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22. Par investīciju projekta “Ielu pārbūves darbi Līvānos, Līvānu novadā”
iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā izvērtēšanai
valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai COVID-19 ekonomisko un sociālo seku
mazināšanai. Ziņo A.Vaivods

1.Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija
6., 13., 20. un 27. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
vadīja Līvānu novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sanāksmi.
6.maijā notika bezatkritumu pilsētas iniciatīvas “Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem”
video sveicienu filmēšana. Bezatkritumu pilsētas projektu Latvijā īsteno biedrība
“Zaļā Brīvība”. Iniciatīva tika uzsākta, lai veicinātu bezatkritumu dzīvesveidu Latvijā,
izglītojot par to sabiedrību un iesaistot pārmaiņu procesā arī pašvaldības.
6.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods vadīja atbildīgo
speciālistu sanāksmi par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltināšanas būvniecības
uzdevumu sagatavošanu, kas nepieciešami iepirkumu izsludināšanai.
7.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
videokonferencē ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” vadītāju Jāni Langi par reģionālo
valsts autoceļu sakārtošanas jautājumiem.
8.maijā notika bezatkritumu pilsētas iniciatīvas “Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem”
darba grupas videokonference ar biedrības “Zaļā Brīvība” un aģentūras “Vīlands
Associates” pārstāvjiem par turpmākajām projekta aktivitātēm.
11.maijā bezatkritumu pilsētas iniciatīvai “Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem” oficiāli
pievienojās arī Līvānu novada un Salaspils novada pašvaldības, kas apņemas kļūt par
bezatkritumu pilsētām.
11.maijā Līvānu novada domes vadība, Līvānu novada Izglītības pārvaldes speciālisti
tikās ar izglītības iestāžu vadību, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par izmaiņām
ārkārtējās situācijas ietvaros noteiktajos ierobežojumos. Ar pirmsskolas izglītības
iestādes "Rūķīši" vadītāju Aiju Gruguli tika pārrunāti jautājumi par dežūrgrupu
darbību un pirmsskolas izglītības grupu audzēkņu sagatavošanu 1. klasei. Ar
vidusskolu vadību tika runāts par 12. klašu noslēguma eksāmenu organizēšanu. Ar
Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktori Indru Iesalnieci - par klātienes
sporta nodarbību atsākšanas iespējām un drošības pasākumiem.
No 11.maija Līvānu novada izglītības iestādes uzsāka pārtikas paku izdali trūcīgo,
maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu bērniem par maija mēnesi. Tām ģimenēm,
kurām bija izsniegtas MAXIMA pārtikas kartes, tās tika papildinātas automātiski.
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12.maijā attālināti notika Jaunsilavas pamatskolas un skolas direktores Janīnas
Usāres akreditācijas pirmais posms, kurš notika attālināti – ar videokonferences
starpniecību. Akreditācijas jautājumus ar komisijas pārstāvjiem attālināti pārrunāja arī
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Turku pagasta pārvaldes vadītāja Kristīne
Kirilova.
12. un 25. maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar pagastu
pārvalžu vadītājiem. Tika nolemts no 19.maija pagastu pārvalžu kasēm atsākt
apmeklētāju apkalpošanu, lai iedzīvotājiem atkal būtu iespējams veikt maksājumus.
12.maijā domes vadība tikās ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
vadību, lai pārrunātu jautājumus par ūdenssaimniecības attīstības nākošās kārtas
prioritātēm.
13. maijā Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) organizēja videokonferenci, kurā
Kirgizstānas Pašvaldību savienības kolēģus iepazīstināja ar LPS un Latvijas
pašvaldību pieredzi Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanā. Videokonferencē no
Latvijas puses piedalījās LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, padomnieces Andra
Feldmane un Ilze Rudzīte, Vidzemes plānošanas reģiona un Pārgaujas novada
pašvaldības vadītājs Hardijs Vents un Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Ginta Kraukle.
14.maijā attālināti notika ikgadējās LPS sarunas ar Satiksmes ministriju. Sarunās
piedalījās LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, satiksmes ministrs Tālis Linkaits, VAS
“Latvijas valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis Lange, Autotransporta direkcijas
valdes priekšsēdētājs Kristians Godiņš, pašvaldību domju priekšsēdētāji un pārstāvji.
Pasākuma ietvaros Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods iepazīstināja
ar Līvānu novada pieredzi ielu un autoceļu infrastruktūras sakārtošanā. Ar savu
pieredzi dalījās arī Pārgaujas un Grobiņas novadu priekšsēdētāji.
15.maijā norisinājās sanāksme par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centra izveides projekta virzību. Sanāksmi vadīja Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers, piedalījās Līvānu novada domes vadība un speciālisti.
16.maijā visā Latvijā notika Lielā Talka. Līvānu novadā kopumā šogad tika pieteiktas
23 talkas vietas. Kopā šogad tika savākti 1469 atkritumu maisi (pagājušo gadu 1432
maisi). Lielās Talkas ietvaros Līvānu novada domes darbinieki ar SIA "Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība" atbalstu gar gājēju/veloceliņu līdzās Laimiņas
skolai iestādīja 25 dažādu šķirņu filadelfu krūmus.
19.maijā notika Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkursa komisijas
sanāksme, kurā tika izskatīti saņemtie konkursa pieteikumi. No biedrībām un
nereģistrētām iedzīvotāju iniciatīvas grupām šogad kopumā tika saņemti 16
pieteikumi, no kuriem komisija lēma finansiāli atbalstīt 8.
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19.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Līvānu
novada domes Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs Mārtiņš Kundziņš, Līvānu
novada Kultūras centra speciālisti tikās ar kompānijas “Forte Production” pārstāvjiem,
lai pārrunātu Latgalē pirmā auto koncerta “Mums paveiksies!” rīkošanas iespējas
Līvānu pussalā 6.jūnijā.
19.maijā norisinājās Līvānu novada domes darba grupas par mājokļu politikas
vadlīniju izstrādi sanāksme, kurā piedalījās Līvānu novada domes vadība, atbildīgie
Līvānu novada domes speciālisti un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
vadība.
19.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Daugavpilī piedalījās
Latgales speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) Uzraudzības komisijas sēdē, kurā tika
pārrunāti jautājumi par Saeimas apstiprinātajiem grozījumiem Latgales speciālās
ekonomiskās zonas likumā un Latgales SEZ tika uzņemti divi Daugavpils uzņēmumi.
20.maijā notika Līvānu novada speciālistu video konference ar Jēkabpils pilsētas
pašvaldību par pieredzi vienotā klientu apkalpošanas centra darbā un par pieredzi
darbā ar dokumentu vadības sistēmu Namejs. Ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības
pieredzi dalījās Vienas pieturas aģentūras vadītāja Anita Moskovska.
20.maijā darbu sāka Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisija.
20.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, ievērojot noteiktos
distancēšanās ierobežojumus, Dimanta kāzu jubilejā sveica Mariannu un Aleksandru
Romanovskus.
20.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods rīkoja sanāksmi ar
atbildīgajiem speciālistiem par projekta “Ielu pārbūves darbi Līvānos, Līvānu novadā”
gatavību iesniegšanai VARAM izvērtēšanai valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai
COVID-19 ekonomisko un sociālo seku mazināšanai.
