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Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS, līdz darba kārtības 24. jautājumam, plkst.1200
4) Inese JAUNUŠĀNE
5) Ināra KALVĀNE
6) Ginta KRAUKLE, līdz darba kārtības 24. jautājumam, plkst.1215
7) Valdis LABINSKIS
8) Jānis MAGDAĻENOKS
9) Ivans MATROSOVS
10) Pēteris ROMANOVSKIS
11) Ļevs TROŠKOVS, līdz darba kārtības 24. jautājumam, plkst.1200
12) Andris VAIVODS
13) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
1) Gatis PASTARS, attaisnojoša iemesla dēļ,
2) Ainis VEIGURS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
2) Aija USĀNE, izpilddirektora vietniece,
3) Renāte ŠMUKSTE, juridiskās daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos,

4) Baiba VUCENLAZDĀNE, plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
5) Helēna JABLONSKA, finanšu daļas vadītāja,
6) Juris SNIĶERS, informātikas daļas vadītājs,
7) Ilga PEISENIECE, izglītības pārvaldes vadītāja,
8) Antra VILCĀNE, nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja,
9) Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
10) Paulīna ZARIŅA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
11) Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
12) Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
13) Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
14) Inga BOKĀNE, juriskonsulte,
15) Jānis VAIVODS, sabiedrisko attiecību speciālists
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut domes sēdes darba
kārtībā iekļaut 33. jautājumu „Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pamatkapitālā.
Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
Iekļaut domes sēdes darba kārtībā 33. jautājumu „Par ieguldījumu Sabiedrības
ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā domes
priekšsēdētāja Andra Vaivoda priekšlikumu par 33. domes sēdes darba kārtības
jautājuma „Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā, Līvānu novada dome
izskata šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
3. Par pārstāvi Līvānu 1. vidusskolas izglītības iestādes padomē. Ziņo I. Kalvāne
4. Par Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju. Ziņo I. Kalvāne
5. Par Jaunsilavas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne
6. Par grozījumu veikšanu Līvānu 1. vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne
7. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jersikas pagastā Līvānu novadā
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
8. Par atļauju stenda šautuves darbībai. Ziņo J. Magdaļenoks
9. Par adrešu datu kārtošanu. Ziņo J. Magdaļenoks
10. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
a. ,,Pakalni” Turku pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks
12. Par medību koordinācijas komisijas izveidi un Medību koordinācijas komisijas
nolikuma apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
13. Par zemes vienības nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks
14. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
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15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
16. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks
17. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
18. Par dzīvokļa Rīgas ielā 10a-3, Līvānos pirkuma līguma atcelšanu. Ziņo A.
Vaivods
19. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods
20. Par dzīvokļu atsavināšanas procedūras izbeigšanu. Ziņo A. Vaivods
21. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods
22. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods
23. Par projektu „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu
uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta”.
Ziņo A. Vaivods
24. Par Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu. Ziņo A. Vaivods
25. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods
26. Par galvojuma sniegšanu. Ziņo A. Vaivods
27. Par objektu izslēgšanu no nepabeigtās būvniecības objektu sastāva un
norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods
28. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu par
2019. gadu. Ziņo A. Vaivods
29. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2020.gadam. Ziņo A.
Vaivods
30. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu 2020. 2022. gadam. Ziņo A. Vaivods
31. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem ar 2020. gada 1. janvāri. Ziņo A. Vaivods
32. Par pašvaldības viedokli par SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
tarifu projektu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods
33. Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” pamatkapitālā. Ziņo A. Vaivods
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei, U. Skreiveram
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods iepazīstina deputātus ar aktualitātēm.
30. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar Latvijas Republikas
Zemessardzes 35. kājnieku bataljona komandieri pulkvežleitnantu Jāni Svilpi, lai
pārrunātu jautājumus par Zemessardzes vajadzībām nepieciešamo telpu nomas
iespējām.
31. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un citi Latgales
pašvaldību vadītāji Saeimā piedalījās Administratīvi teritoriālās reformas komisijas
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sēdē, kurā tika skatīts Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojekta
pielikums, kurā plānots noteikt jaunizveidojamās novadu pašvaldības.
31. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Līvānu
novada Izglītības pārvaldes speciālisti un novada izglītības iestāžu vadītāji Daugavpilī
tikās ar Izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku un ministrijas speciālistiem, lai
pārrunātu jautājumus par skolu tīkla turpmāko attīstību.
Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā
nosaka, ka no 2020.gada 1.janvāra pašvaldību kapitālsabiedrību kapitāldaļu turētājs ir
pašvaldības izpilddirektors. Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers katru
pirmdienu rīko sanāksmi, kurā tiekas ar Līvānu novada domes kapitālsabiedrību
vadītājiem.
4. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā piedalījās
biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) valdes sēdē, kuras ietvaros
notika tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
pārstāvjiem.
5. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rīgā piedalījās
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas
sēdē un LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē.
6. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā piedalījās
Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam Uzraudzības komitejas sēdē
kā Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes pārstāvis.
6. februārī notika Līvānu novada kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības, jaunatnes un
sociālo iestāžu vadītāju sanāksme un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme.
7. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Ludzā
piedalījās biedrības “Latgales reģiona attīstības aģentūra” (LRAA) biedru kopsapulcē,
kurā tika izskatīts jautājumi par LRAA 2020. gada darbību, biedrības darbības
virzieniem, projektiem, štatiem, biedru naudām un finansējuma plānu 2020. gadam.
8. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Līvānu novada “Gada balva kultūrā 2019” pasākumā un pasniedza Līvānu novada
domes apbalvojumus un Līvānu novada domes Kultūras komisijas speciālās balvas.
10. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Krāslavas novada Aulejas pagastā
piedalījās Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes (LPRAP) sēdē, kuras
ietvaros notika tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku un Satiksmes
ministru Tāli Linkaiti.
11. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Velga Švirkste Zelta kāzu jubilejā sveica līvāniešus
Vilhelmīnu un Ēvaldu Susejus.
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12. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja
Starpinstitucionālās sadarbības grupas izbraukuma sēdi, kura tika rīkota Rožupes
pagastā.
12. februārī Baltkrievijas pilsētā Lidā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods un Lidas rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs Sergejs Ložeņčiks parakstīja
līgumu par sadarbību starp Latvijas Republikas Līvānu novada pašvaldību un
Baltkrievijas Republikas Grodņas apgabala Lidas rajona izpildkomiteju.
13. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Līvānos tikās ar VARAM Reformu
nodaļas vadītāju Arni Šultu un nodaļas speciālistiem, lai pārrunātu administratīvi
teritoriālās reformas jautājumus.
14. februārī Līvānu novadu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Mazsalacas
pašvaldības delegācija, kura tikās ar Līvānu novada domes izpilddirektoru Uldi
Skreiveru un pašvaldības speciālistiem, apskatīja Līvānu 1. vidusskolu, sporta zāli,
vieglatlētikas manēžu un peldbaseinu, jaunatnes iniciatīvu centru “Kvartāls”, Latgales
Mākslas un amatniecības centru, kā arī apmeklēja uzņēmumu SIA “Ceram Optec”.
15. februārī un 16.februārī Līvānu novadā norisinājās XXI Starptautiskais masku
tradīciju festivāls, kurā piedalīsies dalībnieki no Latvijas un ārvalstīm – kopumā vairāk
kā 300 dalībnieki (30 kolektīvi).
15. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Latgales
Mākslas un amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne Rīgā piedalījās sabiedrisko
mediju balvas “Kilograms kultūras 2019” pasniegšanas ceremonija, kur Latgales
Mākslas un amatniecības centrs bija piecu nominantu vidū kategorijā “Kultūrvieta”
(vienīgais no Latgales reģiona).
17. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rīgā tikās ar Saeimas Administratīvi
teritoriālās reformas komisijas locekļiem un VARAM pārstāvjiem, lai, atsaucoties
VARAM lūgumam, dalītos ar pieredzi par Līvānu novada pagastu valžu darbību.
17. februārī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās
Turku pagasta valdes sēdē un vadīja Līvānu novada Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi.
19. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Rudzātu pagasta valdes sēdē.
19. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece tikās ar Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas akreditācijas ekspertu komisiju.
20. februārī notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde, kurā tika izskatīti 3 jautājumi.
20. februārī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
20. februārī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers un pašvaldības
atbildīgie darbinieki tikās ar Bureau Veritas Latvia ekspertiem, kuri veica Līvānu
novada pašvaldības energopārvaldības sistēmas sertificēšanu.
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21. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā piedalījās LPS
Domes sēdē, kurā sprieda par Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetu 2021.–2027.
gadam, pārrunāja turpmāko sadarbību ēnu ekonomikas mazināšanā, starptautisko
ekspertu sākotnējo ziņojumu par vietējās demokrātijas pārkāpumiem administratīvi
teritoriālās reformas norisē u.c. jautājumus.
22. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods sveica slāvu biedrību
“Uzori” 20 gadu un ansambli “Uzori” 10 gadu jubilejās.
23. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rēzeknē
pārstāvēja pašvaldību Latgaliešu kultūras gada balvas "Boņuks" pasniegšanas
pasākumā. Nominantu vidū bija arī mākslinieču apvienība V.I.V.A., kurā darbojas arī
Līvānu novada māksliniece, Latgales Mākslas un amatniecības centra vadītāja Ilze
Griezāne.
25. februārī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers Līvānu
Uzņēmējdarbības atbalsta centrā atklāja Līvānu novada pašvaldības projekta “Viedo
pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” un Energopārvaldības sistēmas
izstrādes ietvaros rīkoto konferenci par projekta rezultātiem un ievadlekciju
pašvaldības iestāžu vadītājiem par Līvānu novada pašvaldības energopārvaldības
sistēmu.
26. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece tikās ar Rudzātu vidusskolas akreditācijas
ekspertu komisiju.
26. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Līvānu
novada Kultūras centrā vadīja tikšanos ar Līvānu novada amatiermākslas kolektīvu
vadītājiem, lai pārrunātu šī gada ieceres.
27. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle atpūtas
kompleksā „Avotiņi”, Jersikas pagastā, piedalīsies biedrības "Preiļu rajona partnerība"
rīkotajā Eiropas Komisijas kampaņas "Laiks laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā!”
pasākumā.
