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Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut domes sēdes darba
kārtībā 28. jautājumu: „28. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu
pārcelšanu ārkārtas situācijā.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā domes
priekšsēdētāja Andra Vaivoda priekšlikumu, Līvānu novada dome izskata šādu domes
sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Vaivods.
3. Par reģistru pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ziņo A. Vaivods.
4. Par grozījumu lēmumā par Līvānu novada Vakara /maiņu/ vidusskolas
likvidāciju. Ziņo A. Vaivods.
5. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo A. Vaivods.
6. Par Sutru pagasta iedzīvotāju iesnieguma un Preiļu novada domes ārkārtas sēdes
lēmuma izskatīšanu. Ziņo A. Vaivods.
7. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu. Ziņo A.
Vaivods.
8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
9. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo A. Vaivods.
10. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo A. Vaivods.
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Kalnamuiža”,
Turku pagastā, Līvānu novadā. Ziņo A. Vaivods.
12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
13. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo A. Vaivods.
14. Par nosaukuma maiņu. Ziņo A. Vaivods.
15. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods.
16. Par dzesēšanas kameras nodošanu patapinājumā. Ziņo A. Vaivods.
17. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
18. Par nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai. Ziņo A. Vaivods.
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
20. Par nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā pirkuma
līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
21. Par zemes nomas tiesības izsoles rīkošanu. Ziņo A. Vaivods.
22. Par projektu “Zvejas resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu
novada ūdenstilpnēs”. Ziņo A. Vaivods.
23. Par grozījumiem Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumā.
Ziņo A. Vaivods.
24. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
25. Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
26. Par telekomunikāciju antenu izvietošanu ūdenstornī Rožupes pagastā, Līvānu
novadā. Ziņo A. Vaivods.
27. Par valstij piekrītoša nekustamā īpašuma pārņemšanas atteikumu. Ziņo A.
Vaivods.
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28. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu ārkārtas situācijā.
Ziņo A. Vaivods.
Vārds tiek dots V. Labinskim
Deputāts Valdis Labinskis lūdz pievienot protokolam savu 2020. gada 26. marta
paziņojumu /sk.pielikumā/.
Pielikumā: deputāta Valda Labinska paziņojums uz 1 lpp.
Domes priekšsēdētāja Andris Vaivods lūdz deputātus nobalsot, vai piekrīt, ka
šajā domes sēdē par visu komiteju jautājumiem ziņo domes priekšsēdētāja Andris
Vaivods.
Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav un deputātam V. Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
Piekrist, ka 2020. gada 26. marta domes sēdē par visiem jautājumiem ziņo
domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.
Vārds tiek dots G. Krauklei, V. Labinskim

1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram
28.februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rēzeknē
piedalījās Latgales Reģionālās pensionāru biedrības padomes sēdē.
29.februārī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Turku saieta
namā sveica amatierteātru skeču parādi „Mīlestības slazdos” Turkos.
2.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Izglītības
pārvaldes un Informācijas tehnoloģiju daļas speciālisti piedalījās videokonferencē par
vienotas rindas uz pirmsskolas izglītības iestādēm ieviešanu.
3.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Līvānu
Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Inese Stahovska Rēzeknes novadā piedalījās
Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra un Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras POLARIS procesa ietvaros organizētajās noslēguma Latgales
reģiona ārējo tiešo investīciju piesaistes apmācībās.
5.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Nodrošinājuma
valsts aģentūras, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Valsts
policijas pārstāvjiem, lai pārrunātu telpu nomas iespējas attiecīgo dienestu vajadzībām.
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5.martā notika Līvānu novada kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības, jaunatnes un
sociālo iestāžu vadītāju sanāksme un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme.
5.martā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Rudzātu speciālajā
pamatskolā sveica 19. Latvijas Speciālās Olimpiādes novusa sacensību dalībniekus.
6.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
biedrības „Latvijas Formula 2050” sadarbībā ar Latvijas Universitāti, AS „Latvijas
Finieris”, Zemkopības ministriju, Rēzeknes novada domi, Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmiju, SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, Pārresoru koordinācijas centru
organizētajā tautsaimniecības forumā „Latgales attīstības ilgtspējas formula: izglītība,
inovācija, uzņēmējdarbība, digitalizācija”.
9.martā notika pārrunas ar pretendentiem uz Līvānu novada domes juriskonsulta
vakanci, kuru rezultātā no septiņiem pretendentiem tika izvēlēta Laura Dumbrovska.
9.martā Līvānu novada domes vadība, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
un Plānošanas un attīstības daļas speciālisti tikās, lai pārrunātu novada turpmākās
mājokļu politikas vadlīnijas. To izstrādes nepieciešamību ir ierosinājusi Līvānu novada
domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa.
11.martā Līvānu novada domes vadība tikās ar Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas atbildīgajiem speciālistiem, lai pārrunātu
jautājumus par izmaiņām daļas darbā un pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanā.
11.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja Līvānu
novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sanāksmi.
11.martā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Rudzātu
pagasta valdes sēdē un vadīja Līvānu novada Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi.
12.martā Līvānu novadu darba vizītē apmeklēja Nacionālo bruņoto spēku (NBS)
komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. Vizītes ietvaros nolika ziedus pie
Līvānu Atbrīvošanas pieminekļa. Tika apmeklēts Multifunkcionālais jaunatnes
iniciatīvu centrs "Kvartāls", Līvānu 1. vidusskola un tās sporta komplekss un
peldbaseins un Latgales Mākslas un amatniecības centrs. Līvānu 1.vidusskolā NBS
komandieris tikās ar Līvānu 1. vidusskolas un Līvānu 2.vidusskolas skolēniem.
12.martā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Jersikas
un Rožupes pagastu valdes sēdēs.
12.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rīgā piedalījās
biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) sanāksmē par iesākto
Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu tālāko realizāciju, par
videonovērošanas sistēmu attīstību, par kopēju iepirkumu organizēšanas iespējām.
Pašvaldību pārstāvji dalījās ar pieredzi par pasākumiem COVID-19 izplatības
mazināšanai.
13.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Sutru pagasta
valdes sēdē.
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13.martā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne vadīja Līvānu
novada Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi.
19.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Latvijas
Republikas Zemessardzes 35. kājnieku bataljona komandieri pulkvežleitnantu Jāni
Svilpi, lai pārrunātu jautājumus par Zemessardzes vajadzībām nepieciešamo telpu
nomu.
Pašvaldības veiktie pasākumi ārkārtējās situācijas apstākļos:
9.martā Līvānu novada dome izdeva rīkojumu “Par karantīnas noteikšanu AAPC
“Rožlejas””, kurš paredz veikt preventīvos pasākumus un noteikt karantīnas režīmu,
ievērojot profilakses pasākumus, kontrolējot apmeklētāju plūsmu u.c. preventīvos
pasākumus.
10.martā tika izdots Līvānu novada domes rīkojums “Par piesardzības pasākumu
ieviešanu”, kas paredz domes iestādēm ievērot profilakses pasākumus un pastiprināti
kontrolēt sanitāri-higiēnisko normu ievērošanu, nodrošināt dezinfekcijas līdzekļu
izvietošanu publiski pieejamās vietās, nodrošināt informatīvo materiālu izvietošanu par
sanitāri-higiēnisko normu ievērošanu, ieteikt iestāžu darbiniekiem atteikties no ārvalstu
braucieniem, ja gadījumā tāds ir neatliekams, ceļojuma laikā ievērot vispārējos
profilakses pasākumus, bet pēc atgriešanās 14 dienas atrasties mājās, novērojot
veselības stāvokli.
12.martā Ministru kabinets izdeva rīkojumu "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu",
lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību.
13.martā tika sasaukta Līvānu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde,
kurā piedalījās pašvaldības vadība, pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un
kapitālsabiedrību pārstāvji. Tika pārrunāti jautājumi par pašvaldības, tās iestāžu,
struktūrvienību un kapitālsabiedrību darba organizēšanu atbilstoši Ministru kabineta
2020.gada 12.marta rīkojuma “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” prasībām.
13.martā Līvānu novada dome izdeva rīkojumu “Par COVID – 19 infekcijas
izplatīšanās novēršanas pasākumiem”, kurš paredz koordinēt preventīvos pasākumus
infekcijas izplatības novēršanai iestādēs, atcelt visus plānotos darbinieku braucienus un
komandējumus, ārkārtējos un neatliekamos gadījumos saskaņojot tos ar izpilddirektoru,
atcelt visus iestāžu plānotos pasākumus un publiskās aktivitātes, slēgt apmeklētājiem
Latgales Mākslas un amatniecības centru, MJIC “Kvartāls”, Līvānu novada Kultūras
centru, AAPC “Rožlejas”, Centrālajā bibliotēkā nodrošināt tikai grāmatu
izsniegšanu/nodošanu.
13.martā Līvānu novada dome izdeva rīkojumu “Par COVID – 19 infekcijas
izplatīšanās novēršanas pasākumiem pašvaldības transporta līdzekļos”, kurš paredz
nodrošināt transporta līdzekļu rūpīgu un regulāru mitro dezinfekciju, kā arī
kontaktvirsmu tīrīšanu.
13.martā tika izdots Līvānu novada domes rīkojums “Par COVID – 19 infekcijas
izplatīšanās novēršanas pasākumiem izglītības iestādēs”, kurš uzdod Izglītības
pārvaldei koordinēt preventīvos pasākumus izglītības iestādēs, koordinēt attālinātā
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mācību procesa nodrošināšanu, atcelt izglītības iestāžu darbiniekiem plānotos
pasākumus. Izglītības iestādēm tiek uzdots vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem
nodrošināt attālināta mācību procesa organizēšanu, par to regulāri informējot
izglītojamos un viņu vecākus, nodrošināt pirmsskolas izglītības programmās iesaistīto
bērnu uzturēšanos pirmsskolas grupās, ja vecākiem nav iespējas citādi nodrošināt bērna
pieskatīšanu (saņemot atbilstošu vecāku apliecinājumu), Līvānu 1.vidusskolas
administrācijai nodrošināt peldbaseina “Upe” apmeklētāju uzņemšanas pārtraukšanu,
kā arī tiek noteikti vēl citi preventīvie pasākumi.
2020.gada 16.martā notika vairākas darba sanāksmes, kurās tika pārrunāti jautājumi par
turpmāko darba organizēšanu atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam “Par ārkārtas
situācijas izsludināšanu” un tā grozījumiem. Līvānu novada domes vadība tikās ar
Līvānu novada Sociālā dienesta, Līvānu novada Bāriņtiesas darbiniekiem, pagastu
pārvalžu vadītājiem, biedrības “Baltā māja”, kura nodrošina mājas aprūpes
pakalpojumu, un Latvijas Sarkanā Krusta Līvānu nodaļas, kura nodrošina Eiropas
Savienības atbalsta paku izsniegšanu, vadību, lai pārrunātu jautājumus par palīdzības
sniegšanu iedzīvotājiem pilsētā un pagastos. Ar izglītības iestāžu direktoriem un
vietniekiem tika pārrunāti jautājumi par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu un
iestāžu darba organizēšanu ārkārtējās situācijas periodā.
16.martā tika sasaukta Līvānu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde,
kurā piedalījās pašvaldības vadība, pašvaldības iestāžu, struktūrvienību,
kapitālsabiedrību pārstāvji un Valsts policijas Preiļu iecirkņa pārstāvis. Klātesošie tika
iepazīstināti ar izdotajiem pašvaldības rīkojumiem COVID – 19 infekcijas izplatīšanās
novēršanai. Tika pārrunāti jautājumi par turpmāko darba organizēšanu un
preventīvajiem pasākumiem.
16.martā tika izdots Līvānu novada domes rīkojums “Par drošības pasākumiem COVID
– 19 infekcijas izplatīšanās novēršanai”, kurš nosaka vairākus ierobežojumus
administrācijas, iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību darbā. Līvānu novada
pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs apmeklētāju apkalpošana tiek
nodrošināta attālināti, apmeklētājus nepieņemot klātienē, nodrošinot saziņu pa
tālruņiem un e-pastiem. Iesniegumu un citas korespondences ievietošanai pašvaldības
ēkas foajē, Rīgas ielā 77, Līvānos, izvietota pastkaste. Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā,
Būvvaldē, Izglītības pārvaldē, Dzimtsarakstu nodaļā apmeklētāju apkalpošana tiek
nodrošināta attālināti, apmeklētājus nepieņemot klātienē, nodrošinot saziņu pa
tālruņiem un e-pastiem. Ārkārtējās situācijās Sociālais dienests un Bāriņtiesa nodrošina
pārbaudes dzīvesvietās nekavējoties. Dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju
Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina klātienē, ierobežojot klātesošo personu skaitu. Līvānu
novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšanas trešdienās tiek nodrošinātas pa tālruni
65307110. Līvānu novada domes pastāvīgo komiteju, komisiju, pagasta valžu darbs
tiek nodrošināts attālināti. Nodrošināt dežūrgrupas darbība PII “Rūķīši”, Rīgas ielā 13,
Līvānos, lai nodrošinātu bērnu, kuru vecākiem nav citas iespējas, pieskatīšanu.
Rīkojums nosaka arī citu pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību darba organizēšanu
ārkārtējās situācijas periodā.
17.martā Līvānu novada dome izdeva rīkojumu “Par dežūrām / attālināto darbu / sakarā
ar drošības pasākumiem COVID – 19 infekcijas izplatīšanās novēršanai”, kas paredz,
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lai nodrošinātu rīkojuma “Par drošības pasākumiem COVID – 19 infekcijas izplatīšanās
novēršanai” izpildi un nepieciešamības gadījumā apmeklētāju konsultēšanu, no
17.marta domes darbiniekiem noteikt dežūras pēc grafika / attālināto darbu / domes
sēžu zālē darba laikā.
19.martā tika sasaukta Līvānu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde,
kurā piedalījās pašvaldības vadība, pašvaldības kapitālsabiedrību, Valsts policijas,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Zemessardzes 35.bataljona pārstāvji.
Klātesošie noskatījās Latvijas Pašvaldību savienības rīkoto videokonferenci par Covid
– 19 apdraudējumu un ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods iepazīstināja ar pašvaldības rīkojumiem un pasākumiem
kādi veikti, lai mazinātu inficēšanās risku ar Covid-19. Tika pārrunāti iestāžu darba un
sadarbības jautājumi ārkārtējās situācijas apstākļos.
Pastāvīgi tiek sekots līdzi situācijas tālākajai attīstībai, lai nepieciešamības gadījumā
veiktu papildus preventīvos pasākumus.