21.maijā Līvānu novada Kultūras centrā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde un
Līvānu novada domes komiteju sēdes.
21.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) video sanāksmē ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministru Juri Pūci. Tika pārrunāts
piedāvājums efektīvākai Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju izmantošanai, kas
būtiski var sekmēt ekonomiskās aktivitātes veicināšanu reģionos pēc Covid-19
izraisītās ārkārtējās situācijas beigām, kā arī par prioritārajām jomām, kurām būtu
nepieciešams aizņēmums pašvaldības investīciju projektu īstenošanai.
22.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle pārstāvēja
pašvaldību Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Latgales reģiona
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nodaļas Biznesa kluba tiešsaistes pasākumā, kur dalībniekiem prezentēja Līvānu
novada pašvaldības attīstības aktualitātes un atbalsta iespējas uzņēmējiem.
No 25.maija līdz 8.jūnijam Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne
atrodas atvaļinājumā.
26.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar
Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāju Ilzi Griezāni, lai pārrunātu centra
turpmākās attīstības ieceres.
27.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja darba
grupas sanāksmi par 6.jūnijā Līvānu pussalā paredzēto auto koncertu “Mums
paveiksies!”.
Ministru kabinets, lai veicinātu ekonomikas sildīšanu reģionos, ir apstiprinājis
noteikumus jaunu valsts aizdevumu izsniegšanai, lai mazinātu ārkārtējās situācijas
radītās sekas. Kopējais pašvaldību aizņēmumu palielinājums valsts budžetā ir 150
milj. eiro. Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods vairākkārt ir
sazinājies ar VARAM un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vadību, lai pārrunātu
jautājumus par aizņēmuma iespējām angāra un piebraucamā ceļa izbūves un Ubaglīča
ielu pārbūves projektiem.
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods vairākkārt sazinājies arī ar VAS
“Latvijas Valsts ceļi” speciālistiem un vadību, kā arī ar Satiksmes ministrijas
atbildīgajiem ierēdņiem, lai pārrunātu jautājumus par divu valsts autoceļu Līvānu
novada teritorijā asfaltbetona seguma pārbūves darbiem, kas paredzēta no Ministru
kabineta papildus piešķirtajiem līdzekļiem reģionālajiem valsts autoceļiem, kā arī
jautājumus par citu autoceļu sakārtošanas iespējām. Notiek pastāvīga sadarbība ar
Latgales plānošanas reģiona vadību.
Pastāvīgi tiek sekots līdzi Covid-19 situācijas tālākai attīstībai, lai nepieciešamības
gadījumā veiktu papildus preventīvos pasākumus.
2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot I. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020. gada 27.aprīļa
iesniegumu par pašvaldības īres dzīvokļa Krustpils ielā 14-7, Līvānos, Līvānu novads
īres tiesību piešķiršanu kā uzaicinātai speciālistei, kas nav nodrošināta ar atsevišķu
dzīvojamo platību un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 21.1 panta pirmās daļas 2. 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
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atsavināt”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošo
noteikumu Nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība
speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.5. punktam, un pamatojoties uz
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka “Dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē”, un likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 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, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt labiekārtotam divistabu dzīvoklim Krustpils ielā 14-7, Līvānos,
Līvānu novadā speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.
1.2. Piešķirt I. B., ģimenes sastāvs 4 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese),
2 – istabu dzīvokļa Krustpils ielā 14-7, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku
līdz 2020. gada 1.decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
1.3. I. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Krustpils ielā 147, Līvānos, Līvānu novadā, īri un deklarēt savu un ģimenes locekļu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī.
1.4. Izslēgt I. B. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, uzaicināto speciālistu grupas, kārtas Nr.4.
1.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.6. 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.
2. Izskatot N. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020.gada 14.maija
iesniegumu par pašvaldības īres dzīvokļa Rīgas ielā 131-8, Līvānos, Līvānu novads
īres tiesību piešķiršanu kā personai, kas tiek izlikta no dzīvojamās platības, 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
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu, kurā noteikts,
ka Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā,
kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas
iestādē, un likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, un ņemot vērā Līvānu novada
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bāriņtiesas 2020. gada 20.janvāra atzinumu un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 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, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt N. Š., ģimenes sastāvs 4 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese),
2 – istabu dzīvokļa Rīgas iela 131-8, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku
līdz 2020. gada 1.decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
2.2. N. Š. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 131-8,
Līvānos, Līvānu novadā, īri un deklarēt savu un ģimenes locekļu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī.
2.3. Izslēgt N. Š. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējās kārtības (pēc sociālā dienesta ierosinājuma)
grupas, kārtas Nr.4.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020. gada 23. aprīļa
iesniegumu par 2019. gada 13. decembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 88
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, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt J. A., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, īres tiesības uz nelabiekārtotu 2
– istabas dzīvokli Rīgas ielā 44-10, Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2025.gada
1. jūnijam.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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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.
3. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta sacensību uzvarētāju apbalvošanu.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro I. Peiseniece
Izskatot Līvānu novada izglītības iestāžu un Līvānu novada Izglītības
pārvaldes priekšlikumus par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu par sasniegumiem
mācību priekšmetu olimpiādēs, profesionālās ievirzes izglītības konkursos un
sacensībās 2019./2020.mācību gadā, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2017.gada
26.oktobra noteikumiem Nr.6 ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības
iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju
apbalvošana”, atbilstoši noteikumu pielikumam Nr.1 “Līvānu novada domes naudas
balvas sadalījums”, un Sociālo, izglītības un kultūras 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, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas balvām Līvānu novada izglītības
iestāžu izglītojamos un pedagogus atbilstoši Līvānu novada domes 2017.gada
26.oktobra noteikumu Nr.6 ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu
mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana”
pielikumam Nr.1 ,,Līvānu novada domes naudas balvas sadalījums” saskaņā ar
pievienotajiem sarakstiem.
2. Izteikt pateicību un piešķirt naudas balvu 80,00 EUR Līvānu Bērnu un
jaunatnes sporta skolas basketbola komandai U-14 vecuma grupā un piešķirt naudas
balvu 80,00 EUR Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenerim Jurim
Iesalniekam par izcīnīto 6.vietu kopvērtējumā Latvijas Jaunatnes basketbola līgas
čempionātā Superlīgā.
3. Izteikt pateicību un piešķirt naudas balvu 70,00 EUR Līvānu Bērnu un
jaunatnes sporta skolas audzēknei Anetei Ramonai Pundurei un piešķirt naudas balvu
70,00 EUR Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenerei Vitai Školinai par
augstiem sasniegumiem Latvijas Jaunatnes čempionātā pludmales volejbolā.
4. Izteikt pateicību un piešķirt naudas balvu 40,00 EUR Līvānu Bērnu un
jaunatnes sporta skolas audzēknei Madarai Liepniecei par augstiem sasniegumiem
Latvijas Jaunatnes basketbola līgas Superlīgā U-17 vecuma grupā un piešķirt naudas
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balvu 40,00 EUR Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenerim Andrejam
Klimentjevam.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: Izglītojamo un pedagogu saraksti Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 un Nr. 4 uz 28 lapām.