2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot V. R., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020. gada 13. februāra
iesniegumu par 2019. gada 11. novembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 75 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, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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1.1. Pagarināt V. R., ģimenes sastāvs 3 cilvēki, īres tiesības uz labiekārtotu 2 –
istabu dzīvokli Raiņa ielā 1-38, Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2025.gada 1.
martam.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot J. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020. gada 03.februāra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā uzaicinātai speciālistei, kas nav
nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, 21.1 panta ceturto daļu, kas nosaka,
ka “Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs nodot
apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai atsavināt”
un 21.3 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “(1) Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu
ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem”, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 15
“Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 8. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt labiekārtotam 2 – istabu dzīvoklim Rīgas ielā 57A-14, Līvānos,
Līvānu novadā, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2.2. Piešķirt J. S., ģimenes sastāvs 2 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2 –
istabu dzīvokļa Rīgas ielā 57A-14, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz
2020. gada 1.septembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
2.3. J. S. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 57A-14,
Līvānos, Līvānu novadā, īri. Pilnvarot SIA “Līvānu dzīvokļu komunālā saimniecība”
noslēgt sadarbības līgumu ar J.S. darba devēju SIA “Firma Madara 89”.
2.4. Izslēgt J. S. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, uzaicināto speciālistu grupas, kārtas Nr.9.
2.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
2.6. 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.
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3. Izskatot I. I., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020.gada 29.janvāra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai, kas nav nodrošināta ar
atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 15.pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos var noteikt citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība izīrējot
dzīvojamo telpu, un 20.pantu, kurā noteikts, ka izīrētās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2006.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr. 10 “Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3.
punktam, un ņemot vērā Līvānu novada sociālā dienesta 2020. gada 11.februāra
atzinumu “Par I. I.”, 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, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut I. I., ģimenes sastāvs 2 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese),
pašvaldības palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā (ar sociālā dienesta vai bāriņtiesas
ierosinājumu) nodrošināmo personu grupā ar kārtas Nr.14.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par pārstāvi Līvānu 1. vidusskolas izglītības iestādes padomē.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2020.gada 29.janvāra vēstuli Nr.1-11/10 par
skolas dibinātāja pārstāvja deleģēšanu darbam Līvānu 1.vidusskolas izglītības iestādes
padomes sastāvā un ņemot vērā, ka iepriekšējā izglītības iestādes padomes sastāvā
darbojās Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, kura piekrīt
turpināt darbību padomes sastāvā, pamatojoties uz Izglītības likuma 31.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, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Deleģēt Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieci Gintu Kraukli kā
skolas dibinātāja pārstāvi darbam Līvānu 1.vidusskolas izglītības iestādes padomes
sastāvā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktors
Gatis Pastars.
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4. Par Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots G. Krauklei, A. Vaivodam, V. Labinskim, M. Grigalim,
J. Magdaļenokam
Paskaidro J. Sniķers
Atbilstoši 2018. gada 21. jūnijā pieņemtajam likumam “Grozījumi Vispārējās
izglītības likumā”, kurā noteikts, ka ar 2020. gada 1. septembri no Vispārējās izglītības
likuma tiek izslēgts vispārējās vidējās izglītības iestādes veids - vakara (maiņu)
vidusskola un ievērojot Vispārējās izglītības likuma pārejas noteikumu 34. punktā
noteikto, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas darbība ir jāizbeidz.
Līvānu novada pašvaldības padotībā esošā vispārējās vidējās izglītības iestāde
Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola (reģistrācijas Nr. 40900005433)
2019./2020.mācību gadā īsteno divas izglītības programmas: vispārējās vidējās
izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011012) un vispārējās vidējās
izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011013).
Lai nodrošinātu vienotu pieeju izglītības programmu īstenošanai, racionālu
materiāli tehnisko resursu izmantošanu, nodrošinātu Līvānu novada pašvaldības
finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu un arī turpmāk nodrošinātu efektīvu
mācību procesa organizāciju, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā īstenotās
vispārējās vidējās izglītības neklātienes programmas tiks realizētas Rudzātu vidusskolā,
kā rezultātā pēc Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidācijas izglītojamie
turpinātu saņemt līdzvērtīgu kvalitatīvu izglītību. Veiktās pārmaiņas nepasliktinās
izglītojamo mācību procesu un izglītojamajiem neradīs papildus apgrūtinājumus, jo
izglītības programmu īstenošanas vieta netiks mainīta, mācību process notiks šī brīža
Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas telpās Rīgas ielā 113/117, kuras arī pēc
iestādes likvidācijas turpinās izmantot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu
filiāles darbības nodrošināšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma
15. panta ceturtās daļas 5.punktam, kas nosaka, ja tiešās pārvaldes iestādes pārvaldes
uzdevumus nodod citai iestādei, — rezultātā iestāde beidz pastāvēt, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 1. punktu un 23.panta otro daļu, kuros noteikts, ka pašvaldības
izglītības iestādes likvidē pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, kā
arī ņemot vērā 23. panta piektās daļas noteikumus, ka par izglītības iestādes likvidāciju
vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus
mēnešus iepriekš, un saskaņā ar grozījumiem Vispārējās izglītības likuma 40. panta
pirmajā daļā, kas stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri, Pārejas noteikumu 34. punktu,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā
noteikta viena no pašvaldību autonomajām funkcijām - gādāt par iedzīvotāju izglītību,
un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ka tikai dome var izskatīt jautājumus par
pašvaldības iestāžu izveidošanu, reorganizāciju un likvidēšanu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav
NOLEMJ:
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1. Likvidēt Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādi Līvānu novada Vakara
(maiņu) vidusskolu, reģistrācijas Nr. 40900005433, juridiskā adrese: Rīgas iela
113/117, Līvāni, LV-5316, ar 2020.gada 31.augustu.
2. Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas direktorei Ilzei Vanagai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos:
2.1. informēt izglītojamos, vecākus, likumiskos pārstāvjus, izglītības iestādes
pedagogus un darbiniekus par Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju
un iespējām apmācības vietas maiņai un citiem nosacījumiem sakarā ar Līvānu novada
Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju;
2.2. veikt nepieciešamās darbības saskaņā ar Darba likumu un citiem
normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības, lai nodrošinātu lēmuma
izpildi;
2.3. nodrošināt iestādes dokumentācijas un lietu sakārtošanu un nodošanu
glabāšanai Valsts arhīvā.
3. Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram nodrošināt
Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidācijas procesu un izveidot komisiju
Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidācijas procesa nodrošināšanai un
finanšu un materiālo vērtību nodošanu Līvānu novada domei, datortehnikas nodošanu
atbilstošai izglītības iestādei un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Līvānu
novada Vakara (maiņu) vidusskolas direktori Ilzi Vanagu par darba tiesisko attiecību
izbeigšanu sakarā ar skolas likvidāciju.
4. Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītājai Ilgai Peiseniecei saskaņot
Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju ar Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministriju un pēc iestādes likvidācijas informēt Izglītības iestāžu
reģistru par Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju.
5. Rudzātu vidusskolas direktorei Valentīnai Vaivodei nodrošināt Līvānu
novada Vakara (maiņu) vidusskolas izglītības programmu pēctecību pēc Līvānu novada
Vakara (maiņu) vidusskolas likvidācijas un izglītības programmu licencēšanu ar 2020.
gada 1.jūliju, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775
„Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” noteiktajai
kārtībai.
6. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Izglītības un
zinātnes ministriju.
7. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece.
5. Par Jaunsilavas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
Izskatot Jaunsilavas pamatskolas 2020. gada 17.februāra vēstuli Nr. 1-12/9 „Par
Jaunsilavas pamatskolas nolikumu” un saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo
daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 8. punktu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
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Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jaunsilavas pamatskolas
nolikumu jaunā redakcijā
/sk.pielikumā/.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Jaunsilavas pamatskolas nolikumu, apstiprināts ar
Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija sēdes protokola Nr.7 lēmumu Nr. 7-23.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juridiskās daļas vadītājapriekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 10 lpp.
6. Par grozījumu veikšanu Līvānu 1. vidusskolas nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2020. gada 18.februāra vēstuli Nr. 1-13/4 „Par
grozījumiem Līvānu 1.vidusskolas nolikumā” un saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta
pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu 1.vidusskolas nolikumā (apstiprināts ar Līvānu novada domes
2015.gada 26.marta sēdes protokola Nr.4 lēmumu Nr.4-26) šādus grozījumus:
1.1. izslēgt no Nolikuma 11.punkta 11.2. apakšpunktu (11.2. pamatizglītības
pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu, kods 21011811);
1.2. izslēgt no Nolikuma 11.punkta 11.9. apakšpunktu (11.9. speciālās
pirmsskolas izglītības programmu, kods 01015811);
1.3. izteikt Nolikuma 32.punktu šādā redakcijā: “1.-4.klašu izglītojamajiem,
pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, tiek organizētas pagarinātās dienas grupas”;
1.4. izteikt Nolikuma 39.punktu šādā redakcijā: “Izglītojamo mācību
sasniegumu vērtējumi tiek atspoguļoti izglītojamo dienasgrāmatās e-klasē”.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juridiskās
daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
7. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jersikas pagastā Līvānu novadā
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumu
Nr. 16-27 “Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu” un Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2020. gada 11. februāra
protokolu Nr. 1-3.3/2 par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jersikas pagastā
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Līvānu novadā nomas tiesību izsoli, un saskaņā ar Līvānu novada domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz
likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
3. panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama
īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, un likuma „Par
pašvaldībām” 14. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020. gada 11. februāra pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
0,9027 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 004 0191 Jersikas pagastā Līvānu
novadā nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Iznomāt M. S., dzīvo (adrese), Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību 0,9027 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 004 0191 Jersikas pagastā
Līvānu novadā, par nosolīto summu 41,11 EUR (četrdesmit viens euro 11 centi) un
PVN gadā uz pieciem gadiem ar tiesībām līgumu pagarināt.
3. Noteikt, ka nomas līgums ar Līvānu novada domi jānoslēdz līdz 2020. gada
20. martam.
4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes Juridiskās
daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste, par
lēmuma izpildi – Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra
Vilcāne.
Pielikumā: zemes nomas līguma projekts ar uz 3 lpp.
8. Par atļauju stenda šautuves darbībai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam, M. Grigalim, G. Krauklei
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Valsts meža dienesta, reģ. Nr. 90000057795, Sēlijas virsmežniecības,
adrese Mežrūpnieku iela 2A, Jēkabpils, LV-5201, 2020. gada 3. februāra vēstuli Nr.