2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot K. C., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020. gada 19. februāra
iesniegumu par 2019. gada 1. jūlija dzīvojamās telpas īres līguma Nr. LNP/2-6.1/19/26
termiņa pagarināšanu, un pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu,
kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz
noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas
un sociālo, izglītības, 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, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt K. C., ģimenes sastāvs 7 cilvēki, īres tiesības uz labiekārtotu 3 –
istabu dzīvokli Skolas ielā 5-1, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, uz laiku līdz
2025.gada 1. aprīlim.
1.2. Pilnvarot Rožupes pagasta pārvaldes vadītāju Andri Neicenieku pagarināt
līgumu.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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 D.P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020.gada 2.marta iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu kā uzaicinātai speciālistei, kas nav nodrošināta ar
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atsevišķu dzīvojamo platību un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta 11.punktu, 21.1 panta pirmās daļas
pirmo 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 atbilstoši Līvānu novada domes
2016.gada 29.decembra saistošo noteikumu nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā
tiek sniegta pašvaldības palīdzība 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,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt labiekārtotam 2 – istabu dzīvoklim Rīgas ielā 65-56, Līvānos,
Līvānu novadā, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2.2. Piešķirt D. P., ģimenes sastāvs 2 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta “Juraši”,
Zasas pagasts, Jēkabpils novads, labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa Rīgas ielā 65-56,
Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2020. gada 1.oktobrim, ar tiesībām
līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2.3. D. P. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 istabu dzīvokļa Rīgas
ielā 65-56, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
2.4. Pilnvarot SIA “Līvānu dzīvokļu komunālā saimniecība” noslēgt sadarbības
līgumu ar D. P. darba devēju SIA “MAXIMA Latvija”.
2.5. Izslēgt D. P. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, uzaicināto speciālistu grupas, kārtas Nr.10.
2.6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
2.7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.

3. Par reģistru pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8. un 9.
pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada iedzīvotāju, kuri tiesīgi saņemt pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistru (skat. pielikumā).
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2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas nekustamo īpašuma speciālists Jānis
Pastars.
Pielikumā: reģistrs uz 4 lpp.

4. Par grozījumu lēmumā par Līvānu novada
Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 17.marta vēstuli
Nr.4-7e/20/874 par pieņemto lēmumu, kurā minēts ka, atsaucoties uz Līvānu novada
domes 2019.gada 18.marta vēstuli Nr.LNP/2–1.6E/19/1213, ministrija ar 2019.gada
4.aprīļa vēstuli Nr.4–7e/19/985 ir sniegusi saskaņojumu Līvānu novada domes
2019.gada 28.februāra lēmumam par Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas
likvidāciju, kurā tika paredzēts, ka minētās izglītības iestādes īstenoto izglītības
programmu pēctecību varēs nodrošināt Līvānu 1.vidusskola, bet saskaņā ar Līvānu
novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumu paredzēts, ka Līvānu novada Vakara
(maiņu) vidusskolas īstenotās izglītības programmas turpinās īstenot Rudzātu
vidusskola, aicināts salāgot abus lēmumus atbilstoši plānotajām darbībām, un
pamatojoties uz 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. Magdaļenokam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.Atcelt Līvānu novada domes sēdes 2019.gada 28.februāra sēdes lēmuma
Nr.2-3 punktu Nr.5 – “Līvānu 1.vidusskolas direktoram Gatim Pastaram izvērtēt
iespēju 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”.
2. Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītājai Ilga Peiseniecei par Līvānu
novada domes pieņemto lēmumu informēt Izglītības un zinātnes ministriju.

5. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. P., dzīvo (adrese), 2020. gada 10. janvāra iesniegumu (reģ. Nr.21.9.2/20/57) par dzīvesvietas (adrese), dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu J. P.
Pumpuram un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4., 11. un 12. pantu un
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Ministru kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumiem nr. 72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu“ un pamatojoties uz Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu 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, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ :
1. Pieņemt lēmumu Nr.6-5 „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu Jānim
Pumpuram”.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.
3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes lietvede Elita
Matisone.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.

6. Par Sutru pagasta iedzīvotāju iesnieguma un Preiļu novada domes ārkārtas
sēdes lēmuma izskatīšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram, G. Krauklei, A. Veiguram, M. Grigalim
Paskaidro R. Šmukste, U. Skreivers
Līvānu novada dome 2020. gada 19. februārī ir saņemts Līvānu novada Sutru
pagasta iedzīvotāju parakstīts (100 iedz.) iesniegums ar ierosinājumu par Sutru pagasta
apdzīvoto vietu un ciemu teritoriju iekļaušanu Preiļu novada administratīvajā teritorijā
plānotās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros un Preiļu novada domes 2020.
gada 9. marta ārkārtas sēdes protokola Nr. 5, 2.§ lēmums “Par Līvānu novada Sutru
pagasta iedzīvotāju kolektīvā iesnieguma izskatīšanu”.
Iedzīvotāju iesniegums un Preiļu novada domes ārkārtas sēdes lēmums ir
izskatīts Sutru pagasta valdes 2020. gada 13. februāra un 13. marta sēdēs un vienbalsīgi
pieņemts lēmums neatbalstīt Sutru pagasta teritorijas pievienošanu Preiļu novada
administratīvai teritorijai. Jāņem vērā, ka Sutru pagasta iedzīvotāju (100 personu)
iesniegums neatspoguļo Sutru pagasta iedzīvotāju vairākuma viedokli, jo saskaņā ar
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 01.01.20. datiem Sutru pagasta teritorijā
deklarētas 514 personas.
Līvānu novada dome 2019. gada 19. decembra sēdē pieņēma lēmumu Nr. 16-6
“Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” un izteica
viedokli, ka likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” un tā
pielikumā “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma
vienības – novada pilsētas un novada pagasti” ietvertā informācija par Līvānu novada
administratīvo teritoriju un tajā ietilpstošās teritoriālā iedalījuma vienības atbilst
pašreizējam Līvānu novada administratīvi teritoriālajam iedalījumam un tas ir
saglabājams. Lēmums nosūtīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
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Ņemot vērā, ka Sutru pagasta teritorija Līvānu novada administratīvai teritorijai
tika pievienota brīvprātīgi, pieņemot Sutru pagasta padomes 2007. gada 19. jūlija
lēmumu Nr. 08 2. § „Par administratīvi teritoriālo reformu” un ierosinājumu iekļauties
Līvānu novadā, veidojot Līvānu novadu ar administratīvo centru Līvānu pilsētu, kā arī
to, ka Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija likumprojektu
“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” ir iesniegusi izskatīšanai LR
Saeimā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 3. panta pirmo daļu un 12. pantu,
un 21. panta pirmās daļas 4. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, deputātam V. Labinskim balsojot „pret”, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Saglabāt Sutru pagasta teritoriju kā nedalāmu Līvānu novada teritoriālo
vienību un neatbalstīt Līvānu novada Sutru pagasta teritorijas iekļaušanu Preiļu novada
administratīvajā teritorijā plānotās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros.
2. Informēt par pieņemto lēmumu Saeimu, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju, Preiļu novada domi un Sutru pagasta iedzīvotājus.
3. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz ierakstīt protokolā viedokli par savu atšķirīgo
balsojumu – lēmumā atbalstu gan var teikt domu par Līvānu novada nedalāmību, jo
viņš ir neliels novads, gan arī, protams, pārējos jautājumus, bet pietrūkst šinī uzskaitē
punkta, ka jāņem vērā iedzīvotāju viedoklis, veicot vai nu iedzīvotāju aptauju vai to
solot nākotnē vai vienkārši arī piesakot, ka tiks veikts speciāls skaidrošanas darbs ar
šīs iniciatīvas atbalstītājiem.

7. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A/S “Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, iesniegumu
(reģistrēts Līvānu novada pašvaldībā 20.01.2020., Nr. LNP/2-1.6/20/237), kā arī A/S
“Latvijas valsts meži” vēstuli (reģistrēts Līvānu novada pašvaldībā 02.03.2020., Nr.
LNP/2-1.6/20/697) par papildinformācijas sniegšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļaujas saņemšanai, par “Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas”
izsniegšanu smilts atradnē “Kurpiņi”, Jersikas pagastā, konstatēts, ka A/S “Latvijas
valsts meži” vēlas veikt bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts ieguvi smilts atradnē
“Kurpiņi” 1. blokā 2,951 ha un 2. blokā 3,02 ha platībā, nekustamā īpašumā “Valsts
Meži” ar kadastra numuru 76520010139, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem
76520050526 un 76520050566.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumu Nr. 696
„Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
izsniegšanas kārtība” 26. punktam un 27. punktam iesniegumam pievienoti:
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-Valsts vides dienesta 14.02.2019. Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus)
atradnes “Kurpiņi” pase smilts ieguvei,
-Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 06.12.2019.
tehniskie noteikumi Nr. DA19TN0183,
-Atradnes “Kurpiņi” zemes dzīļu ieguvei paredzētās teritorijas plāns,
-Valsts vides dienesta 14.02.2019. Derīgo izrakteņu ieguves limits smilts
atradnei “Kurpiņi”, kurā noteikts ieguves limita termiņš līdz 2044. gada 13. februārim,
1. blokā 86,35 tūkst.m3 smilts krājumi, tai skaitā 14,80 tūkst.m3, kas ietilpst pašvaldības
autoceļa aizsargjoslā, un 2. blokā 96,56 tūkst.m3 smilts krājumi, tai skaitā 12,07
tūkst.m3, kas ietilpst pašvaldības autoceļa aizsargjoslā,
Atbilstoši Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr. 9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”
zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 76520050526, 76520050566 plānotā
(atļautā) izmantošana ir Mežu teritorija (M), kur viens no atļautajiem
papildizmantošanas veidiem ir derīgo izrakteņu ieguves būves.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 11. punktu, 21. panta
pirmās daļas 23. punktu un 47. panta pirmo daļu, likuma „Par zemes dzīlēm” 4. panta
piekto daļu, Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumu Nr. 696 „Zemes
dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
izsniegšanas kārtība” 3. punktu un Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra
noteikumu Nr. 1055 „Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas
licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi” 4. un 7.
punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
deputātam V. Labinskim balsojot „pret”, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut A/S “Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, smilts ieguvi
atradnē “Kurpiņi”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nekustamajā īpašumā “Valsts
Meži” ar kadastra numuru 76520010139 zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu
76520050526 un 76520050566 saskaņā ar Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās
vides pārvaldes 06.12.2019. tehniskajiem noteikumiem Nr. DA19TN0183 un izsniegt
“Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju”, ar nosacījumu, ja A/S “Latvijas
valsts meži” nodrošinās autoceļa Āriņi – Dimanti J13 stāvokļa nepasliktināšanu derīgā
izrakteņa transportēšanas laikā, kā arī derīgo izrakteņu transportēšanas laikā
neierobežos ceļa izmantošanas iespējas trešajai personai blakus esošo īpašumu
pieejamībai.
2. Noteikt, ka valsts nodeva 142,29 EUR apmērā par bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu, jānomaksā Līvānu novada pašvaldības budžetā
pirms atļaujas izsniegšanas.
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.
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Pielikumā:

1) Derīgo izrakteņu ieguves limita kartes un smilts atradnes Kurpiņi” un
derīgā izrakteņa ieguves limita laukuma izvietojuma plāna kopijas
uz 2 lpp.,
2) Tehniskie noteikumi Nr.DA19TN0183 ar grozījumiem kopija uz
6 lpp.

8. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot J. V., dzīvesvietas adrese: (adrese), LV-5327, 2020. gada
21. februāra iesniegumu par 2015. gada 20. aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līguma
Nr. LND/2-13.4/15/67 darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts
par zemes vienību 4,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0599, 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, 30.4. punktam, kurš nosaka, ka nomas maksu nosaka
atbilstoši pašvaldības domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas
noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, 53. punktam,
kurā noteikts, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu
pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), un saskaņā ar 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 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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt ar J. V., dzīvo: (adrese), 2015. gada 20. aprīlī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/15/67 par pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību 4,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0599, 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.
1.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada Rožupes pagastā - 45,00 EUR/ha gadā un PVN.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
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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 1lpp.
2. Izskatot A. G., deklarētā adrese: (adrese), 2020.gada 18. februāra iesniegumu
par 2010. gada 26. aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 109 darbības termiņa
pagarinājumu, tika konstatēts, ka zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 5,0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668 003 0086, kas atrodas Steķos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā, uz kura atrodas A. G. mirušajai mātei A. G. piederējušais ēku īpašums
ar kadastra apzīmējumiem 7668 003 0086 001, saskaņā ar VZD Latgales reģionālās
nodaļas 2006. gada 15. septembra lēmumu Nr. 10F-2.4/1003 “Par tiesībām izpirkt
zemi” un Rudzātu pagasta padomes 2009. gada 24. februāra lēmumu par lietošanas
tiesību izbeigšanu.
Ar Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa lēmumu Nr. 5-23 zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7668 003 0086 precizētā platība ir 4,907 ha.
Atbilstoši
Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 5. punktam, “Lai noslēgtu zemes nomas līgumu, pirmtiesīgā
persona attiecīgajā vietējā pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus: 5.4. (…) kas
apliecina īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm), vai līdz to nostiprināšanai
zemesgrāmatā - vienu no likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatās" 17. pantā minētajiem dokumentiem”. Ēku (būvju) īpašuma apliecinošs
dokuments uz A. G. vārda nav iesniegts.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par
neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas
aprēķināšanas kārtību” 5.4. un 7. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās
daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar A. G., deklarētā adrese: (adrese), 2010. gada 26. aprīļa Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. 109, par zemes vienību 4,907 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668 003 0086, kas atrodas Steķos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā),
nomu uz 1 (vienu) gadu.
2.2. Noteikt zemes nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN.
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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 1lp.
3. Izskatot ZS “Austrumzvaigzne”, juridiskā adrese: “Drikaines”, Augšmukti,
Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, 2020. gada 17. februāra iesniegumu par 2015.
gada 11. februāra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/15/21 darbības
termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienībām: 5,7 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0211, 1,84 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
007 0105, 9,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0156, kas atrodas Jersikas
pagastā, Līvānu novadā līdz 2020. gada 10. februārim), 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, 30.4. punktam, kurš nosaka, ka nomas maksu
nosaka atbilstoši pašvaldības domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas
cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu,
53. punktam, kurā noteikts, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var
pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), un 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
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, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1.
Pagarināt
ar
Rožkalnu
pagasta
zemnieku
saimniecību
"AUSTRUMZVAIGZNE"”, reģ. Nr. 47701002990, juridiskā adrese: “Drikaines”,
Augšmukti, Rožkalnu pagasts, Vārkavas novads, 2015. gada 11. februārī noslēgto
Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/15/21 par pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību 5,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0211, 1,84 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 007 0105 un 9,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
007 0156, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem, ar
tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim
(0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
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3.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada Rožupes pagastā - 40,00 EUR/ha gadā un PVN.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 3 lp.
4. Izskatot A. M., dzīvesvietas adrese: (adrese), 2020. gada 4. marta iesniegumu
par 2012. gada 21. maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/27
darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 14,6
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0294, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu
novadā), 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), un 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, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt ar A. M., dzīvesvietas adrese: (adrese), 2012. gada 21.maijā
noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/27 par pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību 14,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76820020294, kas
atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, nomu uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām
atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada lauku teritorijā (Sutru pagastā) - 40,00 EUR/ha gadā un PVN,
bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
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4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
5. Izskatot S. K., dzīvesvietas adrese: (adrese), 2020. gada 2. marta iesniegumu
par 2014. gada 12. maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/21
darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienības daļu
71,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76820050131, kas atrodas Sutru pagastā,
Līvānu novadā), 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), un 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, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt ar S. K, dzīvesvietas adrese: (adrese), 2014. gada 12. maijā
noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/21 par pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76820050131 daļu 71,9 ha platībā,
kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, nomu uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām
atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
5.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada lauku teritorijā (Sutru pagastā) - 40,00 EUR/ha gadā un PVN,
bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
5.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes
6. Izskatot S. U., dzīvesvietas adrese: (adrese), 2020. gada 2. marta iesniegumu
par 2014. gada 12. maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/22
darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7682 005 0131 daļu 10,0 ha platībā, kas atrodas Sutru pagastā,
Līvānu novadā), 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, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Pagarināt ar S. U., dzīvesvietas adrese: (adrese), 2014. gada 12. maijā
noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/22 par pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76820050131 daļu 10,0 ha platībā,
kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, nomu uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām
atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
6.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada lauku teritorijā (Sutru pagastā) - 40,00 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1lpp.
7. Izskatot V. U., dzīvesvietas adrese: (adrese), 2020. gada 2. marta
iesniegumu par 2012. gada 21. maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/97/12/31 darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes
18

