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Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītājas vietniece
Viktorija LOČA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS
4) Inese JAUNUŠĀNE
5) Ināra KALVĀNE
6) Ginta KRAUKLE
7) Valdis LABINSKIS
8) Jānis MAGDAĻENOKS
9) Ivans MATROSOVS
10) Gatis PASTARS
11) Pēteris ROMANOVSKIS
12) Ļevs TROŠKOVS
13) Andris VAIVODS
14) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti:
Ainis VEIGURS, attaisnojošo iemeslu dēļ.
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors
2) Renāte ŠMUKSTE, juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ināra GRIBONIKA, uzskaites daļas vadītāja – galvenā grāmatvede
Olita BIDZĀNE, sociālā dienesta vadītājas vietniece
Ilga PEISENIECE, izglītības pārvaldes vadītāja
Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Intis SVIRSKIS, būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs
Sandra PAEGĻKALNE, Vidusdaugavas TV žurnāliste
Kaspars DAŅIĻEVIČS, Vidusdaugavas TV operators

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome izskata
iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne
3. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumos „Par
kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu
olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana”. Ziņo I. Kalvāne
4. Par ēdināšanas nodrošināšanu speciālo izglītības iestāžu izglītojamiem ārkārtējās
situācijas laikā. Ziņo I. Kalvāne
5. Par ēdināšanas nodrošināšanu un izdevumu apmaksu Līvānu novada obligātās
pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā.
Ziņo I. Kalvāne
6. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J.Magdaļenoks
7. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J.Magdaļenoks
8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J.Magdaļenoks
9. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Ziņo J.Magdaļenoks
10. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu. Ziņo J.Magdaļenoks
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Kalnadruvas” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J.Magdaļenoks
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Eriņu Vilcāni”
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J.Magdaļenoks
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem
,,Jaunpurenes, Purenes, Jaunkrūmiņi” Rožupes pagastā, Līvānu novadā. Ziņo
J.Magdaļenoks
14. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Klaudziņas” Turku
pagastā, Līvānu novada. Ziņo J.Magdaļenoks
15. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J.Magdaļenoks
16. Par adrešu datu kārtošanu Līvānu novada Līvānu pilsētā. Ziņo J.Magdaļenoks
17. Par Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisijas izveidošanu un nolikuma
apstiprināšanu. Ziņo J.Magdaļenoks
18. Par Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu. Ziņo
A.Vaivods
19. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A.Vaivods
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20. Par Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto
stikla izstrādājumu cenu. Ziņo A.Vaivods
21. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A.Vaivods
22. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A.Vaivods
23. Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Celtniecības ielā 19, Līvānos,
Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A.Vaivods
24. Par grozījumiem 2019.gada 30.maija Līvānu novada domes lēmumā Nr. 8-31
“Par projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izmaksu
apstiprināšanu”. Ziņo A.Vaivods
25. Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” pamatkapitālā. Ziņo A.Vaivods
26. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo A.Vaivods
27. Par biedrības “Baltā māja” par sociālās aprūpes mājās pakalpojumu apmaksu.
Ziņo A.Vaivods
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
27. martā Līvānu novada domē norisinājās sanāksme par valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra izveides projekta virzību Līvānos. Sanāksmi vadīja
Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers, piedalījās Līvānu novada
domes vadība un speciālisti.
27. martā Līvānu novada domē notika sanāksme par iekšējo darba procesu
pilnveidošanu. Sanāksmi vadīja Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers,
piedalījās Līvānu novada domes vadība un speciālisti.
30. martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un
Sabiedrisko attiecību daļas speciālisti piedalījās videokonferencē par programmas
"Ģimenei draudzīga pašvaldība" atlases kritēriju izstrādi. Videokonferenci rīkoja
nodibinājums “Sabiedrības integrācijas fonds”, kas turpmāk organizēs konkursu
“Ģimenei draudzīga pašvaldība”.
1., 8. un 29. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja
Līvānu novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sanāksmi.
6. aprīlī Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrā notika Līvānu novada izglītības
iestāžu vadītāju sanāksme, kurā tika diskutēts par izglītojamo ēdināšanas iespējām
ārkārtējās situācijas laikā. Piedalījās Līvānu novada domes vadība un speciālisti.
15. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un vairāku
Līvānu novada domes daļu speciālisti piedalījās videokonferencē par projekta “Tīri
labi. Pilsēta bez atkritumiem” ieviešanu Līvānu novadā. Projektu koordinē vides
aizsardzības un vides izglītības organizācija “Zaļā brīvība”.
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16. aprīlī Līvānu novada Kultūras centrā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde.
16. aprīlī notika Līvānu novada kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības, jaunatnes un
sociālo iestāžu vadītāju sanāksme un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
videokonference, ko vadīja priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
16. aprīlī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle audio formātā sniedza interviju
Latvijas Radio 3 par pašvaldību darbu Covid-19 vīrusa radītās krīzes apstākļos. Radio
raidījumā piedalījās arī Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projektu nodaļas vadītāja Laila Gercāne.
22. aprīlī notika Līvānu novada domes vadības tikšanās ar SIA “Līvānu slimnīca” un
AAPC “Rožlejas” pārstāvjiem par gatavību iespējamo Covid-19 pacientu aprūpei.
27. aprīlī notika videokonference Līvānu novada iestāžu vadītājiem un Līvānu novada
domes Finanšu daļas speciālistiem par budžetēšanas modeļa ieviešanu Līvānu novada
pašvaldībā.
28. aprīlī Līvānu novada domē notika sanāksme par Līvānu novada pašvaldības
mājokļu politikas vadlīniju izstrādi. Sanāksmi vadīja izpilddirektora vietniece Aija
Usāne. Piedalījās domes vadība un speciālisti.
28. aprīlī Līvānu novadā ir uzsākta pārtikas paku un pārtikas karšu izsniegšana
izglītojamo ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā, par ko tika lemts 16. marta Līvānu
novada domes ārkārtas sēdē. Līvānu novada izglītības iestādēm piegādātas kopumā
533 pārtikas pakas (vēl tikpat tiks piegādātas šī gada maija vidū) un 935 pārtikas
kartes. Pārtikas pakas nodrošina SIA “Rimi Latvija”, bet pārtikas kartes SIA “Maxima
Latvija”. Šie uzņēmumi tika izvēlēti, balstoties uz sarunu procedūru rezultātiem.
29. aprīlī Līvānu novada domē notika sanāksme par vienotas elektroniskās rindas
sistēmas uz pirmsskolas izglītības iestādēm ieviešanu. Piedalījās domes priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle un Izglītības pārvaldes speciālisti.
Pastāvīgi tiek sekots līdzi Covid-19 situācijas tālākajai attīstībai, lai nepieciešamības
gadījumā veiktu papildus preventīvos pasākumus.
2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot N. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020. gada 25. marta
iesniegumu par 2019. gada 19. septembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 72
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
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pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt N. V., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, īres tiesības uz nelabiekārtotu
1 – istabas dzīvokli Krustpils ielā 21-9A, Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz
2025.gada 1. maijam.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot N. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020. gada 25.marta
iesniegumu par palīdzību dzīvojamās platības nodrošināšanā, saskaņā ar likuma ”Par
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14. panta pirmās daļas 3.punktu, kurā
noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bez vecāku gādības
palikuši bērni – pēc tam, kad bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa
ārpusģimenes aprūpe, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr.10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1 Iekļaut N. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese) pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā, kārtas Nr.10.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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3. Par Grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumos
„Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību
priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana”.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2020. gada 20. aprīļa vēstuli Nr.
LNIP/1-14/20/10 ar ierosinājumu veikt grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada
26. oktobra noteikumos Nr. 6 „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības
iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju
apbalvošana” (turpmāk _noteikumi) sakarā ar visā Latvijas valsts teritorijā izsludināto
ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 12. maijam saskaņā
ar likumu “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” un Ministru kabineta 2020.
gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk
tekstā – Rīkojums) ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā
esamības laikā, un aizliegumu rīkot publiskos pasākumus, un pamatojoties uz Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 27. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. pantu un
41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada 26. oktobra noteikumos
Nr. 6„Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu
olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana” un atsevišķus punktus
izteikt šādā redakcijā:
1.1. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā: “8. Apbalvošana notiek katru gadu
mācību gada noslēgumā.”
1.2. Izteikt 11. punkta 11.6., 11.7, 11.8., 11.9. un 11.10. apakšpunktus šādā
redakcijā:
11.6. Līvānu novada vispārējās izglītības iestāžu sporta komandām – vienu
naudas balvu komandai, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas
dalībniekam, – kuras ieguvušas 1.-3.vietu valsts sporta sacensībās un individuālajiem
dalībniekiem, kuri ieguvuši 1.-3.vietu valsts sporta sacensībās;
11.7. Līvānu novada vispārējās izglītības iestāžu sporta komandām – vienu
naudas balvu komandai, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas
dalībniekam, – kuras ieguvušas 1.-3.vietu reģiona sporta sacensībās;
11.8. Līvānu novada vispārējās izglītības iestāžu sporta komandām – vienu
naudas balvu komandai, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas
dalībniekam, par iegūto 1.vietu – un individuālajiem dalībniekiem par vienu 1.vietu
starpnovadu sporta sacensībās;
11.9. Līvānu novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem un
kolektīviem – vienu naudas balvu kolektīvam, to sadalot proporcionāli vienādās daļās
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katram kolektīva dalībniekam, – kuri ieguvuši 1.-3.vietu, atzinību starptautiskajos,
valsts, republikāniskajos un 1.-3.vietu reģionālajos konkursos;
11.10. Līvānu novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem un
komandām – vienu naudas balvu komandai, to sadalot proporcionāli vienādās daļās
katram komandas dalībniekam,– kas ieguvušas 1.-3. vietu valsts un starptautiskajās
sporta sacensībās;
1.3. Papildināt Noteikumus ar Pārejas noteikumiem šādā redakcijā:
“Pārejas noteikumi.
1. Šo Noteikumu 10. punktā noteiktās Līvānu novada domes Pateicības par
sasniegumiem 2019./2020. mācību gadā valsts mācību priekšmetu olimpiāžu,
starptautisko konkursu, sporta sacensību uzvarētāji un viņu pedagogi saņem
2020.gada septembrī attiecīgajā izglītības iestādē.
2. Šo Noteikumu 11.punktā paredzētās Līvānu novada domes naudas balvas
izglītojamajiem par sasniegumiem 2019./2020. mācību gadā valsts mācību
priekšmetu olimpiādēs, starptautiskajos konkursos, sporta sacensībās, ieskaita Līvānu
novada domei iesniegtā pilngadīga izglītojamā, vecāku (likumiskā pārstāvja)
iesniegumā (pielikumā Nr. 2 iesnieguma paraugs) norādītajā bankas kontā.”
1.4. Papildināt Noteikumus ar pielikumu Nr. 2 “Iesniegums”.
2. Noteikt, ka grozījumi Noteikumos stājas spēkā 2020.gada 5. maijā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā: Iesnieguma paraugs uz 1 lpp.
4. Par ēdināšanas nodrošināšanu speciālo izglītības iestāžu izglītojamiem
ārkārtējās situācijas laikā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro A.Vaivods
Atbilstoši likumam “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” un
Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumam Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” (turpmāk tekstā – Rīkojums) visā Latvijas valsts teritorijā izsludināta
ārkārtēja situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 12. maijam ar mērķi
ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
Saskaņā ar Rīkojuma 4.3. punktu visā valsts teritorijā ir pārtraukta mācību
procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, un mācības tiek nodrošinātas
attālināti.
Saskaņā ar Rīkojuma 4.3.4 punktu, lai nodrošinātu speciālās izglītības iestāžu
uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas izlietojumu
par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija: saņemto valsts budžeta
mērķdotāciju pašvaldība atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās speciālās izglītības
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iestādes izglītojamo ēdināšanai (gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei), paredzot
ne vairāk kā piecus euro dienā uz vienu izglītojamo. Ja speciālās izglītības iestādes
izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā,
kurā atrodas speciālās izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi minēto valsts
budžeta mērķdotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu vai par ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanu minētajam izglītojamam vienojas ar pašvaldību, kurā
deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par savstarpējo norēķinu kārtību.
Līvānu novada pašvaldībā darbojas Rudzātu speciālā pamatskola, kurā
izglītību apgūst 57 izglītojamie, tai skaitā 26 izglītojamajiem deklarētā dzīvesvieta ir
Līvānu novadā, 31 speciālās izglītības iestādes izglītojamā deklarētā dzīvesvieta
neatrodas Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Citu pašvaldību
speciālajās izglītības iestādēs mācās 12 izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta ir
Līvānu novada administratīvajā teritorijā.
Rudzātu speciālajā pamatskolā izglītojamo ēdināšanu nodrošina zemnieku
saimniecība “Līči” un ēdināšanas izmaksas uz vienu izglītojamo ir 3,90 EUR dienā.
Ņemot vērā, ka ārkārtējās situācijas laikā speciālās izglītības iestādes
izglītojamie neatrodas izglītības iestādē un turpina mācības attālināti un daļa izglītības
iestādes izglītojamo ir no maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, ir
nepieciešams papildus sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir izglītojamie ar speciālajām
vajadzībām, tāpēc šajā situācijā atbalstu nepieciešams sniegt visiem izglītojamajiem,
kuri mācās Rudzātu speciālajā pamatskolā, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, kā
arī citu pašvaldību speciālo izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Līvānu novada administratīvajā teritorijā..
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr. 477
"Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu
(grupu) finansēšanas kārtību" ir noteikts uzturēšanas izdevumu normatīvs vienam
internātskolas izglītojamam, kas saņem internāta pakalpojumus, kur viena no
izdevumu pozīcijām ir "ēdināšanas izdevumi".
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, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav, un deputātam V.Labinskim nepiedaloties balsošanā
NOLEMJ:
1. Ārkārtējās situācijas laikā no speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas
izdevumu segšanai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt Rudzātu
speciālās pamatskolas izglītojamo ēdināšanu, piešķirot pārtikas pakas izglītojamā
ģimenei neatkarīgi no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas vienu reizi mēnesī 2020.
gada aprīlī un maijā.
2. Citu pašvaldību speciālo izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Līvānu novada administratīvajā teritorijā, nodrošināt izglītojamo
ēdināšanu, vienojoties ar šo izglītības iestāžu pašvaldību par ēdināšanas
nodrošināšanas veidu un savstarpējo norēķinu kārtību.
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3. Noteikt, ka vienam izglītojamam vienā mēnesī tiek nodrošinātas trīs
pārtikas pakas, ar vienas pakas vērtību 20,78 EUR, kas noteikta saskaņā ar sarunu
procedūras rezultātiem.
4. Rudzātu speciālās pamatskolas direktoram, pēc pārtikas paku saņemšanas
savas izglītības iestādes izglītojamiem, sazināties ar šī lēmuma 1. punktā minētajām
ģimenēm par pārtikas paku nodošanas vietu un laiku un nodrošināt pārtikas paku
izsniegšanu.
5. Noteikt, ka ārkārtējās situācijas pagarināšanas gadījumā ilgāk par 12. maiju,
šajā lēmumā noteiktais attiecināms arī uz 2020. gada maija mēnesi un šajā lēmumā
noteiktie uzdevumi un termiņi ievērojami attiecīgi maija mēnesī.
6. Izslēgt no Līvānu novada domes 2020. gada 16. aprīļa ārkārtas sēdes
lēmuma Nr.7-1 “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem no trūcīgām,
maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā” 1. punkta
vārdus “un speciālās”.
7. Izslēgt no Līvānu novada domes 2020. gada 16. aprīļa ārkārtas sēdes
lēmuma Nr.7-2 “Par ēdināšanas nodrošināšanu Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestāžu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” 1. punktā veikto grozījumu Līvānu
novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra noteikumos Nr. 1 “Kārtība, kādā piešķir
un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības
izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai” Pārejas noteikumu 1.3. apakšpunktu.
8. Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību daļai ne vēlāk kā trīs darbdienu
laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas to publiskot Līvānu novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.livani.lv.
9. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska un Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece, Juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste, Sabiedrisko attiecību daļas
vadītāja Indra Upeniece un Rudzātu speciālās pamatskolas direktors Edgars Vaivods.
5. Par ēdināšanas nodrošināšanu un izdevumu apmaksu Līvānu novada