VM6.4-1/66 “Par atļaujas izsniegšanu otrās kategorijas šautuves (šautuves stenda)
“Steķi” darbības turpināšanai” konstatēts, ka šautuve “Steķi” atrodas Steķos, Turku
pagastā, Līvānu novadā. Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 76860040153, kurā
ietilpst šautuve (šautuves stends) “Steķi”, atrodas Valsts meža dienesta tiesiskajā
valdījumā. Iepriekš 2011. gada 11. augustā pašvaldības izsniegtās atļaujas Nr. 36/11/1913 darbības termiņš ir izbeidzies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ieroču aprites likuma 70. panta otro daļu,
kura noteikts, ka otrās un trešās kategorijas šautuves izveidošanai un darbībai
nepieciešama pašvaldības atļauja, un saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 15.
panta divpadsmito daļu, kurā noteikts, ka iestāde “nedrīkst atteikties piemērot tiesību
normu, pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka
tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību
normas piemērošanu” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
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daļas 11. punktu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātam V. Labinskim balsošanā
nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Atļaut Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecībai, reģ. Nr. 90000057795,
juridiskā adrese Mežrūpnieku iela 2A, Jēkabpils, LV-5201, turpināt otrās kategorijas
stenda šautuves “Steķi”, kas atrodas Steķi, Turku pagasts, Līvānu novads, darbību.
2. Atļauja ir derīga līdz tās atsaukšanai vai ja normatīvajos aktos tiek noteikts
cits regulējums.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja vietniece Gunita Vaivode.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:
1) šautuves (šautuves stenda) „Steķi” nolikums un drošības noteikumi uz 3 lpp.
2) šautuves (šautuves stenda) „Steķi” plāns uz 1 lpp.
9. Par adrešu datu kārtošanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju par Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā dzēstu ierakstu par būvi ar kadastra apzīmējumu
76680040106010, kurai reģistrēta adrese ,,Vecvidiņi”, Vidi, Rudzātu pagasts, Līvānu
novads, LV-5328, kas uz šo brīdi nav piesaistīta nevienam objektam Kadastra
informācijas sistēmā un radušās situācijas izvērtēšanu, un lēmuma par adreses
,,Vecvidiņi”, Vidi, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328, likvidēšanu, ja
adresācijas objekts dabā neeksistē un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 30.punktu, kas 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, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Likvidēt un izslēgt no adrešu reģistra adresi: ,,Vecvidiņi”, Vidi, Rudzātu
pagasts, Līvānu novads, LV-5328, (adreses klasifikatora kods - 106546551).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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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.
10. Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots M. Grigalim
1. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0327, kas atrodas dārzkopības sabiedrībā
,,Dimanti”, Jersikas 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, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt pašvaldībai piekrītošai zemes vienībai 0,0761 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0327, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu
,,Dadzīši” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot S. S., dzīvo (adrese), 2020. gada 3.februāra iesniegumu par jauna
nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-007-0011, kas
atrodas Rožupes 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, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 6,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-007-0011, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu
nosaukumu ,,Jaunratnieki” ( sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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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.
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Pakalni” Turku pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Preime”, reģ. Nr.41503026248, juridiskā adrese: Liepu iela 9-19,
Preiļi, iesniegto sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas (sertifikāta Nr. AA0113)
2020.gada 12.februārī izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Pakalni” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7686-007-0355 Līvānu novada Turku 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 31.oktobra lēmumam Nr.14-16 „Par zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Upītes” 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
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, Ministru
kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi’’ 2.9.
punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašumam „Pakalni" zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0355 Turku pagastā, Līvānu novadā, sadalot to trīs zemes
vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. paliekošajam zemes nogabalam Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 7686-0070616 ar nosaukumu ,,Pakalni”– 9,80 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam NR.1 ar kadastra apzīmējumu 7686-0070601 ar nosaukumu ,,Pakalnu muiža” – 2,05 ha, veidojot jaunu nekustamo īpašumu;
1.3. atdalāmajam zemes nogabalam NR.2 ar kadastra apzīmējumu 7686-0070614 ar nosaukumu ,,Upes pakalni” – 2,05 ha, veidojot jaunu nekustamo īpašumu.
2. Mainīt zemes nogabalam NR.2 ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0614 ar
nosaukumu ,,Upes pakalni” 2,05 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un
būvēm noteikto adresi ,,Pakalni”, Dubnas viensētas, Turku pagasts, Līvānu novads,
LV-5316 (klasifikatora kods 105994730) uz adresi: ,,Upes pakalni”, Dubnas viensētas,
Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316.
3. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.3 ar
kadastra apzīmējumu 7686-007-0616 ar nosaukumu ,,Pakalni” 9,80 ha platībā – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
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4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0601 ar nosaukumu ,,Pakalnu muiža” 2,05 ha platībā – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0614 ar nosaukumu ,,Upes pakalni” 2,05 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
6. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0601, Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0614 un Nr.3 ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0616 precizētos apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes
ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
7. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekta ,,Pakalni” grafiskā daļa uz 1 lpp.
12. Par medību koordinācijas komisijas izveidi un Medību koordinācijas
komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek V. Labinskim
Izskatot Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītāja vietnieces Gunitas Vaivodes iesniegto Medību koordinācijas komisijas
nolikuma projektu jaunā redakcijā, un medību komisiju jaunā sastāvā saskaņā ar
saņemtajiem iestāžu ierosinājumiem, un atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada
26.maija noteikumu Nr.269 "Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu
noteikšanu un medību koordinācijas komisijām" 2. punktam, kas nosaka, ka medījamo
dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī
pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai nosaka attiecīgās
pašvaldības izveidota Medību koordinācijas komisija, un 3. punktu, kurā noteikts, ka
Komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no attiecīgās pašvaldības, Valsts meža
dienesta, Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa vienam pilnvarotam pārstāvim no mednieku,
lauksaimnieku un meža īpašnieku apvienības, kurā komisijas izveidošanas laikā ir
vairāk nekā 200 biedru, kā arī komisijas sastāvu apstiprina uz četriem gadiem, un 7.
punktu, kurā noteikts, ka komisijas darbu vada pašvaldības pārstāvis, un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 41. panta pirmās daļas
2. punktu un 61. panta trešo daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada medību koordinācijas komisiju uz četriem gadiem
jaunā sastāvā, tai skaitā:
1.1. Līvānu novada domes pārstāvis- Gunita Vaivode, komisijas priekšsēdētāja,
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1.2. Valsts meža dienesta pārstāvis – Pēteris Kalvišs Soida,
1.3. Lauku atbalsta dienesta pārstāvis- Arnis Griboniks,
1.4. Latvijas mednieku asociācijas pārstāvis – Viktors Friliņš,
1.5. Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis –Aldonis Utināns,
1.6. Biedrības „Zemnieku Saeima” pārstāvis- Ramiss Aļijevs.
2. Apstiprināt Medību koordinācijas komisijas nolikumu jaunā redakcijā (skat.
pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja vietniece Gunita Vaivode.
Pielikumā: nolikums uz 4 lpp.
13. Par zemes vienības nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot zemnieku saimniecības ,,Egļukalns”, reģ. Nr.41501025303, juridiskā
adrese: ,,Egļukalns”, Iztekas, Jersikas pagasts, Līvānu novads, īpašnieka Z. V., dzīvo:
(adrese), 2020. gada 13. februāra iesniegumu par zemes vienības 1,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-003-0354 nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība
1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0354, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2009.gada 17.decembra sēdes lēmumu Nr.2918(1) ,,Par zemes reformas pabeigšanai izmantojamo zemes vienību izvērtēšanu”
nodota zemes reformas pabeigšanai.
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, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību
1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0354, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, 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. 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.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
14. Par zemes nomas izbeigšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots G. Krauklei
Paskaidro L. Ancāne
Izskatot B. K., dzīvo (adrese), 2020. gada 14. februāra iesniegumu par
atteikšanos no tiesībām uz zemes nomu zemes vienības daļai 0,05 ha platībā no
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 0,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652001-0120, kas atrodas, Jersikas pagastā, Līvānu novadā (tagadējā adrese - Stacijas ielā
20, Līvānos, Līvānu novadā), tika konstatēts, zemes vienības daļa 0,05 ha platībā no
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 0,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652001-0120 iznomāta B. K. saskaņā ar 2010. gada 5.oktobra lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr. 255.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad
Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai
tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda” 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, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2020. gada 29.februāri izbeigt nomas tiesiskās attiecības ar B. K., dzīvo
(adrese), par zemes vienības daļu 0,05 ha platībā no pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības 0,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0120, kas atrodas Stacijas
ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes), kas
nodota nomā saskaņā ar 2010. gada 5.oktobra lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.
255.
2. Atstāt Līvānu novada pašvaldības valdījumā zemes vienību 0,72 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-001-0120, kas atrodas Stacijas ielā 20, Līvānos, Līvānu
novadā
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: izkopējumi no kadastra kartes uz 1 lpp
15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim
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1. Izskatot P. B., dzīvo: (adrese), 2020. gada 28. janvāra iesniegumu par
2010. gada 24. marta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 77 darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 2,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682 003 0222, kas atrodas Ragavikos, Sutru pagastā, Līvānu
novadā līdz 2020. gada 23. martam) un nomas platības samazināšanu līdz 0,40 ha,
konstatēts, ka P. B. zemes lietošanas tiesības izbeigtas ar Sutru pagasta padomes
2009. gada 31. marta sēdes lēmumu Nr. 05-4 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”.
Ar P. B. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums. Ar Līvānu novada domes
2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 5-21 „Par pašvaldībai piekrītošas zemes
noteikšanu Līvānu novada Sutru pagastā un zemes platības precizēšanu”, zeme atzīta
par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi. Uz zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 7682 003 0222 atrodas P. B. valdījumā esošas ēkas.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7. punktam, kurā
noteikts, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam,
tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, un
17. punktam, kurā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no
zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par 28 euro) 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, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt ar P. B., dzīvo(adrese), 2010. gada 24. marta Lauku apvidus
nomas līgumu Nr. 77, uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2030. gada 23. martam) iznomājot
daļu no zemes gabala 0,40 ha platībā no pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 2,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0222, kas atrodas Ragavikos, Sutru pagastā,
Līvānu novadā, ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes
lietošanas mērķim (0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās 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.
2. Izskatot J. F., dzīvo: (adrese), 2020. gada 28. janvāra iesniegumu par
2010. gada 19. marta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 74 darbības termiņa
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pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 0,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682 002 0185, kas atrodas Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā
līdz 2020. gada 18. martam), konstatēts, ka J. F. zemes lietošanas tiesības izbeigtas ar
Sutru pagasta padomes 2009. gada 31. marta sēdes lēmumu Nr. 05-4 „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu”. Ar J. F. tika noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums.