vienību 0,83 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 005 0181, kas atrodas Sutru
pagastā, Līvānu novadā), 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), un 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, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Pagarināt ar V U., dzīvesvietas adrese: (adrese), 2012. gada 21. maijā
noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/14/31 par pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7682 005 0181 0,83 ha platībā, kas
atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, nomu uz 10 (desmit) gadiem, 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 atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada lauku teritorijā (Sutru pagastā) - 40,00 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 uz 1lpp.
8. Izskatot z/s „Ērgļi”, reģistrācijas Nr. 47701009363, juridiskā adrese:
‘’Ērgļi”, Veceļi, Turku pagasts, Līvānu novads, 2020. gada 12. marta iesniegumu par
2012. gada 15. maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/24 darbības
termiņa pagarināšanu, konstatēts, ka zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 76860010086 12,9 ha platībā, kas atrodas Vuškārniekos, Turku
pagastā, Līvānu novadā. 2015. gada 14. maijā pamatojoties uz Līvānu novada domes
2015. gada 30. aprīļa lēmumu Nr. 5-36(9) noslēgta vienošanās par līguma darbības
termiņa pagarinājumu uz 5 gadiem, ar 2020. gada 30. janvāra lēmumu Nr. 3-14 “Par
zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai
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neizmantoto zemes vienību Turku pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada
pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda” zemes
vienība atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi. Ar Līvānu novada domes
2014. gada 24. aprīļa lēmumu Nr. 5-28 “Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes Līvānu
novada Turku pagastā un zemes platību precizēšanu” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 76860010086 precizēta platība uz 13,3 ha.
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, 30.4. punktam, kurš nosaka, ka nomas maksu
nosaka atbilstoši pašvaldības domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas
cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu,
53. punktam, kurā noteikts, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var
pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), un 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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
8.1. Pagarināt ar zemnieku saimniecības „Ērgļi” reģistrācijas Nr. 47701009363,
juridiskā adrese: ‘’Ērgļi”, Veceļi, Turku pagasts, Līvānu novads, 2012. gada 15. maija
Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/24 par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7686 001 0086 nomu, atbilstoši precizētajai zemes platībai pēc VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) datiem 13,3 ha
platībā, kas atrodas Vuškārniekos, Turku pagastā, Līvānu novadā, darbības termiņu uz
10 (desmit) gadiem (līdz 2030. gada 13. maijam), ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt
atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
8.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada Turku pagastā - 45,00 EUR/ha gadā un PVN, bet ne mazāk
kā 28 euro gadā un PVN.
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 1lp.
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9. Izskatot O. B., deklarētā adrese: (adrese), 2020. gada 16. marta iesniegumu
par 2014. gada 10. aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/17
darbības termiņa pagarināšanu, konstatēts, ka zemes nomas līgums ir noslēgts par
zemes vienību 4,98 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 004 0153, kas atrodas
Birzākos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, kura darbība pagarināta līdz 2020. gada 9.
aprīlim, noslēdzot 2015. gada 14. maijā vienošanos Nr. LND/2-13.4/14/17-1.
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, 30.4. punktam, kurš nosaka, ka nomas maksu
nosaka atbilstoši pašvaldības domes apstiprinātam nomas pakalpojumu maksas
cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā neatkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu,
53. punktam, kurā noteikts, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var
pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), un 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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
9.1. Pagarināt ar O. B., deklarētā adrese: (adrese), 2014. gada 10. aprīlī noslēgto
Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/17 par pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību 4,98 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 004 0153, kas atrodas
Birzākos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām atkārtoti
līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
9.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada Jersikas pagastā - 40,00 EUR/ha gadā un PVN, bet ne mazāk
kā 28 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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9. Par zemes nomas izbeigšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot A. D., dzīvo (adrese), 2020. gada 24. februāra iesniegumu par
atteikšanos no zemes vienības 0,0730 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050279, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomas, tika konstatēts,
zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0279 iznomāta
A. D. saskaņā ar 2009. gada 2.jūnija Lauku apvidus zemes nomas tipveida līgumu,
ar Līvānu novada domes 2014. gada 29.maija sēdes lēmumu Nr.7-14 ,,Par
pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un zemes
platību precizēšanu” atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi un precizēta
zemes vienības platība 0,0730 ha.
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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Ar 2020. gada 31.martu izbeigt nomas tiesiskās attiecības ar A. D., dzīvo
(adrese), par zemes vienību 0,0730 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0279,
kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra
kartes), kas nodota nomā saskaņā ar 2009. gada 2.jūnija Lauku apvidus zemes nomas
tipveida līgumu.
1.2. Atstāt Līvānu novada pašvaldības valdījumā zemes vienību 0,0730 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0279, kas atrodas Dimantos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot V. L., dzīvo (adrese), 2020. gada 6. marta iesniegumu par atteikšanos
no zemes vienības 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0249, kas atrodas
Čipānos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, nomas, tika konstatēts,
zemes vienība 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0249 iznomāta
V. L. saskaņā ar 2012.gada 15.maija Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/97/12/25;
ar Līvānu novada domes 2020.gada 30. janvāra sēdes lēmumu Nr.3-15 ,,Par
zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai
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neizmantoto zemes vienību Sutru pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada
pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda”, atzīta
par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi.
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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Ar 2020. gada 31.martu izbeigt nomas tiesiskās attiecības ar V L., dzīvo
(adrese), par zemes vienības 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0249, kas
atrodas Čipānos, Sutru pagastā, Līvānu novadā (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra
kartes), kas nodota nomā saskaņā ar 2012.gada 15.maija Lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr. LND/9-7/12/25.
2.2. Atstāt Līvānu novada pašvaldības valdījumā zemes vienību 4,4 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0249, kas atrodas Čipānos, Sutru pagastā, Līvānu
novadā.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp

10. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot D. R., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas E. R., dzīvo (adrese),
2020. gada 12.marta iesniegumu par jauna nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0176, 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, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi’’ 2.9. punktu, un likuma “Par
pašvaldībām“ 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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1.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 1,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-011-0176, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
jaunu nosaukumu ,,Ratnieki” un mainīt minētajai zemes vienībai 1,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-011-0176 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
noteikto adresi: ,,Antoni”, Stares, Rožupes pagasts, Līvānu novads (klasifikatora kods
105994876), uz adresi: ,,Ratnieki”, Stares, Rožupes pagasts, Līvānu novads ( 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 Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju par konstatētu ēku uz
nekustamā īpašuma ,,Stūrmaņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668-0010009, kurai nav adreses, un ierosinājumu izvērtēt, vai zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 76680010009 un uz tās esošās ēkas atbilst Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9. apakšpunktam, kas
nosaka, ka adresācijas objekts ir zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu
2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos objektus un, ja nepieciešams pieņemt lēmumu par
adreses piešķiršanu, un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698
,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu un 9.punktu, un likuma ”Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt apbūvei paredzētai nekustamā īpašuma ,,Stūrmaņi” zemes vienībai
7,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-001-0009 un ar to funkcionāli saistīto
jaunbūvi, kas atrodas Pelečārē, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Sudrabiņi”,
Pelečāre, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
zemes īpašumam „Kalnamuiža”, Turku pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot nekustamā īpašuma „Kalnamuiža” ar kopējo kadastra numuru 7686006-0125, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieka V. V., dzīvo (adrese),
2020. gada 10.marta iesniegumu par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Kalnamuiža”
ar kopējo kadastra Nr. 7686-006-0125, kas sastāv no divpadsmit zemes vienībām ar
kopējo platību 57,0820 ha, sestās zemes vienības 9,2020 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-003-0284 sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot no tās zemes
nogabalu 2,0 ha platībā, piešķirot atdalāmajam zemes nogabalam jaunu nosaukumu
,,Polīši” un atstāt esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība lauksaimniecība (kods 0101), bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7686-003-0284 palikušajam zemes nogabalam atstāt esošo nosaukumu ,,Kalnamuiža”
un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošo noteikumu Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024.gadam” 2.daļas 2.3. nodaļu un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu,
kurā noteikts, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu, un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes
ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Kalnamuiža”, kas
atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, sestajai zemes vienībai 9,2020 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-003-0284, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot
nogabalu 2,0 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam 2,0 ha platībā jaunu nosaukumu
„Polīši”.
3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu būvvaldē.
6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
7. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
7.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:5000;
7.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
7.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
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7.5. Projekta grafisko daļu saskaņot ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību
,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.
8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
9. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija ar dalījuma skici uz 1 lpp.

12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot nekustamā īpašuma „Lejaskalns” ar kopējo kadastra numuru 7682-0020360, kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā, īpašnieces S. P., dzīvo (adrese), 2020.
gada 6. marta iesniegumu par nekustamā īpašuma „Lejaskalns”, kas sastāv no piecām
zemes vienībām 24,8 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā zemes vienību 10,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0152, piešķirt tai jaunu nosaukumu ,,Latava”
un noteikt zemes izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101) un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
1.panta 14.punktu un 9. panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada
20. jūnija noteikumiem nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un
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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Lejaskalns”, kas atrodas Līvānu novada Sutru
pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7682-002-0360, zemes vienību 10,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-002-0152, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 10,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682002-0152 piešķirt jaunu nosaukumu „Latava” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
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13. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot K. V., dzīvo: (adrese), 2020.gada 21.februāra iesniegumu par zemes
vienības 0,5143 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0216 nodošanu nomā,
tika konstatēts ka zemes vienība 0,5143 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050216, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2020.gada
30.janvāra sēdes lēmumu Nr.3-11 ,,Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību
un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību Jersikas pagastā atzīšanu
par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu
novada pašvaldības vārda”, atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi.
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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
0,5143 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0216, 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.
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 F. O, dzīvo: (adrese), 2020. gada 17. februāra iesniegumu par zemes
vienības daļas 500 m2 platībā no zemes vienības 7200 m2 kopplatībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0120 nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 7200
m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0120, kas atrodas Stacijas ielā 20,
Līvānos, Līvānu novadā, ar Jersikas pagasta padomes 2008.gada 25.septembra sēdes
lēmumu Nr.12 ,,Par lauku apvidus zemes piekritību pašvaldībai”, atzīta par pašvaldībai
piekrītošo zemi un ar Līvānu novada domes 2015.gada 25.jūnija sēdes lēmumu Nr.7-7
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,,Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu precizēšanu” iekļauta Līvānu novada
Līvānu pilsētā.
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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības
daļu 500 m2 platībā no zemes vienības 7200 m2 kopplatībā ar kadastra apzīmējumu
7652-001-0120, kas atrodas Stacijas ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā, un informāciju
par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu novada pašvaldības mājas lapā tīmekļa
vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā Līvānu novada domes ēkā ne mazāk kā
vienu mēnesi.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot A. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020. gada 6. marta iesniegumu
par zemes vienības 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0249 nodošanu
nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682003-0249, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2012.
gada 26. janvāra sēdes lēmumu Nr.16-1(1) ,,Par platības precizēšanu” platība ir 4,4 ha
un 2020. gada 30. janvāra lēmumu Nr. 3-15 “Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes
vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību Sutru pagastā
atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
Līvānu novada pašvaldības vārda” atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo
zemi.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
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Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0249, kas atrodas Sutru pagastā,
Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu novada
pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā Sutru
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Izskatot N. B., deklarētā adrese: (adrese), 2020. gada 5. marta iesniegumu par
zemes vienības daļas 2,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0222 nodošanu
nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682003-0222, adrese: “Krizantēmas”, Ragaviki, Sutru pagasts, Līvānu novads 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” atzīta par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai. Uz zemes gabala atrodas
Privātpersonai piederošas ēkas, kuru uzturēšanai pamatojoties uz Līvānu novada domes
2020. gada 27. februāra lēmumu Nr. 5-15(1) “Par zemes nomas līguma pagarināšanu”
ar ēku tiesisko valdītāju pagarināts zemes nomas līgums par zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7682-003-0222 daļu 0,4 ha platībā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0222 daļu 2,3 ha platībā, kas atrodas Ragavikos,
Sutru pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot
Līvānu novada pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot
redzamā vietā Sutru pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
4.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
14. Par nosaukuma maiņu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019. gada 17.
oktobra vēstuli Nr. 1-132/9828 “Par domes lēmuma atcelšanu”, kurā ministrija,
pamatojoties uz Valsts valodas centra secinājumu, norāda, ka dome pieņemot 2019.
gada 29. augusta sēdē lēmumu Nr. 12-7(1) par nosaukuma “Zvirbuļovskas kapi”
piešķiršanu neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0523, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nav ievērojusi Ministru kabineta 2012.gada
10.janvāra noteikumu Nr. 50 “Vietvārdu informācijas noteikumi” 16.1 punkta (spēkā no
18.04.2018.) normu, kas vietvārdu piešķīrējinstitūcijām uzliek par pienākumu iesniegt
Valsts valodas centrā atzinuma saņemšanai lēmuma projektu par oficiālā vietvārda vai
oficiālā paralēlnosaukuma piešķiršanu, vietvārda statusa maiņu vai rakstības formas
precizēšanu, konstatēts:
Uz zemes vienības 0,2559 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0523,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, atrodas kapi, kurus vietējie iedzīvotāji sarunvalodā
sauc par “Zvirbuļovkas kapiem”.
Saskaņā ar Latvijas nacionālā arhīva 2020. gada 6. februāra izziņu Nr. LVVA6.2.2./5/877 “Par kapsētas nosaukumu” ir norādīts, ka arhīva fonda „Rīgas metropolīta
arhidiecēzes kūrija” dokumentos – 1939.gada 20.februārī sastādītās ziņās par Vanagu
Romas katoļu draudzi Daugavpils apriņķī ir ziņas, ka minētajai draudzei piederējušas
6 kapsētas, tostarp „Rusinovas” kapsēta Līvānu pagastā, Rusinovā. Līdz ar to, ir
konstatējams, ka kapsētas vēsturiskais nosaukums ir “Rusinovas kapi”.
Rožupes pagasta valde 2020. gada 12. marta sēdē ir ierosinājusi pašvaldībai
piekrītošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0523, kas atrodas
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, piešķirt nosaukumu “Rusinovas kapi” un atcelt
domes lēmumu par nosaukuma “Zvirbuļovkas kapi” piešķiršanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un 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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt neapbūvētai zemes vienībai 0,2559 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-010-0523, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu
“Rusinovas kapi”.
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2. Atcelt Līvānu novada domes 2019.gada 29.augusta sēdes lēmumu Nr.12-7(1)
“Par nosaukuma piešķiršanu”.
3. Informāciju par pieņemto lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.

