30.maija
lēmumā Nr. 8-29(2) „Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu” noteiktajam
termiņam – 2019.gada 11.jūnijam, uz minēto mantu nav pieteicies neviens
pretendents, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
6.panta otro daļu, kurā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas
kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās
noteikta institūcija, un 37.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka pārdot
publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances
vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700,00 EUR (septiņi simti
euro), un atbilstoši Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 2019.gada 1.marta
noteiktajai vērtībai un pamatojoties uz Līvānu novada domes privatizācijas un
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pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu un likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – traktoru T-25,
1991.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs T4148LF.
1.2. Līvānu novada pašvaldībai piederošo traktoru T-25, 1991.izlaiduma gads,
reģistrācijas numurs T4148LF, atsavināt par brīvu cenu 1859,50 EUR (viens tūkstotis
astoņi simti piecdesmit deviņi euro, 50 centi)+ PVN 390,50 EUR (trīs simti
deviņdesmit euro, 50 centi).
1.3. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv
izsludināt atkārtotu pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2019.gada 9.augustam.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
2. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas direktora Gata Pastara ierosinājumu par
pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 1PTS-2E, 1978.izlaiduma gads,
reģistrācijas numurs P5280LK, atsavināšanu sakarā ar tālākas izmantošanas
ekonomisko neizdevīgumu, un ņemot vērā, ka līdz Līvānu novada domes 2019.gada
30.maija lēmumā Nr. 8-29(3) „Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu”
noteiktajam termiņam – 2019. gada 11. jūnijam, uz minēto mantu nav pieteicies
neviens pretendents, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 6.panta otro daļu, kurā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas
personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija
vai tās noteikta institūcija, un 37.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka pārdot
publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances
vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700,00 EUR (septiņi simti
euro, 00 centi), un Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta 2019.gada 1.marta
noteiktajai vērtībai un pamatojoties uz Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu un likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – traktora piekabi 1PTS2E, 1978.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs P5280LK.
2.2. Līvānu novada pašvaldībai piederošo traktora piekabi 1PTS-2E,
1978.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs P5280LK, atsavināt par brīvu cenu 661,16
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EUR (seši simti sešdesmit viens euro, 16 centi) + PVN 138,84 EUR (viens simts
trīsdesmit astoņi euro, 84 centi).
2.3. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv
izsludināt atkārtotu pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2019.gada 9.augustam.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
18.Par Latgales Mākslas un amatniecības centra ieejas maksas noteikšanu
Līvānu pilsētas svētku laikā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Latgales Mākslas un amatniecības centra 2019. gada 18. jūnija vēstuli Nr.
1-6/19/9 ar ierosinājumu noteikt samazinātu ieejas maksu Latgales Mākslas un
amatniecības centra apmeklētājiem Līvānu pilsētas svētku laikā 2019.gada 20.jūlijā,
nosakot:
1) Ieejas maksa - pieaugušie – 1,00 EUR;
2) Ieejas maksa – skolēni, studenti, pensionāri, personas ar invaliditāti – 0,50
EUR;
3) Ieejas maksa – ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2 un vairāk bērni) 2,00 EUR,
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta g)
apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt Latgales Mākslas un amatniecības centra apmeklētājiem Līvānu
pilsētas svētku laikā 2019.gada 20.jūlijā šādu ieejas maksu:
1.1. Ieejas maksa - pieaugušie – 1,00 EUR;
1.2. Ieejas maksa – skolēni, studenti, pensionāri, personas ar invaliditāti – 0,50
EUR;
1.3. Ieejas maksa – ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2 un vairāk bērni,
nepilngadīgi, skolas vecuma bērni) - 2,00 EUR,
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Latgales Mākslas un amatniecības centra vadītāja
Ilze Griezāne.
19. Par dalības maksas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2019.gada 18.jūnija vēstuli Nr.1-11/60 par
dalības maksas apstiprināšanu saskaņā ar izdevumu tāmi Latgales bērnu un jauniešu
folkloras nometnē “Garā pupa”, kura notiks Līvānu 1.vidusskolas Laimiņas skolā no
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2019.gada 26. līdz 29.jūnijam, ņemot vērā, ka projekta “Latgales bērnu un jauniešu
folkloras nometne “Garā pupa”” ieviešanai ir saņemts finansējums 1 500 EUR (viens
tūkstotis pieci simti eur, 00 centi) apmērā Latvijas valsts mežu un Valsts
Kultūrkapitāla Fonda atbalstītā Latgales kultūras programmā 2019, un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dalības maksu Latgales bērnu un jauniešu folkloras nometnē
“Garā pupa”, kura notiks Līvānu 1.vidusskolas Laimiņas skolā laikā no 2019.gada 26.
līdz 29.jūnijam, 23,00 EUR (divdesmit trīs eur, 00 centi) vienai personai.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktors
Gatis Pastars un Līvānu 1.vidusskolas skolotāja – nometnes vadītāja Anna Kārkle.
20. Par zvejas tiesību nomu
Ziņo A. Vaivods
Izskatot G. Ļ., dzīvo (adrese), 2019. gada 25. jūnija iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2019. gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem
Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas
tiesību izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada
2. maija noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un
Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un
pamatojoties uz likuma par „Pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt G. Ļ., dzīvo: (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR (četrpadsmit euro, 23 centi).
2. Noteikt, ka Guntars Ļaudāms zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada
nomas maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir juridiskās nodaļas vadītājs
Gatis Pelēķis.
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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.
Sēde beidzas plkst.1215
Protokols parakstīts 2019. gada 3. jūlijā
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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