Ar Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 5-21 „Par pašvaldībai
piekrītošas zemes noteikšanu Līvānu novada Sutru pagastā un zemes platības
precizēšanu”, zeme atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi ar precizēto
platību 0,5543 ha. Zemes gabals nav apbūvēts.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktam, kurā
noteikts, ka Zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves
tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro, 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, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar J. F., dzīvo: (adrese), 2010. gada 19. martā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. 74 par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,5543
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0185, kas atrodas Sutros, Sutru pagastā,
Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2030. gada 18. martam), 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 lauku teritorijā - 40,00 EUR /ha gadā un PVN, bet ne mazāk
kā 28 euro 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 1 lpp.
3. Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TU LAUKI”, Reģistrācijas
Nr. 41503019640, juridiskā adrese Brīvības iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301,
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2019. gada 15. oktobra iesniegumu par 2009. gada 30. decembra Lauku apvidus zemes
nomas līguma Nr. 208 darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts
par zemes vienību 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 001 0029, (Grugules
veikals Nr.32, Grugules, Turku pagasts, Līvānu novads) un zemes vienību 0,3 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0196 (Veikals Nr.41, Rožupe, Rožupes pagasts,
Līvānu novads) līdz 2019. gada 29. decembrim), konstatēts, ka zemes lietošanas
tiesības izbeigtas ar Turku pagasta padomes un Rožupes pagasta padomes lēmumiem
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, un ar Līvānu novada domes 2014. gada
24. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 5-24 „Par pašvaldībai piekrītošas zemes noteikšanu Līvānu
novada Turku pagastā un zemes platības precizēšanu” zeme atzīta par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošo zemi ar precizēto platību 0,3346 ha un Līvānu novada domes
2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 5-22 „Par pašvaldībai piekrītošas zemes
noteikšanu Līvānu novada Rožupes pagastā un zemes platības precizēšanu” zeme atzīta
par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi ar precizēto platību 0,2903 ha. Uz
zemes vienībām atrodas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TU LAUKI” valdījumā
esošas ēkas.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7. punktam, kurā
noteikts, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās būves īpašniekam,
tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi un
17. punktam, kurā noteikts, ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no
zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par 28 euro) 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, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „TU LAUKI”,
Reģistrācijas Nr. 41503019640, juridiskā adreses Brīvības iela 2, Preiļi, Preiļu novads,
LV-5301, 2009. gada 30. decembrī noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.
208 par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,3346 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686 001 0029, (Grugules veikals Nr.32, Grugules, Turku pagasts, Līvānu novads) un
zemes vienību 0,2903 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0196 (Veikals
Nr.41, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads), uz 10 (desmit) gadiem (līdz
2029. gada 29. decembrim), ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši
noteiktajam zemes lietošanas mērķim – (0801) komercdarbības objektu apbūve.
3.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN.
3.3. Noteikt, ka šī lēmuma 3.2. punktā noteiktā nomas maksa piemērojama no
2020.gada 1.janvāra.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
3.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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3.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
4. Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Biolitec”, Reģistrācijas
Nr. 40003790375, juridiskā adrese Kaņiera iela 10A, Rīga, LV-1063, 2019. gada
10. decembra iesniegumu Nr.26/19 un 2020. gada 13. februāra iesniegumu Nr.02/20
par zemes gabala 330 m2 platībā, kas ir daļa no zemes gabala ar kopējo platību 3180 m2
ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0707, kas atrodas Zaļā ielā 41, Līvānos, nodošanu
papildus nomā pie 2017. gada 18. aprīlī noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.LNP/213.11/17/13, vienlaikus to pagarinot līdz 2030. gada 13. februārim ar iepriekš noteikto
nomas maksu 3% no zemes kadastrālās vērtības gadā, konstatēts, ka 2017. gada 18.
aprīļa Zemes nomas līgums Nr. LNP/2-13.11/17/13 (termiņš 17.04.2027.) noslēgts par
zemes gabala 900 m2 platībā, kas ir daļa no zemes gabala ar kopējo platību 9236 m 2 ar
kadastra apzīmējumu 7611 004 0702, kas atrodas Domes ielā 3, Līvānos, nomu
nomnieka autotransporta stāvlaukuma vajadzībām. Papildus zemes noma SIA
“Biolitec” nepieciešama elektrības augstsprieguma apakšstacijas 20kW/0,4 izbūvei, lai
nodrošinātu elektrības piegādi blakus esošajam ražošanas korpusam.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktam, kurā
noteikts, ka Zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves
tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro, 53. punktam, kurā noteikts, ka iznomātājs,
izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma
termiņu (nerīkojot izsoli), 29.1.apakšpunktā, kurā noteikts, ka var nerīkot izsoli, ja tiek
iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas ir starpgabals, vai neapbūvēts zemesgabals
(tostarp zemesgabals ielu sarkanajās līnijās), kas nav iznomājams patstāvīgai
izmantošanai un tiek iznomāts tikai piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai
lietotājam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko
darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam
kvalificējams kā komercdarbības atbalsts 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, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Biolitec”, Reģistrācijas
Nr. 40003790375, juridiskā adrese Kaņiera iela 10A, Rīga, LV-1063, 2017. gada
18. aprīlī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr. LNP/2-13.11/17/13 par zemes gabala 900
m2 platībā, kas ir daļa no pašvaldības īpašumā esoša zemes gabala ar kopējo platību
9236 m2 ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0702, kas atrodas Domes ielā 3, Līvānos,
līdz 2030. gada 13. februārim.
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4.2. Nodot papildus nomā zemes gabalu 330 m2 platībā, kas ir daļa no zemes
gabala ar kopējo platību 3180 m2 ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0707, kas atrodas
Zaļā ielā 41, Līvānos, uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2030. gada 13. februārim), ar
tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim –
(1001) Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.
4.3. Noteikt zemes nomas maksu 3 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par grozījumu veikšanu līgumā un 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 uz 2 lpp.
5. Izskatot E. S., dzīvo: (adrese), 2020. gada 14. janvāra iesniegumu par 2012.
gada 21. maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/30 darbības
termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par neapbūvētu zemes vienību
0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0771, kas atrodas Dubnu viensētās,
Turku pagastā, Līvānu novadā), līdz 2030. gada 20. maijam (līguma termiņš 2020. gada
20. maijs) un 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, 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, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt ar E. S., dzīvo: (adrese), 2012. gada 21. maijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/30 par zemes vienību 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686 007 0771, kas atrodas Dubnu viensētās, Turku 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.
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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 I. S., dzīvo: (adrese), 2020. gada 14. janvāra iesniegumu par 2015.
gada 11. maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/15/76 darbības
termiņa pagarināšanu līdz 2030. gada 10. maijam (zemes nomas līgums noslēgts par
zemes gabala 0,5 ha platībā no neapbūvētas zemes vienības 1,00 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0605, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, līguma termiņš
2020. gada 10. maijs), un 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, 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, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Pagarināt ar I. S., dzīvo: (adrese), 2015. gada 11. maijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/15/76 par zemes gabala 0,5 ha platībā
no neapbūvētas zemes vienības 1,00 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0605,
kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2030. gada 10.
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 sākot ar 2020. gada 11. maiju atbilstoši Līvānu
novada domes 2019. gada 19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes
nomas pakalpojumu maksas cenrādim Līvānu novada lauku teritorijā - 45,00 EUR /ha
gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 euro 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.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.
7. Izskatot A. K., dzīvo: (adrese), 2020. gada 14. janvāra iesniegumu par 2015.
gada 11. maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/15/75 darbības
termiņa pagarināšanu līdz 2030. gada 10. maijam (zemes nomas līgums noslēgts par
zemes gabala 0,5 ha platībā no neapbūvētas zemes vienības 1,00 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0605, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, līguma termiņš
2020. gada 10. maijs) un 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, 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, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Pagarināt ar A. K., dzīvo: (adrese), 2015. gada 11. maijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/15/75 par zemes gabala 0,5 ha platībā
no neapbūvētas zemes vienības 1,00 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0605,
kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2030. gada 10.
maijam), ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas
mērķim – (0101) Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
7.2. Noteikt zemes nomas maksu sākot ar 2020. gada 11. maiju atbilstoši Līvānu
novada domes 2019. gada 19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes
nomas pakalpojumu maksas cenrādim Līvānu novada lauku teritorijā - 45,00 EUR /ha
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 1 lpp.
8. Izskatot I. G., dzīvo: (adrese), 2020. gada 18. februāra iesniegumu par
2016. gada 24. novembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/16/34
darbības termiņa pagarinājumu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību
1,0039 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0159, kas atrodas Knutenīcā,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, uz kura atrodas I. G. mirušajai mātei N. G.
piederējušais ēku un būvju īpašums ar kadastra apzīmējumiem 7666 009 0411 001,
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7666 009 0411 002, 7666 009 0411 003, 7666 009 0411 004), tika konstatēts, ka
mantojuma apliecība uz mirušās mātes mantojuma lietu vēl tiek kārtota, I. G. kā
potenciālais mantinieks, dzīvo šajā īpašumā un ēku uzturēšanu ir pārņēmis savā
apsaimniekošanā.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu,
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 7. un 17. punktu pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
8.1. Pagarināt ar I. G., dzīvo: (adrese), 2016. gada 24. novembra Lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/16/34, par zemes vienību 1,0039 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 76660090159, kas atrodas Knutenīcā, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā), nomu uz 1 (vienu) gadu, ēku un būvju uzturēšanai.
8.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro gadā) un PVN.
Nomas maksa maksājama par periodu no 2019. gada 25. novembra.
8.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
8.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
8.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
9. Izskatot I. L., dzīvo: (adrese), 2020. gada 18. februāra iesniegumu par
2015. gada 20. aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/15/68
darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 0,2946
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0401, kas atrodas Rožupē, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā līdz 2020. gada 19. aprīlim), konstatēts, ka pamatojoties uz
09.12.2019. VZD Latgales reģionālas nodaļas Daugavpils biroja Aktu par zemes
vienības platības precizēšanu Nr.11-14-L/201, zemes platība precizēta uz 0,1478 ha.
Zemes gabals nav apbūvēts.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktam, kurā
noteikts, ka Zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves
tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro, 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
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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, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
9.1. Pagarināt ar I. L., dzīvo: (adrese), 2015. gada 20. aprīlī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/15/68 par pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību 0,1478 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0401, kas atrodas Rožupē,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2030. gada 19. aprīlim),
ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim
(0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
9.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada lauku teritorijā - 45,00 EUR/ha gadā un PVN, bet ne mazāk
kā 28 euro gadā un PVN.