15. Par zvejas tiesību nomu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot A. B., dzīvo: (adrese), 2020. gada 10. marta 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, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt A. B., 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. B. 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.
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 V. P., dzīvo: (adrese), 2020. gada 26. 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
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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, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt V. P., 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.
2.2. Noteikt, ka V. P. 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 I. G., dzīvo: (adrese), 2020. gada 9. marta 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, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt I. G., 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.
3.2. Noteikt, ka I. G. 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.
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4. Izskatot R. Š, dzīvo: (adrese), 2020. gada 24. februāra 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, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Iznomāt R. Š, dzīvo: (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Jersikas ezerā
uz vienu gadu ar tīklu, kura garums nav lielāks par 35 metriem, nosakot gada zvejas
tiesību nomas maksu 19,95 EUR.
4.2. Noteikt, ka R. Š. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4.4. 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.
5. Izskatot J. G., dzīvo: (adrese), 2020. gada 26. 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, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Iznomāt J. G., 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.
5.2. Noteikt, ka J. G. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
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5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
5.4. 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.

16. Par dzesēšanas kameras nodošanu patapinājumā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot biedrības „Mednieku klubs „Rudzātu mežmala””, reģ. Nr.
40008054336, adrese Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, 2020. gada 26.
februāra iesniegumu (reģ. 27.02.2020. Nr. LNP/2-1.6/20/650) par patapinājumā
nodotās dzesēšanas iekārtas VIESSMANN WL80 medību produkcijas uzglabāšanai
starp Līvānu novada domi un biedrību „Mednieku klubs „Rudzātu mežmala”” 2015.
gada 10. februārī noslēgtā līguma Nr. LND/2-13.1.2/15/49 pagarināšanu un atļauju
dzesēšanas iekārtu pārvietot uz citām telpām nekustamajā īpašumā “Liepiņas”,
Borovka, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, konstatēts:
2014. gada 17. septembrī starp Līvānu novada pašvaldību un Lauku atbalsta
dienestu noslēgts Līgums par atbalsta saņemšanu Nr. 090914/233, saskaņā ar kuru
pašvaldībai tika piešķirts finansējums dzesēšanas iekārtas iegādei, lai iegādātos
dzesēšanas iekārtas un tās nodotu administratīvajā teritorijā esošajiem medību tiesību
lietotājiem medību produkcijas uzglabāšanai, lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un
Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanu, un nodrošinātu dzesēšanas
iekārtu pieejamību arī citām medību biedrībām. Līguma darbības laiks pieci gadi.
Dzesēšanas iekārta tika iegādāta un uzstādīta Rudzātu pagasta kluba ēkā Varoņu
ielā 7, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā. Par dzesēšanas iekārtas izmantošanu
2015. gada 10. februārī tika noslēgts patapinājuma līgums ar biedrību „Mednieku klubs
„Rudzātu mežmala””, kurā kā viens no nosacījumiem tika noteikts, ka dzesēšanas
kameru drīkst bez maksas izmantot arī visi pārējie Līvānu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošie medību tiesību lietotāji (mednieku kolektīvi).
Rudzātu pagasta valde 2020. gada 11. marta sēdē (protokols Nr. 3) ierosina
pagarināt dzesēšanas iekārtu patapinājuma līgumu uz 5 (pieciem) gadiem un atļaut to
pārvietot uz citām telpām nekustamajā īpašumā “Liepiņas”, Borovka, Rudzātu pagasts,
Līvānu novads.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, un ņemot vērā to, ka dzesēšanas iekārtas
pārvietošana uz privātīpašuma telpām var ierobežot citu Līvānu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošo medību tiesību lietotāju (mednieku kolektīvu) tiesības
izmantot dzesēšanas kameru, ka arī to, ka 2014. gada 17. septembrī starp Līvānu novada
pašvaldību un Lauku atbalsta dienestu noslēgtā Līguma par atbalsta saņemšanu Nr.
090914/233 darbība ir izbeigusies 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,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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1. Pagarināt starp Līvānu novada domi un biedrību „Mednieku klubs „Rudzātu
mežmala”” reģ. Nr. 40008054336, adrese Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads,
2015. gada 10. februārī noslēgtā līguma Nr. LND/2-13.1.2/15/49 par dzesēšanas
kameras VIESSMANN WL80, kas uzstādīta kluba ēkā Varoņu ielā 7, Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, patapinājumu uz 1 (vienu) gadu ar iepriekšējiem
noteikumiem.
2. Noraidīt biedrības „Mednieku klubs „Rudzātu mežmala””, reģ. Nr.
40008054336, juridiskā adrese: Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu novads, LV – 5328,
ierosinājumu par dzesēšanas kameras VIESSMANN WL80 pārvietošanu uz citām
telpām nekustamajā īpašumā “Liepiņas”, Borovka, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
3. Noteikt, ka atbildīgā par patapinājuma līgumam pagarinājuma vienošanās
slēgšanu ir Līvānu novada domes Juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste, par lēmuma izpildi Rudzātu pagasta pārvaldes
vadītāja Ruta Klibiķe.

17. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Līvānu novada pašvaldība ar ERAF līdzfinansējumu ir realizējusi projektu
“Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”, kura ietvaros industriālajā zonā izbūvēti jauni
ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīkli.
Saskaņā ar 2016. gada 17. novembra Projekta partneru sadarbības līguma Nr.
LND/2-13.1.2/16/759, kas noslēgts starp Līvānu novada domi un SIA “Līvānu dzīvokļu
un komunālā saimniecība”, 3.2.9. punktu, kurā noteikts, ka projekta “Publiskās
infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai” finansējuma saņēmējs apņemas pēc projekta īstenošanas
izveidoto ūdenssaimniecības un kanalizācijas infrastruktūru ieguldīt partnera
pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 4.punktā
ir noteikts, ka publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt, ieguldot
kapitālsabiedrības pamatkapitālā.
Komerclikuma 151.panta pirmajā daļā noteikts, ka pamatkapitālu apmaksā ar
naudu vai mantisku ieguldījumu, bet 153.panta pirmajā daļā noteikts, ka par mantiskā
ieguldījuma priekšmetu var būt naudas izteiksmē novērtējama ķermeniska vai
bezķermeniska lieta, kuru var izmantot sabiedrības komercdarbībā, izņemot lietas, uz
kurām saskaņā ar likumu nevar vērst piedziņu.
Komerclikuma 154.panta pirmajā daļā noteikts, ka mantisko ieguldījumu
novērtē un atzinumu par to sniedz persona, kura iekļauta mantiskā ieguldījuma vērtētāju
sarakstā, un minētā likuma trešajā daļā noteikts, ka mantiskais ieguldījums novērtējams
pēc attiecīgās lietas vai tiesības parastās vērtības.
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 49.
panta pirmajā daļā noteikts, ka mantisko ieguldījumu novērtē saskaņā ar Komerclikuma
154. pantā noteikto.
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Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17. un 27.punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta
otro daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atsavināt Līvānu novada pašvaldības īpašumu - ERAF projekta “Publiskās
infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai” ietvaros izbūvētos ūdensvada un kanalizācijas tīklus Līvānu
pilsētas industriālajā zonā:
1.1. Ūdensvada tīkli Stacijas ielā, Līvānos (no St-Ū1-1 līdz St Ū1-5 ieskaitot)
260,00 metri,
1.2. Ūdensvada tīkli Fabrikas ielā, Līvānos (no St-Ū1-5 neieskaitot līdz Ce- Ū118 ieskaitot, ieskaitot atzaru no Ce- Ū1-18) 630,00 metri,
1.3. Kanalizācijas tīkli Fabrikas ielā, Līvānos (no Fa-K1-1 līdz Fa-K1-20
ieskaitot) 1010,00 metri,
1.4. Ūdensvada tīkli no Saules līdz Celtniecības ielai, Līvānos (no Sau-ŪM-1
līdz Ce- Ū1-12 neieskaitot) 770,00 metri,
1.5. Ūdensvada tīkli Celtniecības ielā, Līvānos (no Ce- Ū1-18 neieskaitot līdz
Ce- ŪM-1) 1560,00 metri,
1.6. Kanalizācijas tīkli Celtniecības ielā, Līvānos 1900,00 metri,
1.7. Ūdensvada tīkli Stirnu ielā, Līvānos 450,00 metri,
1.8. Kanalizācijas tīkli Stirnu ielā, Līvānos 465,00 metri,
1.9. Ūdensvada tīkli Mazā Stirnu ielā, Līvānos 530,00 metri.
2. Atsavināšanas veidu noteikt - ieguldīšana kapitālsabiedrības pamatkapitālā.
3. Mantiskā ieguldījuma vērtības noteikšanai veikt ieguldāmā īpašuma
novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
4. Piešķirt līdzekļus 2117,50 EUR apmērā īpašuma novērtēšanas veikšanai no
Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
5. Līvānu novada pašvaldības 2019. gada pārskatā projekta “Publiskās
infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai” ietvaros izbūvētos ūdensvada un kanalizācijas tīklus objekta
nodošanas ekspluatācijā brīdī iekļaut bilances kontā “Krājumi un ilgtermiņa
ieguldījumi atsavināšanai”.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma 3.punkta izpildi ir Plānošanas un attīstības
daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
7. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Uzskaites daļas vadītāja – galvenā grāmatvede Ināra Gribonika un Finanšu
daļas vadītāja Helēna Jablonska.
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18. Par nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas izstrādāto
nolikuma projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai
jauno redakciju un, pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmas 2019 . – 2025. gadam” 1. prioritātes (Dzīves un darba
prasmes, pašiniciatīva un uzņēmība) 1.3. rīcības virziena (Visa mūža garumā tiek
saglabāta un attīstīta iedzīvotāju pašaktivitāte, uzņēmība, dzīves prasmes, atbildība,
gatavība saprātīgi riskēt un vēlme strādāt) 1.3.1. uzdevuma (Nodrošināt mūžizglītības
un pašīstenošanās pasākumus Līvānu novada iedzīvotāju uzņēmējdarbības, darba
iemaņu, prasmju un personīgās individualitātes attīstībai) 1.3.1.7. pasākumam
(Nevalstiskā sektora un iedzīvotāju iniciatīvas grupu darbības attīstība Līvānu novada
pievilcīgas dzīves vides veidošanai un sadarbības ar Līvānu novada domi veicināšanai),
un likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai jaunā redakcijā (skatīt Nolikumu pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā zaudē spēku Nolikums projektu
konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, apstiprināts ar
Līvānu novada domes 2019. gada 28. marta sēdes lēmumu Nr. 4-15.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Plānošanas
un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
Pielikumā:

nolikums projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai uz 17 lpp.

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Saskaņā ar Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un
LURSOFT datu bāzē publicēto informāciju, 2019.gada 02.decembrī likvidēta un
izslēgta no komercreģistra SIA “ABMARK”, reģistrācijas numurs 40003714329.
SIA “ABMARK” nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 2020.gada 26.martu ir
52,55 EUR.
Par izsolē pārdoto nekustamo īpašumu Rudzusala, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā ar kadastra numuru 7652 004 0138 nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa
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uz 2020.gada 26.martu ir 5,83 EUR, tai skaitā pamatsumma 4,94 EUR un nokavējuma
nauda 0,89 EUR, par 2018.gada 4.cet. un 2019.gada 1., 2. cet.
Par nomā bijušo nekustamo īpašumu, kas atrodas Liepu ielā 16, Upeniekos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7652 003 0322 nekustamā īpašuma
nodokļa parāda summa uz 2020.gada 26.martu ir 46,72 EUR, tai skaitā pamatsumma
40,01 EUR un nokavējuma nauda 6,71 EUR, par 2018. un 2019.gadu.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
7.punktu – valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī
nokavējuma naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests nodokļu
maksātājam – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir
izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem. Kā arī pamatojoties uz minētā panta trešo
daļu, kur noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā
daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā, ka SIA “ABMARK” ir likvidēta, nekustamā īpašuma nodokļa
atlikušais parāds 52,22 EUR apmērā nav atgūstams un ir dzēšams.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai,
attiecīgā pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.
punktu, šī panta trešo un ceturto daļu, kā arī 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, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1.Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu no komercreģistra izslēgtajai SIA
“ABMARK”:
1.1.1.par izsolē pārdoto nekustamo īpašumu Rudzusala, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā ar kadastra numuru 7652 004 0138, kas uz 2020.gada 26.martu ir 5,83
EUR, tai skaitā pamatparāds 4,94 EUR un nokavējuma nauda 0,89 EUR.
1.1.2. par nomā bijušo nekustamo īpašumu Liepu ielā 16, Upeniekos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7652 003 0322, kas uz 2020.gada 26.martu
ir 46,72 EUR, tai skaitā pamatparāds 40,01 EUR un nokavējuma nauda 6,71 EUR.
1.3.Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parāda dzēšanu.
1.4.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
2. Pamatojoties uz Daugavpils tiesas 2019.gada 27.decembra lēmumu lietā
C12168517 par V. Š. bankrota procedūras pabeigšanu un maksātnespējas procesa
izbeigšanu, tiek rosināts dzēst V. Š. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1096,42 EUR
apmērā, tai skatā pamatparāds 672,89 EUR un nokavējuma nauda 423,53 EUR.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
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Ar Daugavpils tiesas 2017.gada 22.marta lēmumu tika pasludināts V. Š.
maksātnespējas process, un pamatojoties uz to, Līvānu novada dome iesniedza
kreditora prasījumu 1096,42 EUR apmērā.
Maksātnespējas procesa gaitā kreditora prasījums netika apmierināts, tāpēc V.
Š. nekustamā īpašuma nodokļa parāds 1096,42 EUR apmērā nav atgūstamas un ir
dzēšamas.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3. punktu
Līvānu novada dome veic pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu normatīvajos
aktos noteiktās kompetences ietvaros. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa
parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā
daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 164.
panta pirmo daļu, trešo daļu un ceturto daļu, un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 63.panta pirmās daļas 1.punktu un 67.panta septīto daļu, kā arī 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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Dzēst V. Š., personas kods (…), nekustamā īpašuma nodokļa parādu
1096,42 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 672,89 EUR un nokavējuma nauda
423,53 EUR.
2.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
3. Pamatojoties uz nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO
pieejamo informāciju, tiek ierosināts dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus
personām, kurām piedzenamā nokavētā parāda kopsumma nepārsniedz 15 euro.
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļai nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājums,
neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro, un, ja triju gadu
laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu. Saskaņā ar minētā likuma 25.panta trešo daļu pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šī panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa
nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē
savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos
aktos nav noteikts citādi.
Ņemot vērā, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātie īpašumi
vairāk kā trīs gadus atrodas citu personu īpašumā, tiek secināts, ka piedzenamie
nekustamā īpašuma nodokļa parādi uz 2020.gada 26.martu ir parādi, kas nepārsniedz
15 euro, par kuriem nav pieņemti lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
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triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās, un parādi ir objektīvi neatgūstami un
dzēšami.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.
panta pirmās daļas 3.punktu, šī panta trešo un ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1 Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas uz 2020.gada 26.martu
kopsummā ir 19,98 EUR apmērā, sekojošām personām:
3.1.1. A. Š., par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra numurs 7611 900 0131,
parāda summu 0,44 EUR, tai skaitā pamatparāds 0,31 EUR un nokavējuma nauda 0,13
EUR par 2016.gadu;
3.1.2. N. G., par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra numurs 7611 900 1083,
parāda summu 7,35 EUR, tai skaitā pamatparāds 5,25 EUR un nokavējuma nauda 2,10
EUR par 2016.gadu;
3.1.3. H. B., par nekustamo īpašumu (adrese), kadastra numurs 7686 006 0031,
parāda summu 12,19 EUR, tai skaitā pamatparāds 7,90 EUR un nokavējuma nauda 4,29
EUR par 2014.gadu;
3.2. Publicēt Līvānu novada domes mājaslapā www.livani.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
4. Izskatot Līvānu pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku
sarakstu, tika konstatēts, ka N. B. par nekustamo īpašumu, kas atrodas (adrese)
ar kadastra numuru 7611 005 0924 ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par
periodu no 2008. – 2019.gadam, kas uz 2020.gada 26.martu ir 350,15 EUR,
tai skaitā pamatparāds 223,42 EUR un nokavējuma nauda 126,73 EUR.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju, 2000.gada 20.septembrī Līvānu
novada dome pieņēma lēmumu par zemes piešķiršanu N. B. ēku un būvju uzturēšanai,
pamatojoties uz to tika veiks nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins. Ņemot vērā, ka N.
B. nebija uzrādījusi un iesniegusi ēku un būvju tiesisku iegūšanu apliecinošus
dokumentus, 2011.gada 27.janvārī Līvānu novada dome pieņēma lēmumu par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu. Valsts zemes dienestā nav pieejama informācija par N./
B. tiesībām uz ēkām un būvēm, tāpēc tās tiek klasificētas ar nenoskaidrotu piederību.
2012.gada 31.maijā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu par zemes piekritību
pašvaldībai - zeme Oškalnu ielā 14, Līvānos ir Līvānu novada pašvaldības tiesiskajā
valdījumā.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 10.pantu “Tiesiskās paļāvības
princips”- persona var paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un konsekventa, iestādes
kļūda, kuras pieļaušanā persona nav vainojama, nedrīkst radīt personai nelabvēlīgas
sekas.
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Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, tiek secināts, ka nekustamā īpašuma
nodoklis aprēķināts nepamatoti, piedziņas procesa uzsākšana nav pamatota un parāds
ir objektīvi neatgūstams un dzēšams.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Dzēst N. B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, par nekustamo īpašumu
kas atrodas Oškalnu ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 005
0924 par periodu no 2008.-2019.gadam, kas uz 2020.gada 26.martu ir 350,15 EUR, tai
skaitā pamatparāds 223,42 EUR un nokavējuma nauda 126,73 EUR.
4.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
5. Izskatot Līvānu pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu,
tika konstatēts, ka M. Š. par nekustamo īpašumu, kas atrodas (adrese) ar kadastra
numuru 7611 005 1721 ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par periodu no 2001. –
2019.gadam, kas uz 2020.gada 26.martu ir 3450,24 EUR, tai skaitā pamatparāds
2053,96 EUR un nokavējuma nauda 1396,28 EUR.
Uz zemes gabala (adrese) atradās nepabeigta jaunbūve (daudzdzīvokļu māja),
kuras faktiskais lietotājs bija M. Š., pamatojoties uz to, tika veikts nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķins. Būve Valsts zemes dienestā reģistrēta nebija. Nepabeigtā jaunbūve
tika demontēta. Ņemot vērā, ka M. Š. nebija uzrādījis un iesniedzis ēkas tiesisku
iegūšanu apliecinošus dokumentus, 2011.gada 29.septembrī Līvānu novada dome
pieņēma lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. Nomas līgums netika
noslēgts. 2012.gada 31.maijā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu par zemes
piekritību pašvaldībai - zeme (adrese) pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, tiek secināts, ka nekustamā īpašuma
nodoklis aprēķināts nepamatoti, piedziņas procesa uzsākšana nav pamatota un parāds
ir objektīvi neatgūstams un dzēšams.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
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P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Dzēst M. Š. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu,
kas atrodas (adrese) ar kadastra numuru 7611 005 1721 par periodu no 2001.2019.gadam, kas uz 2020.gada 26.martu ir 3450,24 EUR, tai skaitā pamatparāds
2053,96 EUR un nokavējuma nauda 1396,28 EUR.
5.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
6. Izskatot Līvānu pilsētas nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu,
tika konstatēts, ka mirušajam V. Z. par nekustamo īpašumu, kas atrodas (adrese),
Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 003 0318 ir nekustamā īpašuma
nodokļa parāds par periodu no 2003. – 2018.gadam, kas uz 2020.gada 26.martu ir
527,32 EUR, tai skaitā pamatparāds 288,86 EUR un nokavējuma nauda 238,46 EUR.
Uz zemes gabala (adrese) atrodas būve, kuras faktiskais lietotājs bija V. Z.,
pamatojoties uz to tika veikts nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins. Būve valsts zemes
dienestā reģistrēta nav. Ņemot vērā, ka V. Z. nebija uzrādījis un iesniedzis ēkas tiesisku
iegūšanu apliecinošus dokumentus, 2011.gada 29.septembrī Līvānu novada dome
pieņēma lēmumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. Nomas līgums netika
noslēgts. 2012.gada 31.maijā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu par zemes
piekritību pašvaldībai - zeme (adrese) pašvaldības tiesiskajā valdījumā.
Valērijs Zujevs miris 2018.gada 23.decembrī.
Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, tiek secināts, ka nekustamā īpašuma
nodoklis aprēķināts nepamatoti, piedziņas procesa uzsākšana nav iespējama un parāds
ir objektīvi neatgūstams un dzēšams.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Dzēst mirušā V. Z. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, par nekustamo
īpašumu, kas atrodas (adrese) ar kadastra numuru 7611 003 0318 par periodu no 2003.2018.gadam, kas uz 2020.gada 26.martu ir 527,32 EUR, tai skaitā pamatparāds 288,86
EUR un nokavējuma nauda 238,46 EUR.
6.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
6.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
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20. Par nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA “Līvānu bioķīmiskā rūpnīca”, reģ. nr. 41503023881, adrese:
Celtniecības iela 8, Līvāni, Līvānu novads, iesniegumu par nekustamā īpašuma
Celtniecības ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652 001 0090, 1,525
ha platībā atsavināšanu, samaksu veicot līdz 2020.gada 22.maijam, un pamatojoties uz
SIA „Latio” 2019.gada 23.decembrī noteikto nekustamā īpašuma vērtību un ar Līvānu
novada domes 2020.gada 30.janvāra sēdes protokola Nr. 3 lēmumu Nr. 3-23
apstiprināto nosacīto cenu – 6200,00 EUR, un saskaņā ar Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
1. Pārdot Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Celtniecības ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652 001 0090, kas
sastāv no zemes vienības 1,525 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0194, par
nosacīto cenu 6200,00 EUR (seši tūkstoši divi simti euro ), SIA “Līvānu bioķīmiskā
rūpnīca”, reģ. nr. 41503023881, adrese: Celtniecības iela 8, Līvāni, Līvānu novads.
2. Noteikt, ka maksājums par zemesgabala pirkumu 6200,00 EUR apmērā
veicams līdz 2020. gada 22. maijam ieskaitot, Līvānu novada domes, reģ.
Nr.
90000065595,
AS
„SEB
banka”,
UNLALV2X
norēķinu
kontā:
LV14UNLA0050018690074 vai AS “Citadele banka”, kods: PARXLV22; norēķinu
kontā: LV79PARX0004642660004.
3. Noteikt, ka pirkuma līgums ar SIA “Līvānu bioķīmiskā rūpnīca” noslēdzams
līdz 2020.gada 30.aprīlim.
4. Noteikt, ka atbildīgā par pirkuma līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.