4. Par Grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 26.janvāra
noteikumos Nr.1 „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu
izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana”
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Janušānei
Paskaidro A.Vaivods
Izskatot Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2020. gada 14.maija vēstuli Nr. 16/2 ar ierosinājumu veikt grozījumus Līvānu novada domes 2017. gada 26. janvāra
noteikumos Nr.1 “Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu
un pedagogu apbalvošana”, (turpmāk noteikumi) sakarā ar visā Latvijas valsts
teritorijā izsludināto ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada
9.jūnijam saskaņā ar likumu “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” un
Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā
esamības laikā, un aizliegumu rīkot publiskos pasākumus, un pamatojoties uz Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 27. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. pantu un
41. panta pirmās daļas 2. 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, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada 26. janvāra noteikumos
Nr. 1„Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un
pedagogu apbalvošana” un atsevišķus punktus izteikt šādā redakcijā:
1.1. Noteikumu 8., 9., 10. punktā vārdu “pasniedz” aizstāt ar vārdu “piešķir” .
1.2. Papildināt Noteikumus ar Pārejas noteikumiem šādā redakcijā:
“Pārejas noteikumi.
2.1. Šo Noteikumu 8., 9., 10. punktā noteiktās Līvānu novada Domes
pateicības par sasniegumiem 2019./2020. mācību gadā interešu izglītības programmu
audzēkņi, kolektīvi un viņu pedagogi saņem 2020.gada septembrī attiecīgajā izglītības
iestādē.
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2.2. Šo Noteikumu 8., 10. punktā paredzētās Līvānu novada domes naudas
balvas interešu izglītības programmu audzēkņiem par sasniegumiem 2019./2020.
mācību gadā ieskaita Līvānu novada domei iesniegtā pilngadīga izglītojamā, vecāku
(likumiskā pārstāvja) iesniegumā (pielikumā Nr. 3. iesnieguma paraugs) norādītajā
bankas kontā.
2.3. Šo Noteikumu 9. punktā paredzētās Līvānu novada domes naudas balvas
interešu izglītības programmu kolektīviem par sasniegumiem 2019./2020. mācību
gadā apbalvojumi tiks pasniegti 2020.gada septembrī.
1.3. Papildināt Noteikumus ar pielikumu Nr. 3 “Iesniegums”.
2. Noteikt, ka grozījumi Noteikumos stājas spēkā 2020.gada 4. jūnijā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jauniešu
centra direktore Zane Praņevska
Pielikumā: Iesnieguma paraugs uz 1 lpp.
5. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu Bērnu un jauniešu centra priekšlikumus par izglītojamo un
pedagogu apbalvošanu par gūtajiem sasniegumiem interešu izglītībā un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2017.gada 26. janvāra noteikumiem Nr. 1. ,,Par kārtību, kādā
notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana”, un
atbilstoši noteikumu pielikumam Nr. 2 “Līvānu novada domes naudas balvas
sadalījums”, Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras 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, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas balvām Līvānu novadā realizēto
interešu izglītības programmu audzēkņus un pedagogus atbilstoši Līvānu novada
domes 2017.gada 26. janvāra noteikumiem Nr. 1. ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu
novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana”, saskaņā ar
pievienotajiem sarakstiem.
2.Noteikt, ka naudas balvas kopsummā 2100,00 EUR tiek finansētas no
Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2020. gada budžetā apbalvošanai plānotajiem līdzekļiem,
valsts mērķdotācijas interešu izglītības pedagogu apbalvošanai 825,00 EUR (kods 1148),
805.00 EUR (kods 6422) apmērā Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu

apbalvošanai un 525,00 EUR (kods 6422) apmērā Līvānu novada interešu izglītības
kolektīvu apbalvošanai.
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3. Līvānu novada interešu izglītības kolektīvu apbalvošanai 525,00 EUR (kods
6422), tiek pasniegti 2020.gada septembrī.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jauniešu centra
direktore Zane Praņevska un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā:

audzēkņu un pedagogu saraksti (apkopojums) uz 8 lapām.
6. Par zemes gabalu nodošanu nomai.

Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot K. J., dzīvo (adrese), 2020.gada 23.aprīļa iesniegumu par zemes
vienību 0,0643 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0236 un 0,0799 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0237 nodošanu nomā, tika konstatēts ka
zemes vienības 0,0643 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0236 un 0,0799
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0237, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2020.gada 30.janvāra sēdes lēmumu Nr.3-11
,,Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes vienību Jersikas pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada
pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda”,
atzītas par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
0,0643 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0236 un 0,0799 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0237, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un
informāciju par iznomājamām zemes vienībām ievietot Līvānu novada pašvaldības
mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
2. Izskatot K. V., dzīvo: (adrese), 2020.gada 22.aprīļa iesniegumu par zemes
vienības 8,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0157 nodošanu nomā, tika
konstatēts ka zemes vienība 8,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0157,
kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2020.gada
30.janvāra sēdes lēmumu Nr.3-11 ,,Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību
un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību Jersikas pagastā atzīšanu
par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu
novada pašvaldības vārda”, atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi. Uz
zemes vienības atrodas mežaudze 2,54 ha platībā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ,,Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
8,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0157, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, lauksaimniecībā izmantojamo zemes daļu 5,50 ha platībā un
informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu novada pašvaldības mājas
lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot Zemnieku saimniecības ,,ANDRUPES” reģ. Nr.41501025337,
juridiskā adrese: ,,Andrupes”, Augšmukti, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads,
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īpašnieka R. A., dzīvo (adrese), 2020.gada 8.maija iesniegumu par zemes vienības
1,8742 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0079 nodošanu nomā, tika
konstatēts ka zemes vienība 1,8742 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0110079, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2020.gada 30.janvāra sēdes lēmumu Nr.3-12 ,,Par zemes rezerves fondā ieskaitīto
zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību Rožupes
pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda”, atzīta par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošo zemi.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ,,Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
3.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
1,8742 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0079, kas atrodas Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot
Līvānu novada pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot
redzamā vietā Rožupes pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Izskatot A. A., dzīvo: (adrese), 2020.gada 6.maija iesniegumu par zemes
vienības 1,9836 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-003-0139 nodošanu nomā,
tika konstatēts ka zemes vienība 1,9836 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0030139, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2020.gada 30.janvāra sēdes lēmumu Nr.3-12 ,,Par zemes rezerves fondā ieskaitīto
zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību Rožupes
pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda”, atzīta par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošo zemi. Zemes vienības galu šķērso ūdensteces novadgrāvis.