9.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
9.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
9.5. 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.
10. Izskatot A. M., dzīvo: (adrese), 2020. gada 18. februāra iesniegumu par
2015. gada 20. aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/15/69
darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 0,5927
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0382, kas atrodas Rožupē, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā līdz 2020. gada 19. aprīlim), konstatēts, ka zemes gabals nav
apbūvēts.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktam, kurā
noteikts, ka Zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves
tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro, 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.
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Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
10.1. Pagarināt ar A. M., dzīvo: (adrese), 2015. gada 20. aprīlī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/15/69 par pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību 0,5927 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0382, kas atrodas Rožupē,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2030. gada 19. aprīlim),
ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim
(0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
10.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada lauku teritorijā - 45,00 EUR/ha gadā un PVN, bet ne mazāk
kā 28 euro gadā un PVN.
10.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja
– priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
10.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
10.5. 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.
11. Izskatot V. Z., dzīvo: (adrese), 2020. gada 17. februāra iesniegumu par
2010. gada 17. marta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 71 darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 0,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666 010 0395, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā līdz
2020. gada 16. martam), konstatēts, ka ar Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa
sēdes lēmumu Nr. 5-22 „Par pašvaldībai piekrītošas zemes noteikšanu Līvānu novada
Rožupes pagastā un zemes platības precizēšanu”, zeme atzīta par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošo zemi ar precizēto platību 0,3955 ha. Zemes gabals nav apbūvēts.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktam, kurā
noteikts, ka Zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves
tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro, 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, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
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NOLEMJ:
11.1. Pagarināt ar V. Z., dzīvo: (adrese), 2010. gada 17. martā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. 71 par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,3955
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0395, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2030. gada 16. martam), ar tiesībām atkārtoti
līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
11.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro gadā) un PVN.
11.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja
– priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
11.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
11.5. 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.
12. Izskatot J. J., dzīvo: (adrese), 2020. gada 17. februāra iesniegumu par
2015. gada 11. maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/15/72
darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 1,3458
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 004 0061 un zemes vienību 1,0124 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652 004 0162, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā
līdz 2020. gada 16. martam), konstatēts, ka zemes gabali nav apbūvēti.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktam, kurā
noteikts, ka Zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves
tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro, 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, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
12.1. Pagarināt ar J. J., dzīvo: (adrese), 2015. gada 11. maijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/15/72 par pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību 1,3458 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 004 0061 un zemes vienību
1,0124 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 004 0162, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2030. gada 10. maijam), ar tiesībām
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atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
12.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada lauku teritorijā - 40,00 EUR/ha gadā un PVN, bet ne mazāk
kā 28 euro gadā un PVN.
12.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja
– priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
12.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
12.5. 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.
13. Izskatot R. S., dzīvo: (adrese), 2020. gada 18. februāra iesniegumu par
2015. gada 11. februāra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/15/62
darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 1,4031
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0575, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā līdz 2020. gada 10. februārim), konstatēts, ka zemes gabals nav apbūvēts.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktam, kurā
noteikts, ka Zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves
tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro, 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, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
13.1. Pagarināt ar R. S., dzīvo: (adrese), 2015. gada 11. februārī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/15/62 par pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību 1,4031 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0575, kas atrodas Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2030. gada 10. februārim), ar
tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim
(0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
13.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada lauku teritorijā - 40,00 EUR/ha gadā un PVN, bet ne mazāk
kā 28 euro gadā un PVN.
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13.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja
– priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
13.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
13.5. 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.
14. Izskatot B. P., dzīvo: (adrese), 2020. gada 14. februāra iesniegumu par
2018. gada 22. oktobra Zemes nomas līguma Nr. LNP/2-13.5/18/34 darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 200 m 2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 7611 005 0311, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā līdz
2019. gada 21. oktobrim), konstatēts, ka ar Līvānu novada domes 2009.gada
17.decembra sēdes lēmumu Nr. 29-16 (8) „Par pašvaldībai piekrītošas zemes
noteikšanu Līvānu pilsētā” zemes vienība atzīta par starpgabalu. Zemes gabals nav
apbūvēts.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 30.punktam, kurā
noteikts, ka, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals, kas ir starpgabals, vai
neapbūvēts zemesgabals (tostarp zemesgabals ielu sarkanajās līnijās), kas nav
iznomājams patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai piegulošā nekustamā
īpašuma īpašniekam vai lietotājam ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā
zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, un 53. punktam, kurā noteikts, ka
iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas
līguma termiņu (nerīkojot izsoli), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2019.gada 28.
marta saistošo noteikumu Nr.5 “Par Līvānu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu
neapbūvētu zemes gabalu nomas maksu” 2.3. punktam, kurā noteikts, ka “par
neapbūvētu zemesgabalu Līvānu pilsētā, kas nodots pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes)
dārza ierīkošanai (ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic
saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā
atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts): 2.3.1. par zemes
gabaliem līdz 300 m2 - nomas maksa ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet
ne mazāk kā 3 EUR gadā”, un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās
daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
14.1. Pagarināt ar B. P., dzīvo: (adrese), 2018. gada 22. oktobrī noslēgto Zemes
nomas līgumu Nr. LNP/2-13.5/18/34 par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 200 m 2
platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 005 0311, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā,
uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2024. gada 21. oktobrim), ar tiesībām atkārtoti līgumu
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pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0502) – Pagaidu atļautā
zemes izmantošana sakņu dārziem.
14.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā
un PVN, bet ne mazāk kā 3 euro gadā un PVN.
14.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja
– priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
14.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
14.5. 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.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz ierakstīt protokolā atšķirīgo viedokli balsojumā
par 14.1.punktu: “Vēlos, lai Līvānu novada dome pārstrādā savus saistošos
noteikumus un neizveidotos vairs tāda situāciju, kad par tik zemu samaksu varētu
iznomāt zemes gabalus”.
16. Par zvejas tiesību nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots A. Vaivodam
1. Izskatot A. A., dzīvo: (adrese), 2020. gada 10. februāra iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu Daugavas upē pašpatēriņam 2020. gadā, un saskaņā ar
Zvejniecības likuma 7. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta
noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada
2. maija noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un
Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt A. A., dzīvo: (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
1.2. Noteikt, ka A. A. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
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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.
2. Izskatot J. G., dzīvo: (adrese), 2020. gada 21. janvāra iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar tīklu Jersikas ezerā pašpatēriņam 2020. gadā, un saskaņā ar
Civillikuma 1.pielikumu, Zvejniecības likuma 7. panta otro daļu, Ministru kabineta
2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu,
Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra
noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas
kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma par „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, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt J. G., dzīvo: (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Jersikas ezerā
uz vienu gadu ar tīklu, kura garums nav lielāks par 40 metriem, nosakot gada zvejas
tiesību nomas maksu 22,80 EUR.
2.2. Noteikt, ka J. G. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot K. A., dzīvo: (adrese), 2020. gada 18. februāra iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu Daugavas upē pašpatēriņam 2020. gadā, un saskaņā ar
Zvejniecības likuma 7. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta
noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada
2. maija noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un
Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt K. A., dzīvo: (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
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garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
3.2. Noteikt, ka K. A. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
17. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim
Izskatot SIA ,,Biolitec”, reģ. Nr. 40003790375, juridiskā adrese Kaņiera iela
10A, Rīga, 2019.gada 10.decembra vēstuli Nr. 26/19 par zemesgabala iegādāšanos vai
iznomāšanu, kurā lūdz iznomāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0707,
kas atrodas Zaļā ielā 41, Līvānos, Līvānu novadā, daļu 330 m 2 platībā elektrības
augstsprieguma apakšstacijas izbūvei un apsaimniekošanai, un SIA “Līvānu dzīvokļu
un komunālās saimniecības” 2010. gada 16. janvāra vēstuli Nr. 1-9.25 par zemesgabala
Zaļā ielā 41, Līvānos nomas platības samazināšanu 330 m 2 platībā un sakarā arko
mainās zemes izmantošanas veids, kā arī, lai reģistrētu apbūves tiesību zemesgrāmatā,
ir nepieciešams noteikt minētajai īpašuma Zaļā ielā 41, Līvānos, Līvānu novadā, zemes
vienībai dalīto zemes lietošanas mērķi, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 24. panta pirmās daļas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 9.pantu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2.punktu, 16.1.punktu un 17.5.punktu, Līvānu
novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu
novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktam 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, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamā īpašuma Zaļā ielā 41, Līvānos, Līvānu novadā, zemes
vienībai 3180 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0707, dalīto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi saskaņā ar shēmu nomas apbūves tiesību reģistrēšanai:
1.1. ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju,
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve 330 m2 (1201),
1.2. rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 2850 m2, (1001).
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2. Noteikt nekustamā īpašuma Zaļā ielā 41, Līvānos, Līvānu novadā, zemes
vienības 3180 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0707, kas atrodas Zaļā ielā
41, Līvānos, Līvānu novadā, plānotai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve 330 m 2 platībā
(1201), un noteikt tai zemes lietošanas veidu – zeme zem ēkām un pagalmiem 330 m 2
platībā
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītā plānotās zemes vienības daļas platība
var tikt precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
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: nomas apbūves tiesību daļas shēma uz 1 lpp.
18. Par dzīvokļa Rīgas ielā 10a-3, Līvānos pirkuma līguma atcelšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot V. K., dzīvojošas (adrese), 2020. gada 13. janvāra iesniegumu par
dzīvokļa Rīgas ielā 10a-3, Līvānos, privatizācijas izbeigšanu, tika konstatēts, ka
pamatojoties uz Līvānu novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2006.
gada 15. augustā pieņemto lēmumu Nr.12-1-34 „Par dzīvokļa nodošanu īpašumā”
2006. gada 18. decembrī ar V. K. tika noslēgts pirkuma līgums par dzīvokļa Rīgas ielā
10a-3, Līvānos, kas sastāv no dzīvokļa ar trijām istabām (kopējā platība 62,67 m 2),
mājas kopīpašuma 6267/332974 domājamās daļas, zemesgabala 6267/332974
domājamās daļas, privatizāciju un līgums par privatizācijas objekta ieķīlāšanu.