21. Par zemes nomas tiesības izsoles rīkošanu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2020. gada 30. janvāra lēmumu Nr. 3-6
„Par zemes vienības nodošanu nomai” zemes vienība 4,1775 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 004 0068 Līvānu novada Jersikas pagastā tika nodota nomai.
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Informācija par iznomājamo zemes vienību tika ievietota Līvānu novada pašvaldības
mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietota redzamā vietā Jersikas pagasta
pārvaldes ēkā. Noteiktajā laika termiņā tika saņemti divi iesniegumi par zemes
iznomāšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otro daļu un 21. panta
pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3. panta 2. punktu, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija
noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
32. punktu un 40. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Rīkot mutisku izsoli starp Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības 4,1775 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 004 0068 Līvānu novada
Jersikas pagastā (turpmāk – Nomas Objekts) nomas tiesību pretendentiem.
2. Apstiprināt Nomas Objekta nomas tiesību izsoles sākumcenu 40 EUR par
hektāru gadā un PVN.
3. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jersikas
pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību izsoles noteikumus (skatīt pielikumā).
4. Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai veikt Nomas Objekta nomas tiesības izsoli, pamatojoties uz šim lēmumam
pievienotajiem izsoles noteikumiem.
5. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā: izsoles noteikumi uz 3 lpp.

22. Par projektu „Zvejas resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana
Līvānu novada ūdenstilpēs”.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Zvejas resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu novada
ūdenstilpēs” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Valsts atbalsta pasākuma „Zivju
resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos
izdevumus)” programmu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem,
un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2019. – 2025. gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes
labsajūta) 2.3. rīcības virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša
dabas vide) uzdevuma 2.3.2. (Nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu, dabas resursu
44

uzlabošanu un vides risku mazināšanu Līvānu novada teritorijā) pasākumam 2.3.2.2.
(Vides kvalitātes un dabas resursu uzlabošanas, kontroles un aizsardzības pasākumu
nodrošināšana Līvānu novadā), Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem Nr.
215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem”, 2019.gada 26. aprīļa Zivju fonda padomes 192. sēdes protokola
5.5. punktu “Par 2019. gada 2. projektu iesniegšanas kārtas izsludināšanu Zivju fonda
pasākumam”, un likuma „Par pašvaldībām” 15. 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, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā Valsts atbalsta programmas
pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās
institūcijas kārtējos izdevumus)” ar projektu „Zvejas resursu aizsardzības pasākumu
nodrošināšana Līvānu novada ūdenstilpēs” un iesniegt projektu Lauku atbalsta
dienestā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada domes 2020. gada budžetā
paredzēt līdzekļus 9661,56 EUR apmērā projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai, no
kuriem 8695,40 EUR ir Valsts atbalsta programmas Zivsaimniecības attīstībai
finansējums un 966,16 EUR pašvaldības līdzfinansējums.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītājas vietniece Gunita Vaivode.

23. Par grozījumiem Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas vadītājas Baibas
Vucenlazdānes ierosinājumu pagarināt projektu iesniegšanas termiņu līdz 2020. gada
15. maijam 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, sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu Latvijā līdz š. g. 14. aprīlim,
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 likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2.
punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
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M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma, kas
apstiprināts ar Līvānu novada domes 2020. gada 27. februāra lēmumu Nr. 5-24, 16.
punktā un izteikt to šādā redakcijā:
“16. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš – 2020. gada 15. maijs”.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Plānošanas
un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.

24. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot A. M., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2020. gada 21. janvāra
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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 4 īpašumam Jaunatnes ielā 8, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, kas sastāv no 4 – istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un
zemesgabala 0,933 ha platībā ar kadastra Nr. 7668 007 0122 Jaunatnes ielā 8, Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, 761/12339 domājamām daļām.
1.2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa Nr. 4 īpašumam Jaunatnes ielā 8, Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, kas sastāv no 4 – istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas
kopīpašuma un zemesgabala 0,933 ha platībā ar kadastra Nr. 7668 007 0122 Jaunatnes
ielā 8, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, 761/12339 domājamās daļas, to
pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa īrniecei A. M.
1.3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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2. Izskatot A. S., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2020. gada 11. februāra
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, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 9 īpašumam Rīgas ielā 12b, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv
no 1 – istabas dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 0,2848 ha
platībā ar kadastra Nr. 7611 003 1817 Rīgas ielā 12b, Līvānos, Līvānu novadā,
310/21638 domājamām daļām.
2.2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa Nr. 9 īpašumu Rīgas ielā 12b, Līvānos,
Līvānu novadā, kas sastāv no 1 – istabas dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un
zemesgabala 0,2848 ha platībā ar kadastra Nr. 7611 003 1817 Rīgas ielā 12b, Līvānos,
Līvānu novadā, 310/21638 domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto
cenu) dzīvokļa īrniekam A. S.
2.3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.

25. Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta
pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo mantu var
atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka
par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šī likuma 4. panta ceturtās daļas
5. punktā minētā persona (īrnieks vai viņa ģimenes loceklis) un saskaņā ar Ņ. P.,
deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2020. gada 2. marta iesniegumu par dzīvokļa
atsavināšanu uz nomaksu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada 28. marta
februāra Nr. 2-16 “Par dzīvokļa Nr. 6 Sporta ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai” un SIA “Latio” 2019. gada 16. oktobra nekustamā īpašuma vērtējumu,
reģ. Nr. V/19-3556, saskaņā ar kuru dzīvoklis Nr. 6 dzīvojamā mājā Sporta ielā 7,
Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 7000 EUR (septiņi tūkstoši euro), un pamatojoties
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36. panta trešo daļu, kas nosaka, ka
pārdodot valsts un pašvaldības nekustamo īpašumu, nomaksas termiņš nedrīkst būt
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lielāks par pieciem gadiem, un atbilstoši Līvānu novada domes 2011. gada 31. marta
lēmumam Nr. 5-12 „Par likumiskajiem procentiem un maksāšanas kārtību, atsavinot
viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu uz nomaksu”, kas nosaka, ka pirmais
maksājums ne mazāk kā 10 procenti no pirkuma maksas, jāizdara mēneša laikā no
dienas, kad dome pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu un, ka atsavinot
pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa īpašumu uz nomaksu, pircējs maksā likumiskos
procentus 6% gadā no atlikušās pirkuma maksas, 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,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, Ņ. P.,
deklarētā dzīvesvieta: (adrese), uz nomaksu 2 – istabu dzīvokli Nr. 6 (kadastra Nr.
76119001140) dzīvojamā mājā Sporta ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību
55,2 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1713 001 kopīpašuma
536/22873 domājamās daļas par noteikto maksu 7000 EUR (septiņi tūkstoši eiro),
nosakot 5 (piecu) gadu nomaksas termiņu.
2. Ņ. P. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas veikt pirmo iemaksu
1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro un 00 centi), to ieskaitot Līvānu novada
domes, reģ. Nr. 90000065595, AS „Citadele Banka”, kods PARXLV2X, norēķinu
kontā: Nr. LV79PARX0004642660004.
3. Atlikušo maksājuma summu 5500 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro)
apmērā un likumiskos procentus 6% gadā no atlikušās pirkuma maksas veikt pa daļām
5 (piecu) gadu laikā, maksājumus veicot reizi mēnesī.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar Ņ. P. noslēdzams pēc lēmuma 2. punktā
noteiktās pirmās iemaksas veikšanas.
5. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes Juridiskās
daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste,
atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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.