14

Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ,,Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
4.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
1,9836 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-003-0139, kas atrodas Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu
novada pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā
Rožupes pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Bērziņi” Rudzātu pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „LL Projekti”, reģ. Nr.45403046210, juridiskā adrese: Aldaunes
iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, iesniegto sertificēta zemes ierīkotāja
Edgara Kauranena (sertifikāts CA Nr.0015) 2020.gada 30.martā izstrādāto zemes
ierīcības projektu ,,Bērziņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668-009-0023
Līvānu novada Rudzātu pagastā, 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 2019. gada 19.decembra
lēmumam Nr.16-11 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam
,,Bērziņi” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu, Ministru
kabineta 2016.gada 5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi" 11.3.punktu un 26.punktu, Ministru kabineta 2006. gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, Ministru
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kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.
punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav un deputātam R. Aļijevam nepiedaloties balsojumā
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Edgara Kauranena izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Bērziņi" zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7668-009-0023 Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, sadalot to divās zemes
vienībās un apstiprināt zemes vienību platības:
1.1. paliekošajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7668-0090092 ar nosaukumu ,,Bērziņi”– 60,3 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam NR.2 ar kadastra apzīmējumu 7668-0090093 ar nosaukumu ,,Bērzkalns” – 2,0 ha.
2. Mainīt zemes nogabalam NR.2 ar kadastra apzīmējumu 7668-009-0093 ar
nosaukumu ,,Bērzkalns” 2,0 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un
būvēm noteikto adresi ,,Bērziņi”, Slīčauka, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328
(klasifikatora kods 103914566) uz adresi: ,,Bērzkalns”, Slīčauka, Rudzātu pagasts,
Līvānu novads, LV-5328.
3. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7668-009-0092 ar nosaukumu ,,Bērziņi” 60,3 ha platībā – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 7668-009-0093 ar nosaukumu ,,Bērzkalns” 2,0 ha ha platībā –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7668-009-0092 un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7668-009-0093 precizētos
apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekta ,,Bērziņi” grafiskā daļa uz 1 lpp.
8. Par adrešu datu kārtošanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju par Valsts adrešu
reģistra informācijas sistēmā reģistrētu adresi Celtniecības iela 8B, Līvāni, Līvānu
novads, LV-5316, kas uz šo brīdi nav piesaistīta nevienam objektam Kadastra
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informācijas sistēmā, un lūdz izvērtēt radušos situāciju un gadījumā, ja adresācijas
objekts neeksistē, pieņemt lēmumu par adreses Celtniecības iela 8B, Līvāni, Līvānu
novads, LV-5316, likvidēšanu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
,,Adresācijas noteikumi” 30.punktam, ka nosaka, ka beidzot pastāvēt adresācijas
objektam, izņemot telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā
institūcija pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu, 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, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Likvidēt un izslēgt no adrešu reģistra adresi: Celtniecības iela 8B, Līvāni,
Līvānu novads, LV-5316, (adreses klasifikatora kods - 105468500).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
9. Par adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju, ka ar Līvānu novada
domes 2020. gada 26. marta lēmumu Nr.6-10(2). “Par nosaukuma piešķiršanu un
adreses noteikšanu” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668 001 0009 un uz tās
esošajai jaunbūvei piešķirtā adrese ,,Sudrabiņi”, Pelēčāre, Rudzātu pagasts, Līvānu
novads ir precizējama, jo pamatojoties uz Rudzātu pagasta padomes 1999.gada
15.aprīļa lēmumu Nr.1-58 “Par ciema statusa piešķiršanu apdzīvotām vietām un
ciemu nosaukumu precizēšanu”, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā ir
reģistrēts ciems Pelēčāre.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
,,Adresācijas noteikumi’’ 2.9.punktu un 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, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Precizēt ar Līvānu novada domes 2020. gada 26. marta lēmumu Nr.6-10(2)
“Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu” zemes vienībai 7,5 ha platībā ar
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kadastra apzīmējumu 76680010009 un uz tās esošajai jaunbūvei noteikto adresi:
,,Sudrabiņi”, Pelēčāre, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
10. Par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajai zemei.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils biroja
2020.gada 28.aprīļa vēstuli Nr.9-02/914748-14/1 „Par Līvānu novada domes lēmumu
reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā, kurā norādīts, ka veicot kadastra datu aktualizāciju Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā atbilstoši Līvānu novada domes 2020.
gada 30. janvāra sēdes protokola izrakstam Nr. 3-11 „Par zemes rezerves fondā
ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību
Jersikas pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda” konstatēts, ka saskaņā ar
Lēmumam pievienoto grafisko pielikumu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76520050397 platība ir 0,1247 ha, kas atšķiras no Kadastra informācijas sistēmas
telpiskajos datos attēlotās platības 0,1591ha, un pārsniedz pieļaujamās nesaistes
robežas.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 2.panta devīto 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, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Precizēt Līvānu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0397, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, platību
atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem 0,1591 ha.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītā zemes vienības platība var tikt
precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
11. Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0162, kas atrodas Sutru pagastā,
Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.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, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Piešķirt Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai 1,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0162, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu ,,Degumi” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3 Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1lpp.
12. Par zemes robežu plāna un uzmērītās platības apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro A.Vaivods, R. Šmukste
Izskatot I. K., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas V. Ū., dzīvo (adrese), 2020.
gada 18. maija iesniegumu par I. K. mirušā tēva J. K. lietošanā piešķirtās un
mantojamās zemes platības precizēšanu saskaņā ar izstrādāto zemes robežu plānu
nekustamajam īpašumam - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-007-0018,
kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, kas veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā ir
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mazāka par piešķirto kopējo zemes lietojumu minētajai zemes vienībai par 0,64 ha,
zemes robežu plāna apstiprināšanu, sakarā ar mantojuma lietas kārtošanu, un saskaņā
ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.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, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, V.Labinskim „pret”,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma zemes vienībai, kas atrodas Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā precizēto zemes vienības
platību un zemes robežu plānu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-0070018 – 2,96 ha, /skatīt pielikumā zemes robežu plānu/.
2. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 2,96 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-007-0018, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu ,,Krīvusola” ( sk. pielikumā zemes robežu plānu).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja 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.
Pielikumā: zemes robežu plāns uz 1 lpp.
13. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Saulkalni” ar kopējo kadastra numuru 7666-0110127, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieka J. D., dzīvo (adrese),
pilnvarotās personas SIA ,,Dizozols”, reģ. Nr.44103079618, juridiskā adrese: Beātes
iela 5, Valmiera, valdes priekšsēdētāja Jura Andžejevska 2020.gada 18.maija
iesniegumu par nekustamā īpašuma „Saulkalni”, kas sastāv no četrām zemes
vienībām 15,7 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā zemes vienību 5,05 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-011-0080, piešķirt tai jaunu nosaukumu ,,Saulkalnu mežs”
un noteikt zemes izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (kods 0201) un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
1.panta 14.punktu un 9. panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada
20. jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un
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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, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Saulkalni”, kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7666-011-0127, zemes vienību 5,05 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0080, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības
zemes robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā izkopējumu
no kadastra kartes).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 5,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666011-0080 piešķirt jaunu nosaukumu „Saulkalnu mežs” un noteikt zemes lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1lpp.