obligātās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem
ārkārtējās situācijas laikā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes ierosinājumu par ēdināšanas
nodrošināšanu un izdevumu apmaksu bērniem, kas apgūst obligāto pirmsskolas
izglītības programmu Līvānu novada izglītības iestādēs šī gada aprīlī un maijā,
saskaņā ar Līvānu novada domes 2020. gada 16. aprīļa ārkārtas sēdes lēmumu Nr.7-1
“Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem no trūcīgām, maznodrošinātām un
daudzbērnu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā” un Līvānu novada domes 2020. gada
16. aprīļa ārkārtas sēdes lēmumu Nr.7-2 “Par ēdināšanas nodrošināšanu Līvānu
novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā”, un
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ņemot vērā, ka Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” dežūrgrupas
apmeklē mainīgs audzēkņu sastāvs, un lai nodrošinātu atbalstu ģimenēm, kuru bērni
neregulāri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, 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, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, un deputātam
V.Labinskim nepiedaloties balsošanā
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu Līvānu novada domes 2020. gada 16. aprīļa ārkārtas sēdes
lēmuma Nr.7-1 “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem no trūcīgām,
maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā” un izteikt 2.
punktu šādā redakcijā:
“2. Ārkārtējās situācijas laikā no pašvaldības budžeta līdzekļiem brīvpusdienām
nodrošināt ēdināšanu bērniem, kuri mācās Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestādēs (izņemot Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā), kas apgūst obligāto
pirmsskolas izglītības programmu un ir 10.-12. klašu izglītojamie no trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā dzīvesvieta ir
Līvānu novada administratīvajā teritorijā, nodrošinot pārtikas paku izglītojamā
ģimenei vienu reizi mēnesī 2020. gada aprīlī un maijā.“
2. Veikt grozījumu Līvānu novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra
noteikumu Nr. 1 “Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos
līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai” un
izteikt Pārejas noteikumu 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“ 1.1. kurš mācās Līvānu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
(izņemot Līvānu novada Vakara (maiņas) vidusskolas) 1.-12. klasē, kā arī bērniem,
kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu un kuru ģimenēm nav noteikts
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, vai tās nav daudzbērnu ģimenes;”
3. Noteikt, ka samaksu par audzēkņu ēdināšanu 2020.gada aprīlī un maijā
vecāki (likumiskie pārstāvji), kuru bērni apmeklē obligāto pirmsskolas izglītības
programmu klātienē Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”, veic
atbilstoši faktiskajam apmeklējuma dienu skaitam un noteiktajai pusdienu cenai.
4. Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību daļai ne vēlāk kā trīs darbdienu
laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas to publiskot Līvānu novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.livani.lv.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece, Līvānu
novada Sociālā dienesta vadītāja Arnita Briška, Uzskaites daļas vadītāja-galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika un Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes
“Rūķīši” vadītāja Aija Grugule.
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6. Par zvejas tiesību nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot V. C., dzīvo: (adrese), 2020.gada 25.marta iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu Daugavas upē pašpatēriņam 2020.gadā, un pamatojoties
uz 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”,
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt V. C. 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 V. C. 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 A. P., dzīvo: (adrese), 2020.gada 26.marta iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu Daugavas upē pašpatēriņam 2020.gadā, un pamatojoties
uz 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”,
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
2.1. Iznomāt A. P. 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 A. 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 M. D., dzīvo: (adrese), 2020.gada 6.aprīļa iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu Daugavas upē pašpatēriņam 2020.gadā, un pamatojoties
uz 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”,
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt M. D. 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 M. D. 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.
4. Izskatot A. K., dzīvo: (adrese), 2020.gada 16.aprīļa iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu Daugavas upē pašpatēriņam 2020.gadā, un pamatojoties
uz 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
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2.maija noteikumiem Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”,
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Iznomāt A. K. 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.
4.2. Noteikt, ka A. K. 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 K. L., dzīvo: (adrese), 2020.gada 16.aprīļa iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu Daugavas upē pašpatēriņam 2020.gadā, un pamatojoties
uz 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”,
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Iznomāt K. L. 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 K. L. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
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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.
7. Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J.Magdaļenoks
Vārds tiek dots V.Labinskim
Izskatot L. B., dzīvo (adrese), 2020. gada 1.aprīļa iesniegumu par nosaukuma
piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-004-0086, kas atrodas
Veceļos, Turku pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 2,79 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-004-0086, kas atrodas Veceļos, Turku pagastā, Līvānu
novadā, nosaukumu ,,Rodes” ( sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J.Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Apiņi” ar kopējo kadastra numuru 7668-0070316, kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, īpašnieka L. B., dzīvo (adrese),
pilnvarotās personas D. O., dzīvo (adrese), 2020.gada 4.aprīļa iesniegumu par
nekustamā īpašuma „Apiņi”, kas sastāv no četrām zemes vienībām 13,2211 ha
kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā zemes vienību 7,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-005-0124, piešķirt tai jaunu nosaukumu ,,Meža Apiņi” un noteikt
zemes izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201) un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
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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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Apiņi”, kas atrodas Līvānu novada Rudzātu
pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7668-007-0316, zemes vienību 7,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-005-0124, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 7,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668005-0124 piešķirt jaunu nosaukumu „Meža Apiņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
9. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
Ziņo J.Magdaļenoks
1. Izskatot J. S., deklarētā adrese: (adrese), 2020.gada 1.aprīļa iesniegumu par
2010. gada 6. maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 118 darbības termiņa
pagarinājumu, tika konstatēts, ka zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību
2,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0168 (precizētā zemes platība,
atbilstoši Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmumam Nr. 5-31 ir
2,157 ha), kas atrodas, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā. Zemes lietošanas tiesības
izbeigtas J. S. ar Līvānu novada domes 2009. gada 24. septembra lēmumu Nr. 24-15.
Zemes gabals nav apbūvēts.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu “Persona, kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
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bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja
vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja
zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir
tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā”.
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, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt ar J. S., deklarētā adrese: (adrese), 2010. gada 6. maija Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. 118, par zemes vienību 2,157 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668 007 0168, kas atrodas, Rudzātu 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.
1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītājas vietniece Gunita Vaivode.
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 1lp.
2. Izskatot A. A., dzīvesvietas adrese: (adrese), 2020. gada 2.aprīļa iesniegumu
par 2015. gada 11. maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/15/73
darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 4,7
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668 003 0053, kas atrodas Rudzātu 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
16