26. Par telekomunikāciju antenu izvietošanu ūdenstornī
Rožupes pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Inženierfirmas, SIA “Scintilla”, reģ. Nr. 50103058471, Meteora ielā
15, Rīga, 2020. gada 6. marta vēstuli Nr.01/20-03 “Par telekomunikāciju
pakalpojumiem un antenām Rožupes Ūdenstornī”- par atļauju izvietot
telekomunikācijas antenas Rožupes ūdenstornī aizņemtā platība līdz 2 kvm), lai
uzlabotu esošo telekomunikāciju pakalpojumu kvalitāti Rožupes pagastā, un
pamatojoties uz Rožupes pagasta valdes 2020. gada 12. marta sēdes ierosinājumu atļaut
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SIA “Scintilla” uzstādīt antenu uz Rožupes ūdenstorņa, noslēdzot nomas līgumu, 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, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut Inženierfirmai, SIA “Scintilla”, reģ.Nr. 50103058471, Meteora ielā
15, Rīga, izvietot telekomunikācijas antenu Rožupes Ūdenstornī, lai uzlabotu esošo
telekomunikāciju pakalpojumu kvalitāti uz 5 gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 50 EUR gadā un PVN.
3. Nomas līgumu slēgt pēc telekomunikāciju antenas uzstādīšanas
dokumentācijas ar risinājumu tās stiprinājumiem un jumta seguma hermētiskuma
nodrošināšanai izstrādāšanas un saskaņošanas Līvānu novada domes būvniecības un
infrastruktūras daļā, nodrošinot citu pakalpojumu sniedzēju infrastruktūras drošību un
sniegto pakalpojumu nepārtrauktību.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rožupes pagasta pārvaldes
vadītājs Andris Neicenieks, Līvānu novada Būvniecības un infrastruktūras daļas
vadītājs Intis Svirskis un atbildīgā par līguma slēgšanu ir juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.

27. Par valstij piekrītoša nekustamā īpašuma pārņemšanas atteikumu.
Ziņo A. Vaivods
1. Pamatojoties uz AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” 2020. gada 8.
janvāra vēstuli Nr. 1.17/83 „Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Rīgas ielā 223,
Līvānos, Līvānu novadā”, konstatēts, ka AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”
saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta pirmo daļu
piedāvā pārņemt Līvānu novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības valstij piekrītošo
būvju īpašumu ar kadastra apzīmējumu 7611 505 0605 Rīgas ielā 223, Līvānos, Līvānu
novadā, kuru ar Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Evijas Paļumas 2015. gada 7.
oktobrī izdoto notariālo aktu par mantojuma lietas izbeigšanu, kas iereģistrēts aktu un
apliecinājumu reģistrā ar Nr. 7786, 2019. gada 18. decembrī ir pārņēmusi AS “Publisko
aktīvu pārvaldītājs Possessor”. Īpašums sastāv no dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 7611 005 0624 001) un trīs palīgceltnēm (kadastra apzīmējumi 7611 005
0624 002, 7611 005 0624 003, 7611 005 0624 004). Ēku būvju īpašums nostiprināts
Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000358761. Ēkas saistītas ar
zemesgabalu ar kadastra numuru 7611 005 0624 Rīgas ielā 223, Līvānos, kura īpašnieks
ir Latvijas valsts Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā. Zemes īpašums
nostiprināts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000445341.
Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisija 2020. gada 10. marta sēdē, izvērtējot piedāvājumu, un ņemot vērā būvju
tehnisko stāvokli, ir secinājusi, ka papildāt pašvaldības dzīvojamo fondu, pārņemot
minēto nekustamo īpašumu, nav nepieciešams.
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Papildus nekustamais īpašums Rīgas ielā 223, Līvānos, Līvānu novadā, 2020.
gada 16. martā tika apsekots (Līvānu novada Būvvaldes 16.03.2020. atzinums Nr. 17/20/10) un konstatēts, ka iepriekš minētais būvju īpašums ir sliktā stāvoklī. Līdz ar to
atzīstams, ka piedāvātās ēkas un būves neatbilst likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšana” 16. panta trešās daļas prasībām.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 45. panta pirmo daļu, kas paredz pašvaldības tiesības pieņemt
lēmumu par valsts dzīvojamās mājas vai dzīvokļa īpašuma pārņemšanu pašvaldības
īpašumā, kā arī tiesības atteikties pārņemt valsts dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu
savā īpašumā, un ņemot vērā Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisija 2020. gada 10. marta sēdēs ierosinājumu un apsekošanas
aktu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
kas nosaka, ka dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Nepārņemt Līvānu novada pašvaldības īpašumā AS “Publisko aktīvu
pārvaldītājs Possessor” valdījumā esošo nekustamo būvju īpašumu Rīgas ielā 223,
Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra apzīmējumu 7611 505 0605, kas sastāv no
dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 7611 005 0624 001) un trīs palīgceltnēm
(kadastra apzīmējumi 7611 005 0624 002, 7611 005 0624 003, 7611 005 0624 004).
1.2. Par pieņemto lēmumu rakstiski informēt AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor”.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
2. Pamatojoties uz AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” 2020. gada 8.
janvāra vēstuli Nr. 1.17/85 „Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Daugavpils ielā
32, Līvānos, Līvānu novadā”, konstatēts, ka AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor” saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta pirmo
daļu piedāvā pārņemt Līvānu novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības valstij
piekrītošo nekustamo īpašumu Daugavpils ielā 32, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra
apzīmējumu 7611 005 1812, kuru ar Latgales apgabaltiesas zvērinātas Guntas
Daugavietes 2018. gada 2. janvārī izdoto notariālo aktu par mantojuma lietas
izbeigšanu, kas iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.18, 2019. gada 18.
decembrī ir pārņēmusi AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”.
Īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 7611 005 1812 480 m2 platībā,
dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 7611 005 1812 001 un divām palīgceltnēm
ar kadastra apzīmējumu 7611 005 1812 002, 7611 005 1812 003, īpašums nostiprināts
Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4895.
Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisija 2020. gada 10. marta sēdē, izvērtējot piedāvājumu, un ņemot vērā būvju
tehnisko stāvokli, ir secinājusi, ka papildāt pašvaldības dzīvojamo fondu, pārņemot
minēto nekustamo īpašumu, nav nepieciešams.
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Papildus nekustamais īpašums Daugavpils ielā 32, Līvānos, Līvānu novadā,
2020. gada 16. martā tika apsekots (Līvānu novada Būvvaldes 16.03.2020. atzinums
Nr. 1-7/20/9) un konstatēts, ka iepriekš minētais būvju īpašums ir sliktā stāvoklī. Līdz
ar to atzīstams, ka piedāvātās ēkas un būves neatbilst likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšana” 16. panta trešās daļas prasībām.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 45. panta pirmo daļu, kas paredz pašvaldības tiesības pieņemt
lēmumu par valsts dzīvojamās mājas vai dzīvokļa īpašuma pārņemšanu pašvaldības
īpašumā, kā arī tiesības atteikties pārņemt valsts dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu
savā īpašumā, un ņemot vērā Līvānu novada domes Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija 2020. gada 10. marta sēdēs
ierosinājumu un apsekošanas aktu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par nekustamās mantas
iegūšanu pašvaldības īpašumā, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Nepārņemt Līvānu novada pašvaldības īpašumā AS “Publisko aktīvu
pārvaldītājs Possessor” valdījumā esošo nekustamo būvju īpašumu Daugavpils ielā 32,
Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra apzīmējumu 7611 005 1812.
2.2. Par pieņemto lēmumu rakstiski informēt AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor”.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.

28. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu
ārkārtas situācijā.
Ziņo A. Vaivods
Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020.gada 11.marta paziņojumu, ka
Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā rezultātā Ministru kabinets ar 2020. gada
12. marta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” no 12.marta līdz
14.aprīlim ir izsludinājis visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid19 izplatību, secināms, ka no minētā rīkojuma pieņemšanas dienas attiecībā uz nekustamā
īpašuma nodokļu nomaksas termiņa kavējumu var tikt konstatēti nepārvaramas varas
apstākļi:
1. Covid-19 izplatība Latvijā tieši vai netieši ietekmē daudzu nozaru uzņēmumu
darbību un attiecīgi arī uzņēmuma darbinieku ienākumus;
2. Valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa Covid-19 vīrusa izplatības dēļ pašvaldības
pārtrauc apmeklētāju apkalpošanu klātienē, tādejādi zūd iespēja nomaksāt nekustamā
īpašuma nodokli pašvaldības domes kasēs skaidrā naudā, kas ir ļoti aktuāli vecāka
gadagājuma cilvēkiem.
Līvānu novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli,
saņem daudz lūgumu pārcelt uz vēlāku laiku pirmo un otro nekustamā īpašuma nodokļa
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(turpmāk –NĪN) nomaksas termiņu, kas atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma
nodokli” ir 31.marts un 15.maijs. Pārceļot NĪN maksājuma termiņus uz vēlāku laiku,
tiktu nodrošināta iespēja veikt NĪN maksājumu par gada 1. un 2.ceturksni bez papildu
uzrēķina.
Pamatojoties uz 2020.gada 20.marta likuma „Par valsts apdraudējumu un tā seku
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pantu, kurā
noteikts, ka Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"
noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa divus samaksas termiņus no 2020.gada
31.marta un 2020.gada 15.maija uz 2020.gada 17.augustu, visiem nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem, kuru īpašumi atrodas Līvānu novada administratīvajā teritorijā.
2. Informāciju par pieņemto lēmumu publicēt Līvānu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Līvānu novada vēstis”, ievietot Līvānu novada pašvaldības
mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā pie Līvānu novada
domes un pagastu pārvalžu ēkām.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Finanšu
daļas vadītāja Helēna Jablonska un Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece.
Sēde beidzas plkst.1000
Protokols parakstīts 2020. gada 31. martā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

I. Raubiška
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