14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro A.Vilcāne
1. Izskatot R. A., dzīvo: (adrese), 2020. gada 27. aprīļa iesniegumu par 2014.
gada 12. jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/34 darbības
termiņa pagarināšanu, konstatēts, ka zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību
0,1045 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0323 un daļu no zemesgabala ar
platību 1,3 ha ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0586 0,1 ha platībā, kas atrodas
Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, līguma darbības termiņš ir līdz 2020.
gada 11. jūnijam, aktuālajos VZD kadastra datos norādīts, ka zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0323 lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju
apbūve, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0586 lietošanas mērķis –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktu, kurā
noteikts, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala
apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro, 17. punktu, kurā noteikts, ka
apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās
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vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto), 30.4. punktam, kurš
nosaka, ka nomas maksu nosaka atbilstoši pašvaldības domes apstiprinātam nomas
pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto
tirgus nomas maksu un 53. punktu, kurā noteikts, 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, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt ar R. A., dzīvo: (adrese), 2014. gada 12. jūnijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/32
1.1.1. par zemes vienību 0,1045 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0323, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem
(līdz 2030. gada 10. jūnijam), ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši
noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – Individuālo dzīvojamo māju apbūve
un noteikt zemes nomas maksu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0323 sākot ar 2020. gada 12. jūniju 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN;
1.1.2. par daļu 0,1 ha platībā no zemesgabala ar platību 1,3 ha ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0586, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā)
uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2030. gada 10. jūnijam), ar tiesībām atkārtoti līgumu
pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un noteikt zemes nomas maksu zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0586 atbilstoši Līvānu novada domes
2019. gada 19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas
pakalpojumu maksas cenrādim Līvānu novada Jersikas pagastā - 40,00 EUR/ha gadā
un PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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: izkopējumi no kadastra kartes uz 2 lpp.
2. Izskatot I. T., deklarētā adrese: (adrese), 2020. gada 8. maija iesniegumu par
Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/20 darbības termiņa
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pagarināšanu, konstatēts, ka zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 0,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0211, kas atrodas Turkos, Turku pagastā,
Līvānu novadā līdz 2020. gada 11. maijam, (pagarināts ar 12.05.2015. vienošanos Nr.
LND/2-13.4/14/20-1). Zemes gabals nav apbūvēts, zemes lietošanas mērķis (0101) –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4. punktam,
kurš nosaka, ka nomas maksu nosaka atbilstoši pašvaldības domes apstiprinātam
nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja
noteikto tirgus nomas maksu, 53. punktam, kurā noteikts, ka iznomātājs, izvērtējot
lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu
(nerīkojot izsoli), Līvānu novada domes 2019. gada 19. decembrī apstiprinātajam
Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādim Līvānu novada lauku
teritorijā 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, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar I. T., deklarētā adrese: (adrese), 2014. gada 12. maijā
noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/20 par pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0211, kas
atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem (līdz
2030. gada 11. maijam), ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam
zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
2.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada Turku pagastā - 45,00 EUR/ha gadā un PVN.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1lpp.
3. Izskatot J. E., dzīvesvietas adrese: (adrese), 2020. gada 29. aprīļa
iesniegumu par 2014. gada 12. jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/223

13.4/14/37 darbības termiņa pagarināšanu, konstatēts, ka zemes nomas līgums
noslēgts par zemes vienību 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0271, kas
atrodas, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā līdz 2020. gada 11. jūnijam (pagarināts ar
07.08.2015. gada vienošanos Nr. LND/2-13.4/14/37-1). Zemes gabals nav apbūvēts,
zemes lietošanas mērķis (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4. punktam,
kurš nosaka, ka nomas maksu nosaka atbilstoši pašvaldības domes apstiprinātam
nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja
noteikto tirgus nomas maksu, 53. punktam, kurā noteikts, ka iznomātājs, izvērtējot
lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu
(nerīkojot izsoli), Līvānu novada domes 2019. gada 19. decembrī apstiprinātajam
Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādim Līvānu novada lauku
teritorijā 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, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt ar J. E., dzīvo: (adrese), 2014. gada 12. jūnijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/37 par pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0271, kas atrodas Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2030. gada 10. jūnijam), ar
tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim
(0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada Rudzātu pagastā - 40,00 EUR/ha gadā un PVN.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1lpp.
4. Izskatot N. J., dzīvo: (adrese), 2020. gada 24. aprīļa iesniegumu par 2014.
gada 12. jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/36 darbības
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termiņa pagarināšanu, konstatēts, ka Zemes nomas līgums noslēgts par neapbūvētu
zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0261, kas atrodas
Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā līdz 2020. gada 11. jūnijam (pagarināts ar
12.06.2015. vienošanos Nr. LND/2-13.4/14/36-1), aktuālajos VZD kadastra datos
norādīts, ka minētajai zemes vienībai lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju
apbūve.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktu, kurā
noteikts, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala
apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro, 17. punktu, kurā noteikts, ka
apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās
vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto) un 53. punktu, kurā
noteikts, 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, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt ar N. J., dzīvo: (adrese), 2014. gada 12. jūnijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/36 par zemes vienību 0,06 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0261, kas atrodas Dimantos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2030. gada 12. jūnijam), ar
tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim
(0601) – Individuālo dzīvojamo māju apbūve.
4.2. Noteikt zemes nomas maksu sākot ar 2020. gada 13. jūnijā 1,5 % apmērā
no kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.
5.Izskatot T. G., dzīvo: (adrese), 2020. gada 5. maija iesniegumu par 2012.
gada 21. maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/29 darbības
termiņa pagarināšanu, konstatēts, ka zemes nomas līgums noslēgts par neapbūvētu
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zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0281, kas atrodas
Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā līdz 2030. gada 20. maijam (pagarināts ar
07.08.2015. vienošanos Nr. LND/9-7/12/29-3).
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktu, kurā
noteikts, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala
apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro, 17. punktu, kurā noteikts, ka
apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās
vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto un 53. punktu, kurā
noteikts, 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, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt ar T. G., dzīvo: (adrese), 2012. gada 21. maijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/29 par zemes vienību 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0281, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2030. gada 20. maijam), ar tiesībām atkārtoti
līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – Individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
5.2. Noteikt zemes nomas maksu sākot ar 2020. gada 21. maiju 1,5 % apmērā
no kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
5.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.
6. Izskatot V. B., dzīvesvietas adrese: (adrese), 2020. gada 27. aprīļa
iesniegumu par 2015. gada 11. maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/213.4/15/74 darbības termiņa pagarināšanu, konstatēts, ka zemes nomas līgums
noslēgts par zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0252, kas
atrodas, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, līdz 2020. gada 10. maijam.
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Zemes gabals nav apbūvēts, zemes lietošanas mērķis (0101) – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.4. punktam,
kurš nosaka, ka nomas maksu nosaka atbilstoši pašvaldības domes apstiprinātam
nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja
noteikto tirgus nomas maksu, 53. punktam, kurā noteikts, ka iznomātājs, izvērtējot
lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu
(nerīkojot izsoli), Līvānu novada domes 2019. gada 19. decembrī apstiprinātajam
Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādim Līvānu novada lauku
teritorijā 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, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Pagarināt ar V. B., dzīvesvietas adrese: (adrese), 2015. gada 11. maijā
noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/15/74 par pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0252, kas
atrodas, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem (līdz
2030. gada 11. maijam), ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam
zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
6.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada Rožupes pagastā - 45,00 EUR/ha gadā un PVN.