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, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar A. A., dzīvesvietas adrese: (adrese), 2015. gada 11.maijā
noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/15/73 par pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76680030053, kas
atrodas Rudzātu 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.
2.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada lauku teritorijā (Rudzātu pagastā) - 40,00 EUR/ha gadā un
PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītājas vietniece Gunita Vaivode.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot A. K., deklarētā adrese: (adrese), 2020. gada 19. februāra
iesniegumu par 2012. gada 14. maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/97/12/22 darbības termiņa pagarinājumu, tika konstatēts, ka zemes nomas līgums
noslēgts par zemes vienību 5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0596, kas
atrodas, Rušeniekos, Rožupes 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
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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, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt ar A. K., deklarētā adrese: (adrese), 2012. gada 14. maija Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/22, par zemes vienību 5,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666 009 0596, kas atrodas, Rušeniekos, Rožupes 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.
3.2. Noteikt zemes nomas maksu atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada
19. decembrī apstiprinātajam Lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas
cenrādim Līvānu novada lauku teritorijā (Rožupes pagastā) - 45,00 EUR/ha gadā un
PVN, bet ne mazāk kā 28 euro 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 vadītājas vietniece Gunita Vaivode.
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 1lp.
4. Izskatot G. R., dzīvesvietas adrese: (adrese), 2020. gada 3.aprīļa iesniegumu
par 2015. gada 11. februāra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/213.4/15/63 darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes
vienību 5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0157, kas atrodas Rožupes
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
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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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt ar G. R., dzīvesvietas adrese: (adrese), 2015. gada 11. februāra
noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/15/63 par pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību 5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0157, kas
atrodas Rožupes 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 (Rožupes pagastā) - 45,00 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.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītājas vietniece Gunita Vaivode.
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 Z. S., deklarētā adrese: (adrese), faktiskā dzīvesvietas adrese:
(adrese), 2020. gada 3. aprīļa iesniegumu par 2009. gada 1. jūnija Lauku apvidus
zemes nomas līguma Nr. 79 darbības termiņa pagarinājumu, tika konstatēts, ka zemes
nomas līgums noslēgts par zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686 007 0739, kas atrodas dārzkopības sabiedrības “Bioķīmiķis” teritorijā, Dubnas
viensētās, Turku pagasts, Līvānu novadā, konstatēts, ka uz iznomājamās zemes
vienības atrodas būve, kura ir Z. S. tiesiskajā valdījumā. Pamatojoties uz
iepriekšminēto un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
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sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu, Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 5. punktam, kurā noteikts, ka Zemesgabala minimālā
nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir
28 euro, 7. punktu, kurā noteikts, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā tikai uz tā esošās
būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam, un 17. punktu, kurā noteikts,
ka apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir 1,5 % no zemesgabala kadastrālās
vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto), un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju
– racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt ar Z. S., deklarētā adrese: (adrese), 2009. gada 1. jūnija Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. 79, par zemes vienību 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0739, kas atrodas dārzkopības sabiedrības “Bioķīmiķis”
teritorijā, Dubnas viensētās, Turku pagasts, Līvānu novadā, nomu uz 10 (desmit)
gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas
mērķim (0603) – dārzkopības sabiedrību individuālā augļu dārza ēku apbūve.
5.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro gadā) un PVN.
Nomas maksa maksājama par periodu no 2019. gada 1. jūnija.
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 vadītājas vietniece Gunita Vaivode.
5.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1lp.
6. Izskatot I. S., deklarētā adrese: (adrese), 2020. gada 20. aprīļa iesniegumu
par 2014. gada 12. jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/38
darbības termiņa pagarinājumu, tika konstatēts, ka zemes nomas līgums noslēgts par
zemes vienībām:
- 1, 106 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0294;
- 0,619 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0334;
- 0,926 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0351, kas atrodas
Rožupes pagastā, Līvānu novadā. Zemes gabali nav apbūvēti.
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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, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Pagarināt ar I. S., deklarētā adrese: (adrese), 2014. gada 12. jūnija Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/38, par zemes vienību 1,1060 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0294, 0,6190 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 010 0334, un 0,9260 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010
0351, kas atrodas, Rožupes 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 (Rožupes pagastā) - 45,00 EUR/ha gadā un
PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN.
6.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
6.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītājas vietniece Gunita Vaivode.
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 3lp.
7. Izskatot M. L., deklarētā adrese: (adrese), 2020. gada 20. aprīļa iesniegumu
par 2014. gada 12. jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/35
darbības termiņa pagarinājumu, tika konstatēts, ka zemes nomas līgums noslēgts par
zemes vienību 5,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 003 0085 (precizētā
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zemes platība, atbilstoši Valsts nekustamo īpašumu kadastra sistēmas datiem ir 5,1951
ha), kas atrodas, Kivleniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā. 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 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, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Pagarināt ar M. L., deklarētā adrese: (adrese), 2014. gada 12. jūnija Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/35, par zemes vienību 5,1951 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 003 0085, kas atrodas, Kivleniekos, Rožupes
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 (Rožupes pagastā) - 45,00 EUR/ha gadā un
PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN.
7.3. Noteikt, ka atbildīgā par Vienošanās slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
7.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītājas vietniece Gunita Vaivode.
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 1lp.
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10. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu.
Ziņo J.Magdaļenoks
1. Izskatot Valsts zemes dienesta 2020.gada 16.marta vēstuli Nr.2-04/160 „Par
noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķu izvērtēšanu” ar pievienotu sarakstu par
pašvaldības teritorijā esošām neapbūvētām zemes vienībām, kurām reģistrēts
lietošanas mērķis no lietošanas mērķu klases “Apbūves zeme” un kurām atbilstoši
Valsts meža dienesta informācijai reģistrēts zemes lietošanas veids “mežs”, lietošanas
mērķu maiņas izvērtēšanai atbilstoši 2020.gada 18.februāra grozījumiem Ministru
kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība”, ar kuriem noteikti papildus nosacījumi, kādos gadījumos nav nosakāma
apbūves zeme, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024.gadam” un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta
pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.8. punktu, kas nosaka, ja neapbūvēta zemes
vienība, kurai noteikts apbūves zemes lietošanas mērķis, nevar tikt izmantota apbūvei
atbilstoši normatīvajiem aktiem, un 46. punktu, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai 2,31 ha ar
kadastra apzīmējumu 76520010259 platībā no “Atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumu apbūve” (kods 1005) uz “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība “(kods 0201).
1.2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai 5,8 ha ar
kadastra apzīmējumu 76520010260 platībā no “Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve” (kods 1001) uz “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība “(kods 0201).
1.3. Noteikt nekustamā īpašuma ar nosaukumu ,,Stadions” zemes vienībai 1,62
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520020149 dalīto nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi:
1.3.1. Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve 1,39 ha (kods 0908),
1.3.2. Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība 0,23
ha, (kods 0201).
1.4. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai 0,3193 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 76820020500 no “Pārējo sabiedriskās nozīmes
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objektu apbūve” (kods 0908) uz “Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība “(kods 0201).
1.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
1.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: 1. izkopējums no kadastra kartes uz 4 lpp.
2. zemes robežu plāns uz 1lpp.
2. Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils
biroja 2020. gada 2. aprīļa vēstuli Nr.2-13-L/911 „Par zemes lietošanas mērķa
noteikšanu”, kurā lūdz precizēt zemes lietošanas mērķi jaunizveidotajai zemes
vienībai 0,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76820050217, kas atrodas Sutru
pagastā, Līvānu novadā, un kas izveidota labojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas telpiskajos datos (kadastra kartē) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 76820050097 konfigurāciju atbilstoši ierādīšanas aktam un zemes robežu
plānam, atdalot no tās zemes daļu 0,09 ha platībā, un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamajam īpašumam – rezerves zemes fondā iekļautai zemes
vienībai 0,09 ha platībā, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 76820050217, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
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 par zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 76820050217 uz 1 lpp.
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3. Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils
biroja 2020.gada 14.februāra vēstuli Nr.2-13-L/379 „Par zemes robežu aktualizāciju”,
kurā lūdz precizēt zemes lietošanas mērķi jaunizveidotajai zemes vienībai 0,033 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 76860070618, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu
novadā, un kas izveidota izlabojot kļūdainos kadastra datus aktualizējot zemes
vienību ar kadastra apzīmējumiem 76860070212 un 76860070767 robežas kadastra
kartē attēlojot tās atbilstoši ierādīšanas aktiem un zemes robežu plāniem, un saskaņā
ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Noteikt nekustamajam īpašumam – rezerves zemes fondā iekļautai zemes
vienībai 0,033 ha platībā, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 76860070618, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600).
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
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 par zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 76860070618 uz 1 lpp.