Atbilstoši pirkuma līgumam maksa par dzīvokļa privatizāciju noteikta 101,08 sertifikāti
jeb 4027,03 EUR. Maksa par privatizācijas tehnisko izpildi un par pakalpojumiem, kas
saistīti ar privatizācijas objekta privatizāciju ir 6,27 sertifikāti. Kopējā maksa ir 107,35
sertifikāti.
Saskaņā ar Latvijas Hipotēku un zemes bankas 2007. gada 11. jūlija
apstiprinājumu V. K. 2006. gada 18. septembrī pārskaitījusi 36,59 (trīsdesmit seši un
59 simtdaļas) privatizācijas sertifikātus, tajā skaitā, 6,27 (sešus un 27 simtdaļas)
privatizācijas sertifikātus par privatizācijas objekta tehnisko izpildi un pakalpojumiem,
kas saistīti ar attiecīgā objekta - dzīvokļa Rīgas ielā 10a-3, Līvānos privatizāciju.
Pamatojoties uz 2006. gada 18. decembra pirkuma līgumu V. K. un SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2007. gada 5. janvārī noslēdza dzīvojamās
mājas kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu Nr. 241.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Civillikuma 2041. pantu, kas
nosaka, ka abām pusēm vienojoties var atcelt katru pirkuma līgumu, kā pirms, tā arī
pēc tā izpildīšanas, izņemot gadījumus, ja ar to tiek aizskartas trešo personu iegūtās
tiesības, un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumu Nr. 87
„Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 157. punktu, kas nosaka, ka:
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“Atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus, kas uzskaitīti apgrozāmo līdzekļu
sastāvā, atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, ja neparedzētu (vai iepriekš
neparedzamu) apstākļu dēļ atsavināšanas process netiek pabeigts un ir vadības lēmums
atsavināšanai paredzēto aktīvu turpināt izmantot budžeta iestādes darbības
nodrošināšanai” 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, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav
NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvokļa Rīgas ielā 10a-3, Līvānos privatizāciju un atcelt Līvānu
novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2006. gada 15. augustā
pieņemto lēmumu Nr.12-1-34 „Par dzīvokļa nodošanu īpašumā”.
2. Noslēgt vienošanos ar V. K., dzīvojošu (adrese) par 2006. gada 18. decembra
pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu atcelšanu.
3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt ar V. K. 2007. gada
5. janvārī noslēgto dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
līgumu un veikt dzīvokļa Rīgas ielā 10a-3, Līvānos, Līvānu novadā pieņemšanu
no V. K.
4. Dzīvokļa īpašumu Nr. 3 dzīvojamā mājā Rīgas ielā 10a, Līvānos, Līvānu
novadā atjaunot pašvaldības grāmatvedības uzskaites ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā
un turpmāk izmantot kā īres dzīvokli pašvaldības autonomās funkcijas: sniegt palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā nodrošināšanai.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne un galvenās grāmatvedes
vietniece Gita Svirska.
19. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot L. D., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2019. gada 18. decembra
iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka
atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un Ministru kabineta
2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai
vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties uz likuma
”Par pašvaldībām” 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, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 37 īpašumam Rīgas ielā 42a, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv
no 2- istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma (liters Nr. 001) un zemesgabala
3601 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611 003 0907 Rīgas ielā 42a, Līvānos, Līvānu novadā,
4518/199005 domājamām daļām.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa Nr. 37 īpašumu Rīgas ielā 42a, Līvānos, Līvānu
novadā, kas sastāv no 2-istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala
3601 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611 003 0907 Rīgas ielā 42a, Līvānos, Līvānu novadā,
4518/199005 domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa
īrniecei L. D.
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
20. Par dzīvokļu atsavināšanas procedūras izbeigšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot N. G., dzīvo (adrese), iesniegumu par atsavināšanas procesa izbeigšanu
dzīvoklim Nr. 46, dzīvojamā mājā Rīgas ielā 57a, Līvānos, Līvānu novadā tika
konstatēts:
1) dzīvoklis Nr. 46 dzīvojamajā mājā Rīgas ielā 57a, Līvānos, Līvānu novadā
tika nodots atsavināšanai pamatojoties uz N. G. 2017. gada 24. maija iesniegumu un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2017. gada 28. septembra lēmumu Nr. 16-30 „Par
dzīvokļa Rīgas ielā 57a-46, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai”;
2) atsavināšanas procesa gaitā ir izgatavota dzīvokļa inventarizācijas lieta un
dzīvoklis ir ierakstīts zemesgrāmatā uz Līvānu novada domes vārda, kā arī dzīvoklis
tika novērtēts;
3) 2018. gada 29. novembrī pieņemts Līvānu novada domes lēmums Nr. 19-20
„Par dzīvokļa Rīgas ielā 57a-46, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz nomaksu”.
Pirmā iemaksa, atbilstoši lēmuma 2. punktam 10% apmērā nav veikta;
4) 2020. gada 24. janvārī N. G. iesniedza Līvānu novada domē iesniegumu, ar
kuru lūdza pārtraukt atsavināšanas procesu;
5) 2016. gada 09. decembrī noslēgtais dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 57 ar
N. G. nav pārtraukts un ir spēkā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumu Nr. 87
„Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 157. punktu, kas nosaka, ka:
“Atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus, kas uzskaitīti apgrozāmo līdzekļu
sastāvā, atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, ja neparedzētu (vai iepriekš
neparedzamu) apstākļu dēļ atsavināšanas process netiek pabeigts un ir vadības lēmums
atsavināšanai paredzēto aktīvu turpināt izmantot budžeta iestādes darbības
nodrošināšanai” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5.
punktu, un ņemot vērā atsavināšanas ierosinātāja, iesniegumu par atsavināšanas
procesa pārtraukšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
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Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izbeigt dzīvokļa Nr. 46 dzīvojamā mājā Rīgas ielā 57a, Līvānos, Līvānu
novadā atsavināšanas procesu un atcelt Līvānu novada domes 2017. gada 28. septembra
lēmumu Nr. 16-30 „Par dzīvokļa Rīgas ielā 57a-46, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai” 2. punktu.
2. Atcelt Līvānu novada domes 2018. gada 29. novembra lēmumu Nr. 19-20
„Par dzīvokļa Rīgas ielā 57a-46, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz nomaksu”.
3. Dzīvokļa īpašumu Nr. 46 dzīvojamā mājā Rīgas ielā 57a, Līvānos, Līvānu
novadā atjaunot pašvaldības grāmatvedības uzskaites ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā
un turpmāk izmantot kā īres dzīvokli pašvaldības autonomās funkcijas: sniegt palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā nodrošināšanai.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne un galvenās grāmatvedes
vietniece Gita Svirska.
21. Par maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Kalvānei,
I. Jaunušānei, M. Grigalim, R. Aļijevam, Ļ.Troškovam
Paskaidro R. Šmukste, A. Usāne
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2020.gada 4.februāra vēstuli Nr. 1-11/12 “Par
Līvānu 1.vidusskolas Svinību zāles nomas maksas apstiprināšanu” un pamatojoties uz
Līvānu novada domes 2015. gada 17. decembra noteikumiem Nr.9 “Maksas
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārtība”, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g) apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par Svinību zāles nomu 20,66 EUR un PVN 21% 4,34 EUR
par 1 stundu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktors
Gatis Pastars.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.
22. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro L. Ancāne
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1. Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumiem Nr. 87
“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” Līvānu novada domes Uzskaites
daļa ir izvērtējusi šaubīgo debitoru parādu summas pēc stāvokļa uz 2019. gada 31.
decembri un konstatējusi, ka saskaņā ar Uzņēmuma reģistra sistēmā reģistrētajiem
datiem:
1) ar 2018. gada 7. novembri ir likvidēta SIA (mikrosabiedrība) “CA KLUBS”,
reģ. Nr. 45403037449, kuras parāds Līvānu novada pašvaldības budžetam ir 85,38
EUR, kas izveidojies par nesamaksāto tirdzniecības nodevu 2016. gadā;
2) ar 2019. gada 2. decembri ir likvidēta SIA “ABMARK”, reģ. Nr.
40003714329, kuras parāds Līvānu novada pašvaldības budžetam ir 1579,86 EUR, kas
izveidojies par telpu nomu ēkā “Sadzīves pakalpojumu ēka” Liepu ielā 16, Jersikas
pagastā Līvānu novadā un ūdens, kanalizācijas pakalpojumu un patērēto
elektroenerģiju līdz likvidācijas procesa uzsākšanai;
Saskaņā ar Civillikuma 1895. pantu, kurā noteikts, ka visas saistības, kuras
nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai likumā nav
noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu
laikā, un ņemot vērā, ka iepriekš minētās SIA ir likvidētas un, līdz ar to, parāda
piedziņa ir neiespējama, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra
noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187. punktu,
kurā noteikts, ka “Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo
parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos
tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus”
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, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Atļaut norakstīt šādu bezcerīgo debitoru parādus pēc stāvokļa uz 2019. gada
31. decembri:
1.1.1. likvidētai SIA (mikrosabiedrība) “CA KLUBS”, reģ. Nr. 45403037449,,
85,38 EUR apmērā;
1.1.2. likvidētai SIA “ABMARK”, reģ. Nr. 40003714329, 1579,86 EUR
apmērā;
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Uzskaites daļas vadītāja - galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
2. Izskatot Līvānu novada domes Uzskaites daļas ierosinājumu veikt bezcerīgo
debitoru parādu norakstīšanu, kuriem iestājies noilgums saskaņā ar Civillikuma 1895.
pantu, kurā noteikts, ka visas saistības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma
ietekmes un kuru izlietošanai likumā nav noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja
tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā, un izvērtējot iesniegtos materiālus,
konstatēts, ka pievienojot Rudzātu pagastu Līvānu novada pašvaldībai, grāmatvedības
zembilancē tika iekļauti šādu šaubīgo debitoru parādi:
1) O. Š., dzīvo (adrese), par nekustamā īpašuma nodokli no 2005. gada 15.
decembra – 301,25 EUR;
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2) Ā. Z., dzīvo (adrese), par nekustamā īpašuma nodokli no 2004. gada 15.
novembra– 226,08 EUR;
3) M. P., dzīvo (adrese), par komunālajiem pakalpojumiem no 2005. gada 15.
decembra – 160,04 EUR.