6.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
6.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
6.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
7. Izskatot S. M., deklarētā adrese: (adrese), 2020. gada 8. maija iesniegumu
par 2012. gada 11. maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/20
darbības termiņa pagarināšanu, konstatēts, ka zemes nomas līgums noslēgts par zemes
vienību 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0402 un zemes vienību 0,136
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0320, kas atrodas Dimantos, Jersikas
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pagastā, Līvānu novadā, līdz 2030. gada 10. maijam (pagarināts ar 14.05.2015. gada
vienošanos Nr. LND/9-7/12/20-3), aktuālajos kadastra datos abām zemes vienībām
lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktu, kurā
noteikts, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala
apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro, 17. punktu, kurā noteikts, ka
apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās
vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto un 53. punktu, kurā
noteikts, 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, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
7.1. Pagarināt ar S. M., deklarētā adrese: (adrese), 2012. gada 11. maijā
noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/20 par zemes vienību
0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0402 un zemes vienību 0,136 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0320, kas atrodas Dimantos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2030. gada 10. maijam), ar
tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim
(0601) – Individuālo dzīvojamo māju apbūve.
7.2. Noteikt zemes nomas maksu par katru zemes vienību sākot ar 2020. gada
11. maiju 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28
euro gadā un PVN.
7.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
7.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
7.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
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15. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Ziņo J.Magdaļenoks
1. Izskatot K. V., deklarētā adrese: (adrese), 2020. gada 21. februāra
iesniegumu par zemes vienības 0,5143 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050216 nodošanu nomā, tika konstatēts, ka Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemes
vienība 0,5143 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0216, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar Līvānu novada domes 2020. gada 26. marta
lēmumu Nr. 6-13(1) “Par zemesgabalu nodošanu nomā” tika nodota nomā,
informācija par iznomājamo zemes vienību tika ievietota Līvānu novada pašvaldības
mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietota redzamā vietā Jersikas pagasta
pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar zemes pārvaldības likuma 17.
panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.
350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5., 29.8. un
30.4. 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, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos
zemes gabalus 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, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1.Iznomāt K. V., deklarētā adrese: (adrese), zemes vienību 0,5143 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0216, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā
uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam
zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
1.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada Jersikas pagastā - 40,00 EUR/ha gadā un PVN, bet ne mazāk
kā 28 EUR un PVN.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par Līguma slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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2. Izskatot F. O., deklarētā adrese: (adrese), 2020. gada 17. februāra
iesniegumu par zemes vienības daļas 500 m2 platībā no zemes vienības 7200 m2
kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0120, kas atrodas Stacijas ielā 20,
Līvānos, Līvānu novadā nodošanu nomā, tika konstatēts, ka minētā zemes vienības
daļa ar Līvānu novada domes 2020. gada 26. marta lēmumu Nr. 6-13(2) “Par
zemesgabalu nodošanu nomā” tika nodota nomā, informācija par iznomājamo zemes
vienību tika ievietota Līvānu novada pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē
www.livani.lv un izvietota redzamā vietā Līvānu novada domes ēkā. Citi pretendenti
minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies. Zemes vienības lietošanas mērķis (0601)
– individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar zemes pārvaldības likuma 17.
panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.
350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. un 17.
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, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos
zemes gabalus 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, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt F. O., deklarētā adrese: (adrese) daļu 500 m2 platībā no zemes
vienības 7200 m2 kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0120, kas atrodas
Stacijas ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām atkārtoti
līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (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.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par Līguma slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
2.5.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot N. B., deklarētā adrese: (adrese), 2020. gada 5. marta iesniegumu
par zemes vienības daļas 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0222
nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienības daļa 2,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7682-003-0222, adrese: “Krizantēmas”, Ragaviki, Sutru pagasts, Līvānu
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novads ar Līvānu novada domes 2020. gada 26. marta lēmumu Nr. 6-13(4) “Par
zemesgabalu nodošanu nomā” tika nodota nomā, informācija par iznomājamo zemes
vienību tika ievietota Līvānu novada pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē
www.livani.lv un izvietota redzamā vietā Sutru pagasta pārvaldes ēkā. Citi
pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar zemes pārvaldības likuma 17.
panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.
350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. un 30.4.
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, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos
zemes gabalus 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, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt N. B., deklarētā adrese: (adrese), zemes vienības daļu 2,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0222, adrese: “Krizantēmas”, Ragaviki,
Sutru pagasts, Līvānu novads uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu
pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada Sutru pagastā - 40,00 EUR/ha gadā un PVN.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par Līguma slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Izskatot A. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020. gada 6. marta
iesniegumu par zemes vienības 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0249
nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 4,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7682-003-0249, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu
novada domes 2020. gada 26. marta lēmumu Nr. 6-13(3) “Par zemesgabalu nodošanu
nomā” tika nodota nomā, informācija par iznomājamo zemes vienību tika ievietota
Līvānu novada pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietota
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redzamā vietā Sutru pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala
nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar zemes pārvaldības likuma 17.
panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.
350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. un 30.4.
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, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos
zemes gabalus 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, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Iznomāt A. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), zemes vienību 4,4 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0249, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā uz
10 (desmit) gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam
zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
4.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada Sutru pagastā - 40,00 EUR/ha gadā un PVN.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par Līguma slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp
5. Izskatot zemnieku saimniecības “Egļukalns”, reģ. Nr. 41501025303,
juridiskā adrese: “Egļukalns”, Iztekas, Jersikas pagasts, Līvānu novads, īpašnieka Z.
V. 2020. gada 13. februāra iesniegumu par zemes vienības 1,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-003-0354 nodošanu nomā, tika konstatēts, ka Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošā zemes vienība 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0030354, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar Līvānu novada domes 2020.
gada 27. februāra lēmumu Nr. 15-13 “Par zemes vienības nodošanu nomā” tika
nodota nomā, informācija par iznomājamo zemes vienību tika ievietota Līvānu
novada pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietota redzamā
vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav
pieteikušies.
32

Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar zemes pārvaldības likuma 17.
panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr.
350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. un 30.4.
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, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos
zemes gabalus 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, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Iznomāt zemnieku saimniecībai “Egļukalns”, reģ. Nr. 41501025303,
juridiskā adrese: “Egļukalns”, Iztekas, Jersikas pagasts, Līvānu novads, zemes vienību
1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0354, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši
noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
5.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada Jersikas pagastā - 40,00 EUR/ha gadā un PVN.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par Līguma slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
5.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
16.Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” pamatkapitālā.