4. Izskatot SIA ,,Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ.
Nr.LV41503010497, juridiskā adrese Rīgas ielā 2B, Līvāni, Līvānu novads,
2020.gada 30.marta vēstuli Nr.1-9.235 par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0503, kas atrodas Zemgales ielā 24,
Līvānos, Līvānu novadā, plānotai daļai 184 m2 platībā ūdensapgādes un sadzīves
kanalizācijas tīklu izveidei, uzturēšanai un apsaimniekošanai, un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2.punktu,
16.1.punktu un 17.5.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc
zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst
nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai un nomas līgums nav pretrunā ar
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teritorijas plānojumu, Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”,
Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktam un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Noteikt nekustamā īpašuma Zemgales ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā,
zemes vienībai 1656 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0503, dalīto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saskaņā ar shēmu apbūves tiesību reģistrēšanai:
4.1.1. ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve 184 m2 (1201),
4.1.2. individuālo dzīvojamo māju apbūve 1472 m2 (0601).
4.2. Noteikt nekustamā īpašuma Zemgales ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā,
zemes vienības 1656 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0503, kas atrodas
Zemgales ielā 24, Līvānos, Līvānu novadā, plānotai zemes vienības daļai nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
184 m2 platībā (1201), un noteikt zemes lietošanas veidu – zem ēkām un pagalmiem
184 m2 platībā
4.3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītā plānotās zemes vienības daļas
platība var tikt precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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: apbūves zemes plāns uz 1lpp.
5. Izskatot SIA ,,Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ.
Nr.LV41503010497, juridiskā adrese Rīgas ielā 2B, Līvāni, Līvānu novads,
2020.gada 30.marta vēstuli Nr.1-9.236 par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1505, kas atrodas Zemgales ielā 25,
Līvānos, Līvānu novadā, plānotai daļai 115 m2 platībā sadzīves kanalizācijas tīklu
izveidei, uzturēšanai un apsaimniekošanai, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.pantu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2.punktu, 16.1.punktu un
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17.5.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc zemes nomas
līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā
noteiktajai zemes izmantošanai un nomas līgums nav pretrunā ar teritorijas
plānojumu, Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, Ministru
kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktam un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Noteikt nekustamā īpašuma Zemgales ielā 25, Līvānos, Līvānu novadā,
zemes vienībai 1625 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1505, dalīto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saskaņā ar shēmu apbūves tiesību reģistrēšanai:
5.1.1. ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve 115 m2 (1201),
5.1.2. individuālo dzīvojamo māju apbūve 1510 m2 (0601).
5.2. Noteikt nekustamā īpašuma Zemgales ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā,
zemes vienības 1625 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1505, kas atrodas
Zemgales ielā 25, Līvānos, Līvānu novadā, plānotai zemes vienības daļai nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
115 m2 platībā (1201), un noteikt zemes lietošanas veidu – zem ēkām un pagalmiem
115 m2 platībā
5.3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītā plānotās zemes vienības daļas
platība var tikt precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
5.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: apbūves zemes plāns uz 1lpp.
6. Izskatot SIA ,,Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ.
Nr.LV41503010497, juridiskā adrese Rīgas ielā 2B, Līvāni, Līvānu novads,
2020.gada 30.marta vēstuli Nr.1-9.234 par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1508, kas atrodas Zemgales ielā 23,
Līvānos, Līvānu novadā, plānotai daļai 126 m2 platībā sadzīves kanalizācijas tīklu
izveidei, uzturēšanai un apsaimniekošanai, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
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valsts kadastra likuma 9.pantu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2.punktu, 16.1.punktu un
17.5.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc zemes nomas
līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā
noteiktajai zemes izmantošanai un nomas līgums nav pretrunā ar teritorijas
plānojumu, Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, Ministru
kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktam un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Noteikt nekustamā īpašuma Zemgales ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā,
zemes vienībai 1389 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1508, dalīto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saskaņā ar shēmu apbūves tiesību reģistrēšanai:
6.1.1. ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve 126 m2 (1201),
6.1.2. individuālo dzīvojamo māju apbūve 1263 m2 (0601).
6.2. Noteikt nekustamā īpašuma Zemgales ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā,
zemes vienības 1389 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1508, kas atrodas
Zemgales ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā, plānotai zemes vienības daļai nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
126 m2 platībā (1201), un noteikt zemes lietošanas veidu – zem ēkām un pagalmiem
126 m2 platībā
6.3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītā plānotās zemes vienības daļas
platība var tikt precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
6.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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: apbūves zemes plāns uz 1lpp.
7. Izskatot M. Š., dzīvojošas (adrese), 2020. gada 17.aprīļa iesniegumu par
zemes vienības ar kadastra Nr.7652 002 0046 lietošanas mērķa un lietošanas veida
maiņu, konstatēts, ka atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
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sistēmas datiem zemes vienībai ar kadastra Nr. 7652 002 0046 ar kopējo platību 3,60
ha ir noteikts zemes lietošanas mērķis Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) un reģistrētais zemes vienības sadalījums pa lietošanas
veidiem - lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 2,10 ha, meži – 1,00 ha, zeme zem
ūdens – 0,20 ha, zeme zem ēkām un pagalmiem – 0,10 ha, citas zemes – 0,20 ha.
Sakarā ar AS „Sadales tīkls” investīciju projekta „0.4kV EPL pārbūve pie TP5537 un TP-5664 Daugavas un Grīvas ielas, Līvāni, Līvānu novads” ietvaros
plānotajiem kabeļu līnijas izbūves darbiem caur zemes vienību ar kadastra Nr. 7652
002 0046 ir nepieciešams veikt teritorijas atmežošanu projektējamās kabeļlīnijas
trases aizsargjoslā 0,0244ha platībā atbilstoši pievienotajam atmežošanas plānam,
nosakot tajā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Ar maģistrālajām elektropārvades
un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes
un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas
būvju apbūve (kods 1201) un zemes lietošanas veidu – Pārējās zemes.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta 7. apakšpunktu,
18.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra
Nr. 7652 002 0046 „Grāveri”, Grāveri, Jersikas pagasts, Līvānu novads, daļai 0,0244
ha platībā no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101) uz Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201) ), un
noteikt tai zemes lietošanas veidu – Pārējās zemes.
7.2. Pārējai zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0046 daļai
3,5756 ha platībā atstāt esošo lietošanas mērķi - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
7.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
7.4. 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: kartes izdruka un atmežojamās daļas plāns uz 2 lpp.
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11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Kalnadruvas” Sutru pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J.Magdaļenoks
Izskatot SIA „Aprinķa mērnieks”, reģ. Nr.40103681842, juridiskā adrese:
Dzirnavu iela 5, Baldone, Baldones novads, sertificētas zemes ierīkotājas
Colmontujas Džamjansurenas (sertifikāta Nr. AA0149)
2020.gada 1.aprīļa
iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta ,,Kalnadruvas” apstiprināšanu
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0370 Līvānu novada Sutru pagastā,
un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, atbilstoši
Līvānu novada domes 2019. gada 25.jūlija lēmumam Nr10-12 „Par zemes ierīcības
projektu izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Kalnadruvas” un pamatojoties uz Zemes
ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 5.augusta
noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.3.punktu un
26.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem nr. 698
,,Adresācijas noteikumi’’ 2.9. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Colmontujas Džamjansurenas
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalnadruvas" zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0370 Sutru pagastā, Līvānu novadā, sadalot to
divās zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. paliekošajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7682-0020325 ar nosaukumu ,,Kalnadruvas”– 2,05 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam NR.1 ar kadastra apzīmējumu 7682-0020320– 0,02 ha, veidojot jaunu nekustamo īpašumu.
2. Piešķirt apbūvei paredzētajam atdalāmajam zemes nogabalam Nr.1 platībā
0,02 ha ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0320 nosaukumu ,,Kalnadruvu masts” un
noteikt adresi ,,Kalnadruvu masts”, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334
3. Atstāt zemes nogabalam NR.2 ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0325
platībā 2,05 ha nosaukumu ,,Kalnadruvas” un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un
būvēm noteikto adresi ,,Kalnadruvas”, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334
(klasifikatora kods 105397846).
4. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar
kadastra apzīmējumu 7682-002-0325 ar nosaukumu ,,Kalnadruvas” 2,05 ha platībā –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
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5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7682-002-0320 ar nosaukumu ,,Kalnadruvu masts” 0,02 ha
platībā – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM kods 1201),
6. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7682-002-0320 un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0325 precizētos
apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
7. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekta ,,Kalnadruvas” grafiskā daļa uz 1 lpp.
12. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Eriņu Vilcāni”,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J.Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Eriņu Vilcāni” ar kopējo kadastra numuru 7668005-0071, kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, īpašnieka A. E., dzīvo
(adrese), pilnvarotās personas D. O., dzīvo (adrese), 2.aprīļa iesniegumu par
nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Eriņu Vilcāni” ar kopējo kadastra Nr. 7668-0050071, kas sastāv no piecām zemes vienībām ar kopējo platību 40,9 ha, pirmās zemes
vienības 24,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-005-0071 sadalīšanu divos
zemes gabalos, atdalot no tās zemes nogabalu 9,8 ha platībā, piešķirot atdalāmajam
zemes nogabalam jaunu nosaukumu ,,Eriņu Vilcānu mežs” un noteikt zemes
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība mežsaimniecība (kods
0201), bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668-005-0071 palikušajam zemes
nogabalam atstāt esošo nosaukumu ,,Eriņu Vilcāni”, atstāt esošo zemes lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)
un atstāt noteikto adresi: „Eriņu Vilcāni”, Vilcāni, Rudzātu pagasts, Līvānu novads,
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.
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Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Eriņu Vilcāni”,
kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai 24,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-005-0071, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot
nogabalu 9,8 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam 9,8 ha platībā jaunu nosaukumu
„Eriņu Vilcānu mežs”.
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 1:10000;
7.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
7.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
7.5. Pieprasīt projekta izstrādes nosacījumus no Valsts akciju sabiedrības
,,Latvijas valsts ceļi”.
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.
13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem
,,Jaunpurenes, Purenes, Jaunkrūmiņi” Rožupes pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J.Magdaļenoks
Izskatot SIA „Preime”, reģ. Nr.41503026248, juridiskā adrese: Liepu iela 919, Preiļi, Preiļu novads, iesniegto sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas
(sertifikāta Nr. AA0113) 2020. gada 9. aprīlī izstrādāto zemes ierīcības projektu
,,Jaunpurenes, Purenes, Jaunkrūmiņi” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
7666-009-0204, 7666-009-0274 un 7666-009-0276 Līvānu novada Rožupes pagastā,
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un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un atbilstoši
Līvānu novada domes 2019. gada 31.oktobra lēmumam Nr.14-9 „Par zemes ierīcības
projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Jaunpurenes” robežu pārkārtošanai” un
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu, Ministru kabineta
2016.gada 5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi" 11.3.punktu un 26. punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumiem nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas izstrādāto zemes
ierīcības projektu ,,Jaunpurenes, Purenes, Jaunkrūmiņi” zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 7666-009-0204, 7666-009-0274 un 7666-009-0276 Līvānu novada
Rožupes pagastā, pārkārtojot savstarpējās robežas, izveidojot divas jaunas zemes
vienības un apstiprināt to platības:
1.1. plānotajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0478 ar
nosaukumu ,,Purenes”– 1,7 ha;
1.2. plānotajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0479 ar
nosaukumu ,,Jaunkrūmiņi”– 1,4 ha.
2. Atstāt plānotajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7666-0090478 ar nosaukumu ,,Purenes” 1,7 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un
būvēm noteikto adresi: ,,Purenes”, Mucenieki, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV5316 (klasifikatora kods 106805632).
3. Atstāt plānotajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7666-0090479 ar nosaukumu ,,Jaunkrūmiņi” 1,4 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām
ēkām un būvēm noteikto adresi: ,,Jaunkrūmiņi”, Mucenieki, Rožupes pagasts, Līvānu
novads, LV-5316 (klasifikatora kods 105995427).
4. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi plānotajai zemes vienībai
Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0478 ar nosaukumu ,,Purenes” 1,7 ha platībā
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi plānotajai zemes vienībai
Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0479 ar nosaukumu ,,Jaunkrūmiņi” 1,4 ha
platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods
0101).
6. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7666-009-0478 un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0479 precizētos
apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
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7. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