Ņemot vērā, ka iepriekš minētie parādi ir radušies 2004. - 2005. gadā Rudzātu
pagasta padomei un to piedziņas darbības tiek veiktas vairāk kā 15 gadus, piedziņa ir
uzskatāma par neiespējamu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumu Nr. 87
“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187. punktu, kurā noteikts, ka
“Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir
likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos
noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus”, Civillikuma
1895. pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
2.1. Atļaut norakstīt šādu bezcerīgo debitoru parādus pēc stāvokļa uz 2019. gada
31. decembri:
2.1.1. O. Š., dzīvo (adrese), par nekustamā īpašuma nodokli no 2005. gada 15.
decembra – 301,25 EUR;
2.1.2. Ā. Z., dzīvo (adrese), par nekustamā īpašuma nodokli no 2004. gada 15.
novembra– 226,08 EUR;
2.1.3. M. P., dzīvo (adrese), par komunālajiem pakalpojumiem no 2005. gada
15. decembra – 160,04 EUR.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Uzskaites daļas vadītāja - galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
23. Par projektu „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu
uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta”.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu
izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1. kārta” koncepciju, kas
izstrādāta pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem
Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”, kā arī pamatojoties uz
projekta atbilstību “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.
– 2025. gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) Rīcību
virziena 2.5. “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša uzņēmējdarbības
vide” Uzdevuma 2.5.1. “Radīt un attīstīt piemērotu tehnisko infrastruktūru
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu novadā” Pasākumam 2.5.1.4. “Līvānu
industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta" un likuma „Par pašvaldībām” 15.
pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
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Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” 2.kārtas projektu atlasē ar projektu „Līvānu industriālās zonas
infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai 1.kārta”, iesniedzot projekta iesniegumu Centrālajā finanšu un
līgumu aģentūrā (CFLA).
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 1 168 369,86 EUR apmērā, t.sk. 1 132
235,94 EUR ir attiecināmās izmaksas, no kurām 83,88% ir Eiropas reģionālās attīstības
fonda finansējums 949 770,41 EUR apmērā, 4,44% Valsts budžeta dotācija pašvaldībai
50 265,42 EUR apmērā un 10,33% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums
116 973,44 EUR apmērā, privātās attiecināmās izmaksas 1,34% - 15 226,67 EUR un
neattiecināmās izmaksas ir 36 133,92 EUR.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Domes sēdi atstāj deputāti Māris Grigalis un Ļevs Troškovs
24. Par Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot nolikumu projektu konkursam “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”, kura mērķis ir palielināt
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo
motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē un
iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu
projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu
bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai un pamatojoties uz 2018. gada 18. decembra
Sadarbības līgumu Nr.P6-13/64-2018, kas noslēgts starp Izglītības kvalitātes valsts
dienestu un Līvānu novada domi par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, un pamatojoties uz
projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019 .
– 2025. gadam” 1. prioritātes (Dzīves un darba prasmes, pašiniciatīva un uzņēmība)
1.2. rīcības virziena (Skolas vecumā (7-18 gadi) tiek saglabātas un attīstītas pamata
dzīves prasmes, individualitāte, lokālpatriotisms, biznesa pamatzināšanas, personīgā
iniciatīva, atbildība un interese par dabas zinātnēm) 1.2.2. uzdevumam (Nodrošināt
kompetenču izglītības aktivitātes praktisko iemaņu un radošās kapacitātes attīstībai
novada izglītības iestāžu izglītojamajiem) 1.2.2.2. pasākumam (Dzīves, darba prasmju
un kompetenču izglītības attīstības aktivitāšu organizēšana novada izglītības iestādēs),
un Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumiem Nr.460 “Darbības programmas
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“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu
mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”, un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu projektu konkursam “Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” (skatīt Nolikumu
pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes plānošanas
un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
Pielikumā: nolikums uz 11 lpp.
25. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.5.3.1.0/17/I/005
„Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” īstenošanu un nepieciešamību
nodrošināt Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējumu, un pamatojoties uz projekta
atbilstību Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025.
gadam 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.4. rīcības virziena
(Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša tehniskā infrastruktūra) 2.4.3.
uzdevuma (Attīstīt un uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību) 2.4.3.2.
pasākumam (Līvānu ūdenssaimniecības attīstība – III kārta (jaunu ūdens un
kanalizācijas pieslēgumu ierīkošana Līvānu pilsētā)), un pamatojoties uz Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 63. pantu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22. pantu un 24. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 19. punktu un Ministru kabineta 2019. gada 10.decembra noteikumiem
Nr. 590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu 155287,00 EUR (viens simts piecdesmit pieci tūkstoši divi
simti astoņdesmit septiņi euro) apmērā Valsts kasē 2020. gada aprīlī uz 20 gadiem ar
Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
projekta Nr.5.3.1.0/17/I/005 „Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” īstenošanai
ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu pašvaldības
budžetā, garantējot aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
2. Aizņēmuma līdzekļus 155287,00 EUR (viens simts piecdesmit pieci tūkstoši
divi simti astoņdesmit septiņi euro) apmērā ieguldīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
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“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese
Rīgas iela 2b, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, pamatkapitālā.
3. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
26. Par galvojuma sniegšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Kalvānei
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese Rīgas ielā 2b, Līvānos, LV-5316,
2020. gada 5.februāra iesniegumu Nr. 1-9.53 ar lūgumu sniegt galvojumu aizņēmuma
ņemšanai Valsts kasē 331636,00 EUR apmērā uz 30 (trīsdesmit) gadiem Eiropas
Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.5.3.1.0/17/I/005 „Līvānu ūdenssaimniecības
attīstības III kārta” sadzīves kanalizācijas daļas izmaksu priekšfinansējuma segšanai,
un pamatojoties uz projekta atbilstību “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2019. – 2025. gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes
labsajūta) 2.4. rīcības virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša
tehniskā infrastruktūra) 2.4.3. uzdevuma (Attīstīt un uzlabot komunālo pakalpojumu
kvalitāti un pieejamību) 2.4.3.2. pasākumam (Līvānu ūdenssaimniecības attīstība – III
kārta (jaunu ūdens un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošana Līvānu pilsētā), un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 26.pantu, Ministru kabineta 2019.
gada 10.decembra noteikumiem Nr. 590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” un likuma “Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi
atļaut Līvānu novada domei sniegt galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese
Rīgas ielā 2b, Līvānos, ar 100% pašvaldības kapitāla daļu skaitu, aizņēmuma
nodrošinājumam Valsts kasē 2020. gadā 331636,00 EUR (trīs simti trīsdesmit viens
tūkstotis seši simti trīsdesmit seši euro) apmērā uz trīsdesmit gadiem ar atlikto
pamatsummas maksājumu līdz 2023. gada aprīlim ar Valsts kases noteikto gada aktuālo
procentu likmi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.5.3.1.0/17/I/005
„Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” īstenošanai, atmaksu garantējot ar
Līvānu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
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Domes sēdi atstāj deputāte Ginta Kraukle
27. Par objektu izslēgšanu no nepabeigtās būvniecības objektu sastāva
un norakstīšanu.
Ziņo A. Vaivods
Veicot ilgtermiņa ieguldījumu pamatlīdzekļu nepabeigtās celtniecības objektu
izvērtēšanu 2019. gada pārskata periodā un izskatot Apsekošanas komisijas 2020.gada
14.februāra aktus par pašvaldības nepabeigtajiem būvniecības objektiem, tika
konstatēts:
1) “Zaļās ielas seguma atjaunošana 163 metrus garā posmā no Raiņa ielas
Domes ielas virzienā Līvānos, Līvānu novadā” projekta tehniskā dokumentācija
izstrādāta 2016. gadā, izstrādāja SIA “C projekti”, reģistrācijas Nr. LV45403022000.
Šajā laika posmā ir stājušies spēkā jauni projektēšanas normatīvi ar augstākām
prasībām. Projekta saskaņojumiem beigušies termiņi;
2) “Līvānu pilsētas Puķu ielas atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde
posmam no Pk.00+00 līdz Pk.1+50 Līvānos, Līvānu novadā” projekta tehniskā
dokumentācija izstrādāta 2015.gadā, izstrādāja SIA “Zeptop Būve”, reģistrācijas Nr.
40103584481. Šajā laika posmā ir stājušies spēkā jauni projektēšanas normatīvi ar
augstākām prasībām, kā arī pašvaldība ir izstrādājusi tehnisko projektu Ubaglīča
mikrorajona ielu pārbūvei, atjaunojot ielu segumus un izbūvējot ielas apgaismojumu,
kā arī lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Projekta saskaņojumiem beigušies termiņi.
Tehniskās dokumentācijas “Līvānu pilsētas Puķu ielas atjaunošanas tehniskās
dokumentācijas izstrāde posmam no Pk.00+00 līdz Pk.1+50 Līvānos, Līvānu novadā”
projekta risinājums, kas paredzēja atjaunot tikai ielas segumu, neatbilst prasībām;
3) “Ceļa seguma atjaunošana ceļam Jaunsilavas – Aizpurieši, Turku pagastā,
Līvānu novadā” projekta tehniskā dokumentācija izstrādāta 2015.gadā, izstrādāja SIA
“A-Ceļš”, reģistrācijas Nr. 44103051181. Šajā laika posmā ir stājušies spēkā jauni
projektēšanas normatīvi ar augstākām prasībām, kā arī beigušies visi saskaņojumu
derīguma termiņi. Tehniskās dokumentācijas “Ceļa seguma atjaunošana ceļam
Jaunsilavas – Aizpurieši, Turku pagastā, Līvānu novadā” projekta risinājums, kas
paredzēja atjaunot tikai ielas segumu, neatbilst prasībām;
4) “Stāvlaukuma rekonstrukcija Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu
novadā” projekta tehniskā dokumentācija izstrādāta 2012.gadā, izstrādāja SIA “SKA
projekts”, reģistrācijas Nr. 45403018537. Šajā laika posmā ir stājušies spēkā jauni
projektēšanas normatīvi ar augstākām prasībām, kā arī beigušies visi saskaņojumu
derīguma termiņi. Tehniskās dokumentācijas “Stāvlaukuma rekonstrukcija Uzvaras
ielā 5, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā” projekta risinājums, kas paredzēja
atjaunot tikai ielas segumu, neatbilst prasībām;
5) “Dārzu ielas 2.posma rekonstrukcija, Rožupes pagastā, Līvānu novadā”
projekta tehniskā dokumentācija izstrādāta 2012.gadā, izstrādāja SIA “SKA projekts”,
reģistrācijas Nr. 45403018537. Šajā laika posmā ir stājušies spēkā jauni projektēšanas
normatīvi ar augstākām prasībām, kā arī beigušies visi saskaņojumu derīguma termiņi.