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Kalvānei
Paskaidro U. Skreivers, A. Vaivods, G. Kraukle
1.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu,
15.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 4.punktu, Komerclikuma 153.un 154. pantu un Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63.panta pirmās daļas
1.punktu, ņemot vērā 2020.gada 26.marta Līvānu novada domes lēmumu Nr. 6-17
33

“Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai”, ievērojot Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “INTERBALTIJA”, reģistrācijas Nr. 40003518352, kas ir iekļauta LR
Uzņēmumu reģistrā apstiprinātajā Mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu
sarakstā, sagatavoto atzinumu par mantisko ieguldījumu, 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, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Ieguldīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese Rīgas iela 2B, Līvāni, Līvānu
novads, LV-5316, pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu Līvānu novada pašvaldībai
piederošo īpašumu - ERAF projekta “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana
Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” ietvaros izbūvētos
ūdensvada un kanalizācijas tīklus Līvānu pilsētas industriālajā zonā:
1.1.Ūdensvada tīkli Mazā Stirnu ielā, Līvānos 517 metri;
1.2.Kanalizācijas tīkli Stirnu ielā, Līvānos 371 metrs;
1.3.Ūdensvada tīkli Stirnu ielā, Līvānos 694 metri;
1.4.Kanalizācijas tīkli Celtniecības ielā, Līvānos 1647,09 metri;
1.5.Ūdensvada tīkli Celtniecības ielā, Līvānos (no Ce- Ū1-18 neieskaitot līdz
Ce- ŪM-1) 1815,79 metri;
1.6.Ūdensvada tīkli no Saules līdz Celtniecības ielai, Līvānos (no Sau-ŪM-1
līdz Ce- Ū1-12 neieskaitot) 777 metri;
1.7.Kanalizācijas tīkli Fabrikas ielā, Līvānos (no Fa-K1-1 līdz Fa-K1-20
ieskaitot) 1107,91 metrs;
1.8.Ūdensvada tīkli Fabrikas ielā, Līvānos (no St-Ū1-5 neieskaitot līdz CeŪ1-18 ieskaitot, ieskaitot atzaru no Ce- Ū1-18) 665,73 metri;
1.9.Ūdensvada tīkli Stacijas ielā, Līvānos (no St-Ū1-1 līdz St Ū1-5 ieskaitot)
260,32 metri,
kuru vērtība atbilstoši mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “INTERBALTIJA”, reģistrācijas Nr.
40003518352, novērtējumam ir noteikta 1404789 EUR (viens miljons četri simti četri
tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi euro), tādejādi palielinot Līvānu novada
pašvaldības ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” pamatkapitālā par 1404789 EUR (viens miljons četri simti
četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi euro).
2. Pašvaldības Kapitāla daļu turētāja pārstāvim Uldim Skreiveram un
atbildīgajai darbiniecei Helēnai Jablonskai veikt turpmākās darbības pamatkapitāla
palielināšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
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2.Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese Rīgas ielā 2b, Līvānos, LV5316, 2020. gada 21.maija vēstuli Nr. 1-9.298 ar lūgumu veikt naudas līdzekļu
ieguldījumu 29998,00 EUR uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanai, lai veiktu
maksājumu būvdarbu veicējam par asfaltbetona seguma atjaunošanu pilnā ielas
platumā Līvānu pilsētas Kalnu un Krasta ielās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
projekta Nr.5.3.1.0/17/I/005 „Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” ietvaros,
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.un 2.
punktu, 21. pantu, Komerclikuma 196.pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu un 63.panta pirmās daļas 1.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, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Ieguldīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese Rīgas iela 2B, Līvāni,
Līvānu novads, LV-5316, pamatkapitālā naudas līdzekļus 29998,00 EUR (divdesmit
deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro), pretī saņemot attiecīgu kapitāla
daļu skaitu.
2.2. Lēmuma 2.1.punktā minēto ieguldījumu veikt ar mērķi nodrošināt Līvānu
novada domes līdzfinansējumu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā
Nr.5.3.1.0/17/I/005 „Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” neattiecināmo
izmaksu asfaltbetona seguma atjaunošanai pilnā ielas platumā Līvānu pilsētas Kalnu
un Krasta ielās segšanai.
2.3. Līdzekļus 29998,00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti
deviņdesmit astoņi euro) piešķirt no Līvānu novada pašvaldības 2020.gada
pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
2.4. Pašvaldības Kapitāla daļu turētāja pārstāvim Uldim Skreiveram un
atbildīgajai darbiniecei Helēnai Jablonskai veikt turpmākās darbības pamatkapitāla
palielināšanai.
2.5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
17.Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A.Vaivods
1.Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu piešķirt papildus līdzekļus 1945 EUR apmērā Līvānu bērnu un jauniešu
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centra ēkas Rīgas ielā 4B, Līvānos, Līvānu novadā, vienkāršotās atjaunošanas –
siltināšanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, jo saskaņā ar cenu
piedāvājumu ieceres dokumentācijas izmaksas sastāda 5445,00 EUR (ieskaitot PVN),
bet Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā Līvānu bērnu un jauniešu
centram šim mērķim paredzētais finansējums ir 3500 EUR, līdz ar to, iztrūkstošā
finansējuma daļa sastāda 1945 EUR, un pamatojoties uz projekta atbilstību “Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–2025.gadam” III daļas
“Rīcību plāns 2019-2025” un IV daļas “Investīciju plāns 2019-2021” prioritātes Nr.2.
“Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta” rīcību virziena Nr.2.4. “Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša tehniskā infrastruktūra”
uzdevuma Nr. 2.4.2. “Veikt energoefektivitātes pasākumus” pasākumam Nr. 2.4.2.3.
“Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana”, 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, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt papildus līdzekļus 1945 EUR apmērā Līvānu bērnu un jauniešu
centram ēkas Rīgas ielā 4B, Līvānos, Līvānu novadā, vienkāršotās atjaunošanas –
siltināšanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei no Līvānu novada
pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2020.gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Intis
Svirskis un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu piešķirt papildus līdzekļus 7065 EUR apmērā Multifunkcionāla rotaļu
un aktivitāšu kompleksa uzstādīšanai Domes ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, jo
saskaņā ar iepirkuma rezultātiem objekta izmaksas sastāda 32065,00 EUR (ieskaitot
PVN), bet Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā šim mērķim
paredzētais finansējums ir 25000 EUR, kas ir Līvānu novada domes saņemtā naudas
balva 2019. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajā
konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, līdz ar to, iztrūkstošā finansējuma daļa
sastāda 7065 EUR, 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,
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P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt papildus līdzekļus 7065 EUR apmērā Multifunkcionāla rotaļu un
aktivitāšu kompleksa uzstādīšanai Domes ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā no Līvānu
novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2020.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Intis
Svirskis un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
18.Par Līvānu novada uzņēmējdarbības atbalsta konkursa
„Līvānu novads VAR 2020” rīkošanu.
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro G. Kraukle
Saskaņā ar Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra ierosinājumu un nolūkā
sekmēt saimniecisko darbību Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,
rūpēties par bezdarba samazināšanu, un ņemot vērā Finanšu ministrijas sniegto
saskaņojumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
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, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Rīkot uzņēmējdarbības atbalsta konkursu „Līvānu novads VAR 2020” un
izsludināt pieteikšanos konkursam ar 2020. gada 15. jūniju.
2. Apstiprināt konkursa „Līvānu novads VAR 2020” nolikumu (skatīt
pielikumu Nr. 1).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Inese Stahovska.