zemes ierīcības projekta ,,Jaunpurenes, Purenes, Jaunkrūmiņi”
grafiskā daļa uz 1 lpp.

14. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Klaudziņas”
Turku pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J.Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Klaudziņas” ar kopējo kadastra numuru 7686001-0142, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieka SIA ,,Daugavas
mežsaimnieks”, reģ.nr. 40003844644, juridiskā adrese: Tomsona iela 15-8, Rīga,
pilnvarotās personas R. E., dzīvo (adrese), 6.aprīļa iesniegumu par nekustamā
īpašuma ar nosaukumu „Klaudziņas” ar kopējo kadastra Nr. 7686-001-0142, kas
sastāv no zemes vienības 17,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0142,
sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot no tās zemes nogabalu 9,2 ha platībā,
piešķirot atdalāmajam zemes nogabalam jaunu nosaukumu ,,Klaudziņu mežs” un
noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
mežsaimniecība (kods 0201), bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686-0010142 palikušajam zemes nogabalam atstāt esošo nosaukumu ,,Klaudziņas” un atstāt
esošo zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošo noteikumu Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024.gadam” 2.daļas 2.3. nodaļu un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu,
kurā noteikts, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu, un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes
ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Klaudziņas”, kas
atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai 17,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-001-0142, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot nogabalu 9,2
ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam 9,2 ha platībā jaunu nosaukumu
„Klaudziņu mežs”.
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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 1:10000;
7.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
7.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
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.
15.

Par zemes gabalu nodošanu nomai.

Ziņo J.Magdaļenoks
1. Izskatot G. S., dzīvo: (adrese), 2020. gada 8. aprīļa iesniegumu par zemes
vienības 2,1716 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0286 nodošanu nomā,
tika konstatēts ka zemes vienība 2,1716 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0090286, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2020.gada 30.janvāra sēdes lēmumu Nr.3-12 ,,Par zemes rezerves fondā ieskaitīto
zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību Rožupes
pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda”, atzīta par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošo zemi.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos
zemes gabalus, un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un
atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ,,Publiskas
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
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Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
2,1716 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0286, kas atrodas Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot
Līvānu novada pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot
redzamā vietā pie Rožupes pagasta pārvaldes ēkas 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 R. J., dzīvo: (adrese), 2020.gada 6.aprīļa iesniegumu par zemes
vienības 0,1297 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0437 nodošanu nomā,
tika konstatēts ka zemes vienība 0,1297 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100437, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2020.gada 30.janvāra sēdes lēmumu Nr.3-12 ,,Par zemes rezerves fondā ieskaitīto
zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību Rožupes
pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda”, atzīta par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošo zemi.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 ,,Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
0,1297 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0437, kas atrodas Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot
Līvānu novada pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot
redzamā vietā Rožupes pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
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2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
2.33. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
16. Par adrešu datu kārtošanu Līvānu novada Līvānu pilsētā.
Ziņo J.Magdaļenoks
Vārds tiek dots V.Labinskim
Skaidro R.Šmukste
Izskatot Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas sagatavoto informāciju
par Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētām adresēm Līvānu novada
Līvānu pilsētā, kuras neatbilst Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu
Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 8.1 un 8.2 punktu prasībām, kas nosaka, ka
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties un katram adresācijas objektam
piešķir vienu adresi, un ierosinājumu izvērtēt iepriekš minēto informāciju un piešķirt
adresācijas objektiem atšķirīgas adreses, un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu un 9.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas,
izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam
nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā
adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, un likuma ”Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam – apbūvei paredzētai zemes vienībai 1148
2
m platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0602, kas atrodas Līvānos, Līvānu
novadā, jaunu adresi: Ezera iela 3A, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam – apbūvei paredzētai zemes vienībai 418
2
m platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-001-1537, kas atrodas Līvānos, Līvānu
novadā, jaunu adresi: Draudzības iela 3A, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
3. Noteikt nekustamajam īpašumam – apbūvei paredzētai zemes vienībai 1657
2
m platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0801, kas atrodas Līvānos, Līvānu
novadā, jaunu adresi: Zaļā iela 29, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
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4. Noteikt nekustamajam īpašumam – apbūvei paredzētai zemes vienībai 1640
m platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0802, kas atrodas Līvānos, Līvānu
novadā, jaunu adresi: Zaļā iela 31, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
5. Noteikt nekustamajam īpašumam – apbūvei paredzētai zemes vienībai 1086
2
m platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-005-2208, kas atrodas Līvānos, Līvānu
novadā, jaunu adresi: Vecticībnieku iela 9A, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
6. Noteikt nekustamajam īpašumam – apbūvei paredzētai zemes vienībai 321
2
m platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-006-0004, kas atrodas Līvānos, Līvānu
novadā, jaunu adresi: Kalnu iela 3C, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
7. Noteikt nekustamajam īpašumam – apbūvei paredzētai zemes vienībai 443
2
m platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-005-1835, kas atrodas Līvānos, Līvānu
novadā, jaunu adresi: Rīgas iela 159, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
8. Noteikt nekustamajam īpašumam – apbūvētai zemes vienībai 791 m2 platībā
ar kadastra apzīmējumu 7611-005-1809, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā, būvju
īpašumam piešķirto adresi: Rīgas iela 161, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
9. Noteikt nekustamajam īpašumam – apbūvei paredzētai zemes vienībai 771
2
m platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0403, kas atrodas Līvānos, Līvānu
novadā, jaunu adresi: Centra laukums 4, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
10. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
11. 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

Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 9 lpp.
17. Par Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisijas izveidošanu un nolikuma
apstiprināšanu.
Ziņo J.Magdaļenoks
Vārds tiek dots V.Labinskim
Skaidro A.Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
ierosinājumu izveidot Līvānu novada domes pastāvīgo komisiju, kuras kompetencē
paredzēt tiesības izskatīt un pieņemt galīgos lēmumus jautājumos par nekustamo
īpašumu un zemes nomu, adrešu un nosaukumu piešķiršanu un maiņu, lietošanas
mērķu noteikšanu un maiņu, nolūkā samazināt iesniegumu izskatīšanas un lēmumu
pieņemšanas laiku, un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta
pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 24., 27.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
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Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izveidot Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisiju
un apstiprināt komisijas nolikumu (skatīt pielikumā).
2. Apstiprināt Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisiju 6 (sešu) locekļu
sastāvā, tai skaitā komisijas sastāvā ievēlēt:
2.1. Antru Vilcāni, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāju –
komisijas priekšsēdētāju;
2.2. Jāni Magdaļenoku, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju;
2.3. Miķeli Baltmani, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas zemes
ierīcības inženieri;
2.4. Ingu Bokāni, Juridiskās daļas vecāko juriskonsulti;
2.5. Diānu Rjaboškapovu, Līvānu novada Būvvaldes vadītāju;
2.6. Līgu Ancāni, Finanšu daļas galveno ekonomisti.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.
Pielikumā:

Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un zemes lietu
komisijas nolikums uz 5 lpp.

18. Par Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu.
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro I.Gribonika
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu, likuma
„Par budžetu un finanšu vadību” 30. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības 2019. gada pārskatu (skat.
pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
Pielikumā:

1) pārskats uz 238 lpp.;
2) neatkarīgu revidentu ziņojums uz 3 lpp.
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19. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Deputāts V.Labinskis vēlas atsevišķo balsojumu
1.Izskatot Līvānu vecticībnieku draudzes 2020.gada 18.marta vēstuli par
līdzekļu piešķiršanu klostera labiekārtošanas darbu veikšanai - starpsienu izbūvei un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, un deputātam
V.Labinskim nepiedaloties balsojumā
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 3000 EUR Līvānu vecticībnieku draudzei, reģ. Nr.
90000499260, juridiskā adrese Vecticībnieku iela 1, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316,
klostera labiekārtošanas darbu veikšanai no Līvānu novada pašvaldības 2020.gada
pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
1.2. Slēgt līgumu ar Līvānu vecticībnieku draudzi, reģ. Nr. 90000499260,
juridiskā adrese Vecticībnieku iela 1, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, par piešķirto
līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste, par lēmuma
izpildi - Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu daļas
vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu piešķirt papildus līdzekļus 9091,51 EUR apmērā pussalas teritorijas
sakārtošanai Domes ielā, Līvānos, Līvānu novadā, sakarā ar iepirkuma rezultātiem
pussalas teritorijas sakārtošanas izmaksas sastāda 34091,51 EUR (ieskaitot PVN), bet
Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā šim mērķim paredzētais
finansējums ir 25000 EUR, līdz ar to iztrūkstošā finansējuma daļa sastāda 9091,51
EUR, un pamatojoties uz projekta atbilstību “Līvānu novada pašvaldības integrētās
attīstības programmas 2019.–2025.gadam” III daļas “Rīcību plāns 2019-2025” un IV
daļas “Investīciju plāns 2019-2021” prioritātes Nr.2. “Uzņēmējdarbība, darbs un
ģimenes labsajūta” rīcību virziena Nr.2.1. “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu
vajadzībām atbilstoša ekonomiskā vide” uzdevuma Nr.2.1.3. “Organizēt
uzņēmējdarbības motivējošus pasākumus” pasākumam Nr. 2.1.3.2.”Sadarbības
pasākumu ar uzņēmējiem ieviešana”, un ņemot vērā, ka sakarā ar Latvijā radušos
ārkārtas situāciju, ko izraisījusi koronovīrusa Covid-19 pandēmija, un neskaidru
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turpmāko notikumu attīstību, un drošības pasākumiem (cilvēku plūsmas kontroli un
pulcēšanās ierobežojumiem) Covid-19 izplatības mazināšanai, Līvānu pilsētas svētku
rīkošana 2020.gadā nav iespējama, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, un
deputātam V.Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt papildus līdzekļus 9091,51 EUR apmērā pussalas teritorijas
sakārtošanai Domes ielā, Līvānos, Līvānu novadā no Līvānu novada pašvaldības
2020. gada pamatbudžetā Līvānu pilsētas svētku rīkošanai plānotajiem līdzekļiem,
veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Intis
Svirskis un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu piešķirt papildus līdzekļus 41931 EUR apmērā tirdzniecības nojumes
uzstādīšanai un teritorijas labiekārtošanai “Zaļā tirdziņa” ierīkošanai, sakarā ar
iepirkuma rezultātiem “Zaļā tirdziņa” ierīkošanas izmaksas sastāda 90572,01 EUR
(ieskaitot PVN), bet Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā šim mērķim
paredzētais finansējums ir 48641 EUR, līdz ar to iztrūkstošā finansējuma daļa sastāda
41931 EUR, un pamatojoties uz projekta atbilstību “Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmas 2019.–2025.gadam” III daļas “Rīcību plāns 20192025” un IV daļas “Investīciju plāns 2019-2021” prioritātes Nr.2. “Uzņēmējdarbība,
darbs un ģimenes labsajūta”, rīcību virziena Nr.2.2. “Vietējiem iedzīvotājiem,
esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga
un viņu vajadzībām atbilstoša sociālā vide” uzdevuma Nr. 2.2.4. “Nodrošināt kultūras
pakalpojumu pieejamību un dažādošanu, rekreācijas teritoriju izveidi un
labiekārtošanu Līvānu novadā saturīga brīvā laika pavadīšanai” pasākumam
Nr.2.2.4.2. “Rekreācijas zonas izveidošana Līvānu pilsētā pussalā starp Daugavu un
Dubnu”, un ņemot vērā, ka sakarā ar Latvijā radušos ārkārtas situāciju, ko izraisījusi
koronovīrusa Covid-19 pandēmija, un neskaidru turpmāko notikumu attīstību, un
drošības pasākumiem (cilvēku plūsmas kontroli un pulcēšanās ierobežojumiem)
Covid-19 izplatības mazināšanai, Līvānu pilsētas svētku rīkošana 2020.gadā nav
iespējama, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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3.1. Piešķirt papildus līdzekļus 41931 EUR apmērā tirdzniecības nojumes
uzstādīšanai un teritorijas labiekārtošanai “Zaļā tirdziņa” ierīkošanai no Līvānu
novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā Līvānu pilsētas svētku rīkošanai
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2020.gada pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Intis
Svirskis un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
4. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu piešķirt līdzekļus 907,50 EUR apmērā energoaudita izstrādei Līvānu
novada pašvaldībai piederošai ēkai Smilšu ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, lai
aktualizētu būvprojektu ēkas pārbūvei, un pamatojoties uz projekta atbilstību “Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–2025.gadam” III daļas
“Rīcību plāns 2019-2025” un IV daļas “Investīciju plāns 2019-2021” pasākumam
Nr.2.2.2.3. “Sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana un
dažādošana”, un ņemot vērā, ka sakarā ar Latvijā radušos ārkārtas situāciju, ko
izraisījusi koronovīrusa Covid-19 pandēmija, un neskaidru turpmāko notikumu
attīstību, un drošības pasākumiem (cilvēku plūsmas kontroli un pulcēšanās
ierobežojumiem) Covid-19 izplatības mazināšanai, Līvānu pilsētas svētku rīkošana
2020.gadā nav iespējama, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt līdzekļus 907,50 EUR apmērā energoaudita izstrādei Līvānu
novada pašvaldībai piederošai ēkai Smilšu ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā no Līvānu
novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā Līvānu pilsētas svētku rīkošanai
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2020.gada pamatbudžetā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Intis
Svirskis un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
20. Par Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā
saražoto stikla izstrādājumu cenu.
Ziņo A.Vaivods
Izskatot Latgales Mākslas un amatniecības centra 2020.gada 2.aprīļa vēstuli
Nr. 1-6/20/7 (reģ. Nr. 2-1.6/20/1018 no 03.04.2020.) par stikla pūšanas darbnīcā
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saražoto stikla izstrādājumu cenām, un pamatojoties uz Līvānu novada domes
2015.gada 17.decembra noteikumu Nr. 9 “Maksas pakalpojumu izcenojumu
noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” IV. daļas 19. 1 punktu,
Latgales Mākslas un amatniecības centra nolikumu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, un deputātam V.Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
1.Noteikt Latgales Mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā
saražoto stikla izstrādājumu cenas (skatīt pielikumā).
2. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu novada domes 2019.gada
30.maija lēmums Nr. 8-23 un Līvānu novada domes 2019.gada 29.augusta lēmums
Nr. 12-20.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Latgales Mākslas un
amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: cenrādis uz 2 lpp.
21. Par maksas pakalpojumiem.
Ziņo A.Vaivods
Izskatot Latgales Mākslas un amatniecības centra 2020. gada 2.aprīļa vēstuli
Nr. 1-6/20/8 (reģ. Nr. LNP/2-1.6/20/1019 no 03.04.2020.) par izmaiņām maksas
pakalpojumu cenrādī, palielinot cenu par pakalpojuma - stikla pūšanas darbnīcas
noma, un 2020.gada 7.aprīļa vēstuli Nr. 1-6/20/9 par iepakojumu maksas noteikšanu,
un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra noteikumu Nr. 9
“Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība” III. daļas 10.punktu un IV. daļas 19. 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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par stikla pūšanas darbnīcas nomu 46,46 EUR un PVN 21%
9,76 EUR par 1 darba stundu (skatīt pielikumā).
2. Noteikt maksu par stikla pūšanas darbnīcas nomu 325,22 EUR un PVN
21% 68,30 EUR par 1 darba dienu (skatīt pielikumā).
3. Noteikt cenas stikla izstrādājumu iepakojumiem:
3.1. mazā kastīte 2,07 EUR un PVN 21% 0,43 EUR par 1 gabalu;
3.2. kastīte ar vāku šķīvim 2,89 EUR un PVN 21% 0,61 EUR par 1 gabalu;
3.3. kaste 1 glāzei 2,23 EUR un PVN 21% 0,47 EUR par 1 gabalu;
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3.4. kaste 2 glāzēm 2,73 EUR un PVN 21% 0,57 EUR par 1 gabalu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Latgales mākslas un
amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 3 lpp.
22.

Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.

Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Izskatot Līvānu novada Kultūras centra 2020. gada 7.aprīļa vēstuli Nr. 115/20/19 par izmaiņām amatu vienību sarakstā un noteiktajās mēneša darba algās, un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumiem Nr. 103 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuriem valsts teritorijā izsludināta ārkārtēja
situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību uz nenoteiktu laiku, sakarā ar ko
Līvānu novada Kultūras centrā apturēta amatiermākslas kolektīvu darbība, un ņemot
vērā, ka Līvānu novada Kultūras centra menedžere iepriekš veica arī Sutru kultūras
nama tradīciju ansambļa vadītājas un Rudzātu saieta nama sieviešu vokālā ansambļa
vadītājas pienākumus, 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, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, un deputātam V.Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
1. Ar 2020.gada 1.maiju Līvānu novada kultūras centra amata vienībai
“menedžeris”, profesijas kods 3435 23, noteikt darba algu 902,00 EUR mēnesī par
vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
2. Ar 2020.gada 1.maiju iekļaut Sutru kultūras nama amatu vienību sarakstā
amata vienību “tradīciju ansambļa vadītājs”, profesijas kods 2653 11, 0,25 likmes ar
darba algu 502,00 EUR mēnesī par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu
pielikumā).
3. Ar 2020.gada 1.maiju iekļaut Rudzātu saieta nama amatu vienību sarakstā
amata vienību “sieviešu vokālā ansambļa vadītājs”, profesijas kods 2653 11, 0,25
likmes ar darba algu 502,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu
pielikumā).
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Kultūras centra
direktores pienākumu izpildītāja Kristīne Vaivode.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 3 lpp.
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23. Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Celtniecības ielā 19, Līvānos,
Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A.Vaivods
Izskatot SIA “GRANVIA”, adrese: Stirnu iela 1, Līvāni, Līvānu novads,
iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemes starpgabala ar kadastra
Nr. 7652 001 0203, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 001
0201, kas atrodas Celtniecības ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, atsavināšanu, un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2020.gada 30.janvāra lēmumu Nr.3-21 „Par
atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Celtniecības ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai”, SIA „Latio” 2020.gada 12.martā noteikto nekustamā
īpašuma vērtību un privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi
kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz
īpašumā esošās zemes vai zemes starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei; un saskaņā ar
likuma 37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka publiskai personai piederošu zemes
starpgabalu atsavināšanas kārtību, un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.puktu un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 19, Līvānos, Līvānu
novadā, ar kadastra Nr. 7652 001 0203, kas sastāv no atsevišķas neapbūvētas zemes
vienības 0,3931 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0201, nosacīto cenu
5000,00 EUR ( pieci tūkstoši euro ) apmērā.
2. Nosūtīt mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas atsavināšanas
paziņojumu šī lēmuma 1. punktā minētā zemes gabala pierobežniekiem.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: Atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
24. Par grozījumiem 2019.gada 30.maija Līvānu novada domes lēmumā Nr. 8-31
“Par projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
izmaksu apstiprināšanu”.
Ziņo A.Vaivods
Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, Rīgas ielā 2b, Līvānos, Līvānu novadā, 2020.gada 21.aprīļa vēstuli Nr.
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1-9.263 (reģ. ar Nr. 2-1.6/20/1168 no 21.04.2020.) par 2019.gada 30.maija Līvānu
novada domes lēmuma Nr. 8-31 grozīšanu un sakarā ar ūdensapgādes tīklu izbūvi
Kalnu ielā, Līvānos, kuru būvniecības izmaksas saskaņā ar līgumā paredzēto
pasūtītāja rezervi 5% sastāda 60908,00 EUR (bez PVN), un pamatojoties uz 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, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izteikt 2019.gada 30.maija Līvānu novada domes lēmuma Nr. 8-31 “Par
projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izmaksu apstiprināšanu” 2.
punktu šādā redakcijā:
“2. Līvānu novada domes līdzfinansējums 135282,22 EUR (viens simts
trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti astoņdesmit divi euro, 22 centi) paredzēts: Domes,
Krasta, Rīgas un Kalnu ielu, Līvānos ūdensapgādes būvdarbu un būvuzraudzības
sadārdzinājumam 135282,22 EUR (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti
astoņdesmit divi euro, 22 centi).”
2. Atcelt 2019.gada 31.oktobra Līvānu novada domes lēmuma Nr. 14-27 “Par
grozījumiem 2019.gada 30.maija Līvānu novada domes lēmumā Nr. 8-31 “Par
projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izmaksu apstiprināšanu”
1.punkta grozījumu 2.punktu.
3. Apstiprināt ūdensapgādes tīklu izbūvi Līvānu pilsētas Kalnu ielā projekta
“Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” ietvaros.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
valdes priekšsēdētājs Raimonds Šubnikovs.
25. Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” pamatkapitālā.
Ziņo A.Vaivods
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese Rīgas ielā 2b, Līvānos, LV5316, 2020. gada 22.aprīļa vēstuli Nr. 1-9.267 ar lūgumu veikt naudas līdzekļu
ieguldījumu 61549,00 EUR uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanai, lai veiktu
maksājumu darbu veicējiem par ūdensapgādes būvdarbiem un būvuzraudzību sakarā
ar ūdensapgādes izmaksu sadārdzinājumu, kā arī izveidojot ūdensapgādes tīklus
Kalnu ielā, Līvānos, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr.5.3.1.0/17/I/005
„Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” ietvaros, un pamatojoties uz Līvānu
novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par Līvānu
novada pašvaldības pamatbudžetu 2020.gadam”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
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pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21. pantu, Komerclikuma
196.pantu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 62. pantu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Ieguldīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese Rīgas iela 2B, Līvāni, Līvānu
novads, LV-5316, pamatkapitālā naudas līdzekļus 61549,00 EUR (sešdesmit viens
tūkstotis pieci simti četrdesmit deviņi euro), pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu
skaitu.
2. Lēmuma 1.punktā minēto ieguldījumu veikt ar mērķi nodrošināt Līvānu
novada domes līdzfinansējumu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektā
Nr.5.3.1.0/17/I/005 „Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” neattiecināmo
izmaksu ūdensapgādes tīklu izbūvei segšanai, tai skaitā izveidojot ūdensapgādes
tīklus Kalnu ielā, Līvānos.
3. Līdzekļus 61549,00 EUR (sešdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit
deviņi euro) piešķirt no Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā
pamatkapitāla palielināšanai plānotajiem līdzekļiem.
4. Pašvaldības Kapitāla daļu turētāja pārstāvim Uldim Skreiveram un
atbildīgajai darbiniecei Helēnai Jablonskai veikt turpmākās darbības pamatkapitāla
palielināšanai.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
26.

Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Ziņo A.Vaivods
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2020. gada 26.marta lēmumu Nr. 6-21
“Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu” un Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2020. gada 21.aprīļa protokolu
Nr. 1-3.3/6 par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jersikas pagastā Līvānu
novadā, nomas tiesību izsoli, un saskaņā ar Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz likuma
„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”
3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama
īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, un likuma „Par
pašvaldībām” 14. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
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Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020. gada 21.aprīļa pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
4,1775 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 004 0068 Jersikas pagastā Līvānu
novadā, nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Iznomāt Guntaram Vaivodam, dzīvo “Vec-Iztekas”, Iztekas, Jersikas
pagasts, Līvānu novads, Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 4,1775
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 004 0068 Jersikas pagastā Līvānu novadā,
par nosolīto summu 45,00 EUR (četrdesmit pieci euro 00 centi) par hektāru gadā un
PVN uz pieciem gadiem ar tiesībām līgumu pagarināt.
3. Noteikt, ka nomas līgums ar Līvānu novada domi jānoslēdz līdz 2020. gada
25.maijam.
4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste, par lēmuma izpildi – Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītāja Antra Vilcāne.
27. Par biedrības “Baltā māja” par sociālās aprūpes mājās
pakalpojumu apmaksu.
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro O.Bidzāne
Izskatot biedrības “Baltā māja”, reģ. Nr. 50008021661, adrese Stacijas iela 2,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2020. gada 26.marta vēstuli Nr. 6, kurā lūdz
paaugstināt maksu par sociālās aprūpes mājās pakalpojumiem Līvānu novada Jersikas
pagastā, Rožupes pagastā un Rudzātu pagastā, lai segtu transporta degvielas izmaksas
un sabiedriskā transporta biļetes aprūpētājiem, un pamatojoties uz Līvānu novada
domes 2009.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr. 5 “Par sociālās aprūpes mājās
pakalpojuma piešķiršanas un apmaksas kārtību Līvānu novadā” 11.punktu, saskaņā ar
kuru noteikta samaksa par vienas astronomiskās stundas darba izpildi 3,50 EUR,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 20.panta otro un trešo daļu un 22.
panta 2. punktu, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktā noteikto pašvaldības autonomo
funkciju - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) un likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
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Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Ar 2020. gada 1.aprīli, nosakot samaksu par biedrības “Baltā māja”
sniegtajiem sociālās aprūpes mājās pakalpojumiem, kuri tiek sniegti klientam 3 (trīs)
reizes nedēļā kopā nostrādājot 8 (astoņas) stundas un nokļūšanai pie klienta 11,9 km
attālumā tiek izmantots sabiedriskais transports, pielietot koeficientu 1,2143 pie
noteiktās maksas par pakalpojuma sniegšanu.
2.Ar 2020. gada 1.aprīli, nosakot samaksu par biedrības “Baltā māja”
sniegtajiem sociālās aprūpes mājās pakalpojumiem, kuri tiek sniegti klientam 3 (trīs)
reizes nedēļā kopā nostrādājot 7 (septiņas) stundas un nokļūšanai pie klienta 11,6 km
attālumā tiek izmantots sabiedriskais transports, pielietot koeficientu 1,2449 pie
noteiktās maksas par pakalpojuma sniegšanu.
3. Ar 2020. gada 1.aprīli, nosakot samaksu par biedrības “Baltā māja”
sniegtajiem sociālās aprūpes mājās pakalpojumiem, kuri tiek sniegti klientam 4
(četras) reizes nedēļā kopā nostrādājot 5 (piecas) stundas un nokļūšanai pie klienta 3,4
km attālumā tiek izmantots sabiedriskais transports, pielietot koeficientu 1,32 pie
noteiktās maksas par pakalpojuma sniegšanu.
4. Ar 2020. gada 1.aprīli, nosakot samaksu par biedrības “Baltā māja”
sniegtajiem sociālās aprūpes mājās pakalpojumiem, kuri tiek sniegti klientam 1
(vienu) reizi nedēļā kopā nostrādājot 2 (divas) stundas un nokļūšanai pie klienta 30,4
km attālumā tiek izmantots personīgais autotransports, pielietot koeficientu 1,7986 pie
noteiktās maksas par pakalpojuma sniegšanu.
5. Noteikt, ka apmaksa par pakalpojumu tiek veikta no Līvānu novada
pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā sociālai aizsardzībai paredzētajiem līdzekļiem.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Sociālā dienesta
vadītāja Arnita Briška.
Sēde beidzas plkst. 10.30
Protokols parakstīts 2020.gada 6.maijā
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītājas vietniece

/paraksts/

A. Vaivods

V. Loča
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