Tehniskās dokumentācijas “Dārzu ielas 2.posma rekonstrukcija, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā” projekta risinājums, kas paredzēja atjaunot tikai ielas segumu, neatbilst
prasībām;
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6) “Piebraucamā ceļa rekonstrukcija Rožupes brīvdabas estrādei, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā” projekta tehniskā dokumentācija izstrādāta 2012.gadā,
izstrādāja SIA “SKA projekts”, reģistrācijas Nr. 45403018537. Šajā laika posmā ir
stājušies spēkā jauni projektēšanas normatīvi ar augstākām prasībām, kā arī beigušies
visi saskaņojumu derīguma termiņi. Tehniskās dokumentācijas “Piebraucamā ceļa
rekonstrukcija Rožupes brīvdabas estrādei, Rožupes pagastā, Līvānu novadā” projekta
risinājums, kas paredzēja atjaunot tikai ielas segumu, neatbilst prasībām.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra
noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta pirmo
daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Līvānu novada domes ilgtermiņa ieguldījumu pamatlīdzekļu
nepabeigtās būvniecības objektu sastāva:
1.1. objektu “Zaļās ielas seguma atjaunošana 163 metrus garā posmā no Raiņa
ielas Domes ielas virzienā Līvānos, Līvānu novadā” un norakstīt Līvānu novada
pašvaldības 2019. gada budžeta izdevumos nepabeigtā būvniecības objekta vērtību
2057,00 euro (divi tūkstoši piecdesmit septiņi euro) apmērā,
1.2. objektu “Līvānu pilsētas Puķu ielas atjaunošanas tehniskās dokumentācijas
izstrāde posmam no Pk.00+00 līdz Pk.1+50 Līvānos, Līvānu novadā” un norakstīt
Līvānu novada pašvaldības 2019. gada budžeta izdevumos nepabeigtā būvniecības
objekta vērtību 2081,20 euro (divi tūkstoši astoņdesmit viens euro un divdesmit centi)
apmērā,
1.3. objektu “Ceļa seguma atjaunošana ceļam Jaunsilavas – Aizpurieši, Turku
pagastā, Līvānu novadā” un norakstīt Līvānu novada pašvaldības 2019. gada budžeta
izdevumos nepabeigtā būvniecības objekta vērtību 735,00 euro (septiņi simti trīsdesmit
pieci euro) apmērā,
1.4. objektu “Stāvlaukuma rekonstrukcija Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru pagastā,
Līvānu novadā” un norakstīt Līvānu novada pašvaldības 2019. gada budžeta
izdevumos nepabeigtā būvniecības objekta vērtību 640,55 euro (seši simti četrdesmit
euro un piecdesmit pieci centi) apmērā,
1.5. objektu “Dārzu ielas 2.posma rekonstrukcija, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā” un norakstīt Līvānu novada pašvaldības 2019. gada budžeta izdevumos
nepabeigtā būvniecības objekta vērtību 657,04 euro (seši simti piecdesmit septiņi euro
un četri centi) apmērā,
1.6. objektu “Piebraucamā ceļa rekonstrukcija Rožupes brīvdabas estrādei,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā” un norakstīt Līvānu novada pašvaldības 2019. gada
budžeta izdevumos nepabeigtā būvniecības objekta vērtību 693,49 euro (seši simti
deviņdesmit trīs euro un četrdesmit deviņi centi) apmērā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Uzskaites daļas vadītāja - galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.
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28. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu
izlietojuma pārskatu par 2019.gadu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta
2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 28. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu
par 2019.gadu (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Būvniecības un infrastruktūras daļas būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā:

Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma
pārskats par 2019.gadu uz 1 lpp.

29. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2020.gadam.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro A. Skromāns
Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta 2008.
gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu
2020.gadam (skat. pielikumā).

2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Būvniecības un infrastruktūras daļas būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā:

Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plāns
2020.gadam uz 1 lpp.

30. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu
2020. -2022.gadam.
Ziņo A. Vaivods
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Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta 2008.
gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu
2020. -2022.gadam (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Būvniecības un infrastruktūras daļas būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā:

Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa
programma 2019.-2021.gadam. uz 1 lpp.

31. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem ar 2020.gada 1.janvāri.
Ziņo A. Vaivods
Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem, kā arī ņemot vērā uzskaitītos pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas
izdevumus pēc naudas plūsmas 2019.gadā, un atbilstoši Izglītības likuma 17.panta otrai
daļai un Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 418 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta „g” apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt pašvaldību savstarpējos norēķinos pielietojamos izcenojumus ar
2020. gada 1. janvāri vienam audzēknim mēnesī saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un galvenā ekonomiste Līga Ancāne.
Pielikumā: izmaksu tabula uz 1 lpp.
32. Par pašvaldības viedokli par SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” tarifu projektu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots I. Kalvānei, V. Labinskim
Izskatot SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, Rīgas ielā 2b, Līvānos, Līvānu novadā, 2020.gada 19.februāra vēstuli
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Nr. 1-9.66 „Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu” un iesniegto tarifu
projektu, kas izstrādāts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes 2016. gada 14. janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu aprēķināšanas metodika” un ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas padomes 2010.gada 14.jūlija lēmumu Nr.1/12 „Noteikumus par tarifus
veidojošo izmaksu pamatojumu”, tika konstatēts
1. Saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu aprēķinu (EUR):
1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifs tiek projektēts 1,08 EUR/m3 (bez PVN),
1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts 1,32 EUR/m3 (bez PVN),
1.3. kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekts 2,40 EUR/m3 (bez
PVN) un pieaugums, salīdzinot ar spēkā esošo 1,90 EUR/m 3 ir 26,3%.
2. Prognozējamās tarifa izmaiņas ir saistītas un tiek pamatotas ar:
2.1. Ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtas realizāciju:
2.1.1. 2018.gada decembrī ir nodoti ekspluatācijā izbūvētie
centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli par kopējo
summu 4154026,54 EUR, no tiem 2292186,87 EUR ir Kohēzijas
fonda līdzekļi un pakalpojuma tarifu neietekmē, savukārt
1861839,70 EUR ir izmaksas par pamatlīdzekļu izveidi, kuru
nolietojums ir iekļaujams pakalpojumu cenā (projekts realizēts
par Kohēzijas fonda, Līvānu novada domes un Valsts kases
aizdevuma līdzekļiem);
2.1.2. 2019.gada decembrī ir nodoti ekspluatācijā izbūvētie
centralizētie ūdensapgādes tīkli par kopējo summu 188849,00
EUR. Izveidoto pamatlīdzekļu nolietojums ir attiecināms uz
pakalpojuma cenu (projekts realizēts par Valsts kases aizdevuma
līdzekļiem;
2.2.Darba samaksas plānoto palielinājumu;
2.3.Materiālu un degvielas izmaksu pieaugumu (centralizēto ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu uzturēšanai un remontdarbiem nepieciešamie
materiāli, ķīmiskie reaģenti ūdens un notekūdeņu attīrīšanai).
3. Svarīgākie pieņēmumi pie tarifu projekta aprēķina:
3.1. Lietotājiem piegādātā ūdens apjoms un no lietotājiem savākto notekūdeņu
apjoms tiek prognozēts pamatojoties uz iepriekšējo gadu tendencēm un uz
pieņēmumiem, ka Ūdenssaimniecības attīstības III kārtas ietvaros pie
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tiks pieslēgti pa 300 iedzīvotāji
katru gadu ar kopējo ūdens patēriņu gadā 6000 m3 ;
3.2.Kredītprocenti par aizdevumiem Valsts kasē un Citadele bankā ir iekļauti
tarifā, aprēķinot vidējos prognozētos 2020.,2021., un 2022.gadam saskaņā
ar aizdevumu līgumiem un aizdevumu atmaksas grafikiem;
3.3.No pamatlīdzekļu nolietojuma ir izslēgti pamatlīdzekļi, kuri izbūvēti par
Valsts kases aizdevuma Nr.A1/1/17/694 līdzekļiem, savukārt izmaksās ir
iekļauta aizdevuma pamatsummas atmaksa. Aizdevuma atmaksa saskaņā ar
līgumu paredzēta no 20.07.2020. (izslēgts PL nolietojums 28877,88 EUR,
iekļauta pamatsummas atmaksa 67224 EUR gadā). Pamatlīdzekļu
nolietojuma termiņš pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir 50 gadi,
aizdevuma atmaksas termiņš 30 gadi;
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3.4.Darba algas un VSA nodoklis ir iekļauts tarifā saskaņā ar apstiprinātajiem
amatu sarakstiem;
3.5.Degvielas cenas pieaugums saistībā ar akcīzes nodokļa likmju izmaiņām no
01.01.2020. - tarifu projektā tiek iekļauts ar 4,6% palielinājumu;
3.6.Materiālu izmaksu sadārdzinājums saistībā ar to cenu un apjomu pieaugumu
projektā iekļauts ar 39% palielinājumu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas pirmo punktu un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „atturas” – nav un
deputātam V. Labinskim balsojot „pret”,
NOLEMJ:
1. Atbalstīt SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, Rīgas ielā 2b, Līvānos, Līvānu novadā, izstrādātā ūdensapgādes
pakalpojumu tarifa projekta 1,08 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu
tarifa projekts 1,32 EUR/ m3 (bez PVN) iesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.
33. Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” pamatkapitālā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro H. Jablonska
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese Rīgas ielā 2b, Līvānos, LV-5316,
2020. gada 25.februāra vēstuli Nr. 1-9.83 ar lūgumu veikt naudas līdzekļu ieguldījumu
73733,00 EUR uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanai, lai veiktu maksājumu
būvdarbu veicējam par ūdensapgādes būvdarbiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
projekta Nr.5.3.1.0/17/I/005 „Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” ietvaros,
un pamatojoties uz 2020.gada 28.janvāra Līvānu novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 1 “Par Līvānu novada pašvaldības pamatbudžetu 2020.gadam”,
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas
1.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, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, 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 naudas līdzekļus 73733,00 EUR (septiņdesmit trīs
tūkstoši septiņi simti trīsdesmit trīs euro), pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu.
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2. Lēmuma 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 ūdensapgādes tīklu izbūvei segšanai.
3. Līdzekļus 73733,00 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit
trīs euro) piešķirt no Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā
pamatkapitāla palielināšanai plānotajiem līdzekļiem.
4. Pašvaldības Kapitāla daļu turētāja pārstāvim Uldim Skreiveram un
atbildīgajai darbiniecei Helēnai Jablonskai veikt turpmākās darbības pamatkapitāla
palielināšanai.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Sēde beidzas plkst.1245
Protokols parakstīts 2020. gada 3. martā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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