Pielikumā: Konkursa nolikums uz 13 lpp.
19.Par biedrības “Baltā māja” sociālās aprūpes mājās pakalpojumu apmaksu.
Ziņo A.Vaivods
Izskatot biedrības “Baltā māja”, reģ. Nr. 50008021661, adrese Stacijas iela 2,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2020.gada 18.maija vēstuli Nr.8, kurā lūdz
paaugstināt maksu par sociālās aprūpes mājās pakalpojumiem Līvānu novada Jersikas
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pagastā, lai segtu transporta degvielas izmaksas un sabiedriskā transporta biļetes
aprūpētājai, un pamatojoties uz 2009.gada 26.februāra Līvānu novada domes
saistošajiem noteikumu Nr.5 “Par sociālās aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas
un apmaksas kārtību Līvānu novadā” 11.punktu, saskaņā ar kuru noteikta samaksa par
vienas astronomiskās stundas darba izpildi 3,50 EUR, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 20.panta otro un trešo daļu un 22.panta 2.punktu, Ministru
kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 7.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju - nodrošināt
iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) un 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, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2020. gada 11. maiju, nosakot samaksu par biedrības “Baltā māja”
sniegtajiem sociālās aprūpes mājās pakalpojumiem, kuri tiek sniegti klientam trīs (3)
reizes nedēļā, kopā nostrādājot astoņas (8) stundas, un nokļūšana pie klienta ir 4,5 km
attālumā, pie noteiktās maksas par pakalpojumu sniegšanu:
1.1. pielietot koeficientu 1,0886, ja tiek izmantots personīgais autotransports;
1.2. pielietot koeficientu 1,1393, ja tiek izmantots sabiedriskais transports.
2. Noteikt, ka apmaksa par pakalpojumu tiek veikta no Līvānu novada
pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā sociālai aizsardzībai paredzētajiem līdzekļiem.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Sociālā dienesta
vadītāja Arnita Briška.
20.Par Energopārvaldības sistēmas (EPS|) rokasgrāmatas apstiprināšanu un
Energopārvaldības sistēmas (EPS) ieviešanu un īstenošanu Līvānu novada
pašvaldībā atbilstoši ISO 50001:2018 standarta prasībām.
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei, I. Jaunušānei
Paskaidro A. Skromāns
Pamatojoties uz to, ka ir izstrādāta Energopārvaldības sistēmas (EPS)
rokasgrāmata, 2020. gada 3. martā ir sertificēta Līvānu novada pašvaldības
Energopārvaldības sistēma (EPS) atbilstoši ISO 50001:2018 standarta prasībām
(sertifikāta Nr. LVRIG137920E) ar mērķi izveidot sistēmu un procesus, kas
nepieciešami, lai uzlabotu energoefektivitāti un veicinātu efektīvu energoresursu
izmantošanu, kā rezultātā tiktu gan samazināta ietekme uz vidi, gan arī samazinātas
organizācijas izmaksas par elektroenerģiju un kurināmo, kā arī pamatojoties uz
Energoefektivitātes likuma 5.pantā noteikto, un likuma „Par pašvaldībām” 12.pantā
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noteikto, kā arī, lai nodrošinātu Līvānu novada pašvaldības integrētajā attīstības
programmā 2019-2025.gadam paredzēto energoefektivitātes pasākumu īstenošanu,
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, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Energopārvaldības sistēmas (EPS) rokasgrāmatu (pielikums
Nr.1.).
2. Veikt Energopārvaldības sistēmas (EPS) ieviešanu un īstenošanu Līvānu
novada pašvaldībā atbilstoši ISO 50001:2018 standarta un izstrādātās
Energopārvaldības sistēmas (EPS) rokasgrāmatas prasībām.
3. Noteikt, ka visiem pašvaldības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem atbilstoši
savai kompetencei ir jāpiedalās Energopārvaldības sistēmas (EPS) ieviešanā un
īstenošanā atbilstoši ISO 50001:2018 standarta un izstrādātās Energopārvaldības
sistēmas (EPS) rokasgrāmatas prasībām.
4. Uzdot pašvaldības iestāžu vadītājiem iepazīstināt savas iestādes darbiniekus
ar šo lēmumu.
5. Paziņot LR Ekonomikas ministrijai par Energopārvaldības sistēmas (EPS)
ieviešanu Līvānu novada pašvaldībā saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada
11.oktobra noteikumu Nr.668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā
energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” 3.pielikumu.
6. Noteikt, ka par lēmuma izpildi ir atbildīgs pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Būvniecības un infrastruktūras daļas būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā: Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmata uz 59 lpp.
21.Par saistošajiem noteikumiem
“Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada 31. marta saistošajos noteikumos
Nr. 7 „Līvānu novada pašvaldības nolikums””
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei, J. Magdaļenokam
Paskaidro J. Sniķers
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada 31.
marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Līvānu novada pašvaldības nolikums”” projektu
un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas pirmo punktu un 24. 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, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, V. Labinskim „pret”, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 5 “Grozījumi Līvānu
novada domes 2016. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Līvānu novada
pašvaldības nolikums””
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 27 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
Deputāta V.Labinska īpašais viedoklis pielikumā uz 1 (vienas) lapaspuses
22. Par investīciju projekta “Ielu pārbūves darbi Līvānos, Līvānu novadā”
iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā izvērtēšanai
valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai COVID-19 ekonomisko un sociālo seku
mazināšanai.
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Sakarā ar nepieciešamību veikt Līvānu pilsētas “Ubaglīča” ielu atjaunošanu,
paaugstinot tā sasniedzamību, nodrošinot kvalitatīvu, pieejamu un pievilcīgu dzīves
vidi iedzīvotājiem, palielinot pilsētas pievilcību un tās kā reģionālā attīstības centra
potenciālu sociālo un ekonomisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai pilsētas
un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, un pamatojoties uz projekta atbilstību “Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025. gadam” 2.4. rīcību
virziena “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša tehniskā
infrastruktūra” 2.4.1. uzdevuma “Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu
infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu” 2.4.1.1. pasākumam “Ielu un
autoceļu infrastruktūras uzlabošana novada pilsētā un pagastos” un pamatojoties uz
2020.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 278 “Noteikumi par
nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās
situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” 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, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ;
1.Iesniegt Līvānu novada pašvaldības investīciju projektu “Ielu pārbūves darbi
Līvānos, Līvānu novadā” ar projekta kopējām izmaksām 2893455,87 EUR (ieskaitot
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PVN 21%) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā izvērtēšanai valsts
budžeta aizņēmuma saņemšanai 2020. un 2021.gadā, nodrošinot pašvaldības
līdzfinansējumu 2020.gadā ne mazāku par 25% no kopējām investīciju projekta
izmaksām 2020.gadā, ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai
saistībā ar COVID-19 izplatību.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne, Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska un Būvniecības un
infrastruktūras daļas vadītājs Intis Svirskis.
Sēde beidzas plkst. 11.54
Protokols parakstīts 2020.gada 3.jūnijā
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītājas vietniece

/paraksts/

V.Loča
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