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Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: domes priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
Renāte ŠMUKSTE
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) Ainis VEIGURS
15) Mārīte VILCĀNE (līdz 13. jautājumam)
Nav ieradušies deputāti
Sēdē klātesošās personas:
1) Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
2) Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja,
3) Līga Ancāne, galvenā ekonomiste,
4) Ilga Peiseniece, Līvānu novada izglītības pārvaldes vadītāja,
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5) Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
6) Aija Usāne, izpilddirektora vietniece,
7) Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
8) Valija Ruisa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
9)Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
10) Gita Svirska, LND galvenās grāmatvedes vietniece,
11) Jānis Vaivods, LND sabiedrisko attiecību speciālists,
12) Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
13) Viktorija Loča, LND Lietvedības un personāla nodaļas vadītāja,
14) Vadims Krimans, SIA “Līvānu slimnīca” valdes priekšsēdētājs,
15) Uldis Skreivers, pašvaldības izpilddirektors,
16) Ainārs Skromāns, LND būvinženieris

Deputāts V. Labinskis ierosina precizēt 2017. gada 28. decembra sēdes
protokolu un norādīt tajā sēdes norises vietu - Līvānu novada Kultūras centrs, norādot
adresi.
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 sadarbības darba grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā. Ziņo I. Kalvāne.
4. Par saistošajiem noteikumiem “Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi
izglītojamajiem Līvānu novadā”. Ziņo I. Kalvāne.
5. Par Gada balvu kultūrā. Ziņo I. Kalvāne.
6. Par adreses noteikšanu telpu grupām. Ziņo J. Magdaļenoks.
7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomu un piekritību. Ziņo J.
Magdaļenoks.
8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Zaļā ielā 23,
Līvānos, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par saistošajiem noteikumiem “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Līvānu novadā” galīgajā redakcijā. Ziņo J.
Magdaļenoks.
16. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Grozi” Sutru pagastā,, Līvānu novada
nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
17. Par projektu “Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu pilsētas robežās
un laivu ielaišanas vietu /slipa/ izveide”. Ziņo A. Vaivods.
18. Par projektu “Niedru pļaušanas pakalpojuma nodrošināšana plūdu risku
mazināšanai Dubnas upē Līvānu novadā”. Ziņo A. Vaivods.
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19. Par dzīvokļa Lāčplēša ielā 11-39, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanu uz
nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
20. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
28. decembrī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
28. decembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Līvānu novada iestāžu,
pašvaldības uzņēmumu un Līvānu novada domes administrācijas daļu vadītājiem.
1. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods uzrunāja un sveica iedzīvotājus
Jaunajā gadā.
2. janvārī tika sagatavota vēstule Latgales plānošanas reģionam par to, ka Līvānu
novada pašvaldība neatbalsta VSIA “Autotransporta direkcija” sagatavotos
priekšlikumus Latgales maršrutu tīkla optimizācijai /samazināšanai.
2. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Zelta kāzu jubilejā sveica Mariju un
Albertu Pudžus.
4. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Zelta kāzu jubilejā sveica Janīnu un
Staņislavu Zabiņako.
4. janvārī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja pašvaldības kultūras, muzeja,
bibliotēku, uzņēmējdarbības un jaunatnes iestāžu vadītāju sanāksmi.
4. janvārī izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Jersikas pagasta valdes sēdē,
kā arī Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksmē, kas notika Latgales mākslas
un amatniecības centrā.
4. janvārī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Līvānu mākslinieces Ilzes
Griezānes darbu izstādes atklāšanā Krustpils pilī.
8. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Zelta kāzu jubilejā sveica Kiru un
Pēteri Gedušus.
9. janvārī izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Rudzātu pagasta un Rožupes
pagasta valdes sēdēs.
10. janvārī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja pirmo starpinstitucionālās
sadarbības grupas sēdi, kurā piedalījās Valsts policijas, Sociālā dienesta un Bāriņtiesas
pārstāvji.
10. janvārī izpilddirektora vietniece Aija Usāne Rīgā piedalījās Latvijas Pašvaldību
izpilddirektoru asociācijas sanāksmē.
11. janvārī izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Sutru pagasta valdes sēdē.
11. janvārī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Kultūras komisijas sēdē,
kas notika JIC “Kvartāls” telpās.
11. janvārī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne Aglonā piedalījās nodibinājuma „Viduslatgales
pārnovadu fonds” īstenotā Mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi
- 2017” noslēguma pasākumā.
15. janvārī izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Turku pagasta valdes sēdē,
kā arī Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdē.
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16. janvārī izpilddirektora vietniece Aija Usāne Rīgā piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības Izglītības un kultūras komitejas sēdē.
16. janvārī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja Folkloras svētku “Pulkā
eimu, pulkā teku” darba grupas sanāksmi.
17. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods atklāja Jauniešu forumu. To projekta
“Jaunieši un viņu loma politikā” ietvaros rīkoja biedrība “Bērnu un jauniešu centrs
“Dari Vari”” un Līvānu novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
“Kvartāls”.
17. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Zemessardzes 35.
nodrošinājuma bataljona Līvānu rotas komandieri seržantu Valdi Šņepstu, lai pārrunātu
sadarbības jautājumus.
18. janvārī notika ārkārtas domes sēde.
18. janvārī notika domes komiteju sēdes.
19. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Preiļu daļas komandieri Kasparu
Vaivodu.
19. janvārī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Līvānu novada Kultūras centrā tikās
ar Līvānu novada pašdarbības kolektīvu vadītājiem, lai pārrunātu jautājumus par
kolektīvu dalību XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.
19. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Līvānu pareizticīgo baznīcā piedalījās
Kunga Kristīšanas svētku (Kreščeņije) Krusta gājienā.
19. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, priekšsēdētāja vietniece Ginta
Kraukle un izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās “Līvānu gada balva sportā”
sarīkojumā.
24. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības Domes sēdē.
24. janvārī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Sociālā dienesta vadītāja Arnita
Briška piedalījās Reģionālo attīstības centru apvienības rīkotajā diskusijā ar
Labklājības ministrijas pārstāvjiem. Diskusijā tika pārrunāti jautājumi par paredzēto
piemaksu sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar bērniem, uzskaiti un kontroli, kā arī
atbildības sadalījumu starp pašvaldību sociālajiem darbiniekiem un izglītības iestādēm
par to, lai obligātā skolas vecuma bērni apmeklētu skolu.
Izpilddirektors Uldis Skreivers un domes atbildīgie darbinieki turpina 2018. gada
Līvānu novada pašvaldības budžeta izstrādi.
Domes priekšsēdētājs A. Vaivods iepazīstina domes deputātus ar Latgales
plānošanas reģiona vēstuli par autobusu maršrutu reisu samazināšanu un pašvaldības
sniegtajām atbildēm, kā arī sniedz informāciju par plānotajiem ceļa remontu darbiem,
ūdenssaimniecības projektu, par gaisa tilta nodošanu ekspluatācijā, par Līvānu 1.
vidusskolas remontu un aprīkojumu, baseina būvniecības pabeigšanas termiņiem, par
lauku teritorijas ceļiem- izsludināto publisko apspriešanu Jersikas pagastā, Kaiju ielas
projekta iepirkumu, Rudzātu pagasta pārvaldes ēkas siltināšanu, ūdenssaimniecības
projektu un citiem.
Deputāts V. Labinskis uzdod jautājumu par ceļa remontu no Rudzātiem uz
Rožupi.
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Paskaidro A. Vaivods.
SIA “Līvānu slimnīca” valdes priekšsēdētājs Vadims Krimans informē par
Līvānu slimnīcas jauno līgumu un finansējumu.
Deputāts V. Labinskis uzdod jautājumu par sadarbības līgumu ar Jēkabpils
slimnīcu, jo ir iedzīvotāju sūdzības.
Paskaidro V. Krimans.
Deputāts V. Labinskis uzdod jautājumu par autobusu maršrutu slēgšanu.
Paskaidro A. Usāne, A. Vaivods

2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot J.S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 27. decembra
iesniegumu (reģistrēts 2017. gada 27. oktobrī Nr. LNP/2-1.9.2/17/2050) par 2010. gada
26. novembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 174 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka
dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī
nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam. I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram un M. Vilcānei balsojot “par”, “pret” nav, “atturas” nav, Līvānu novada
dome
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt J.S. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Zaļā ielā 21 –
8, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja 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 L.K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 9. janvāra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 10. janvārī Nr. LNP/2-11.1/18/63) par 2017. gada 4.
augusta dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 74 termiņa pagarināšanu, un pamatojoties uz
likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres
līgumu var noslēgt pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, atklāti balsojot deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam,
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G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M.
Vilcānei balsojot “par”, “pret” nav, “atturas” nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt L.K. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Avotu ielā
1A – 14, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja 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.
3. Izskatot J.Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 14. decembra
iesniegumu (reģistrēts 2017. gada 14. decembrī Nr. LNP/2-11.1/17/1981) par
dzīvojamās platības piešķiršanu un Līvānu novada Sociālā dienesta 2017. gada 13.
novembra Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, atklāti balsojot deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M.
Vilcānei balsojot “par”, “pret” nav, “atturas” nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt J.Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sastāvs -2 cilvēki,
labiekārtota 2-istabu dzīvokļa Rīgas ielā 57A -13, Līvānos, Līvānu novadā, ar kopējo
platību 48,50 kv.m., īres tiesības uz laiku līdz 2018. gada 30. jūlijam, ar tiesībām
līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3.2. J. Š. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 - istabu dzīvokļa Rīgas
ielā 57A – 13, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3.3. Izslēgt J.Š. no dzīvokļu apstākļu uzlabošanas rindas kā personu ar
nepilngadīgu bērnu, kas ir bez savas dzīvojamās platības, ar kārtas Nr. 3.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja Aija Usāne.
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.
4. Izskatot V.R., deklarētā dzīvesvieta „(adrese), 2018. gada 8. janvāra
iesniegumu (reģistrēts 2017. gada 8. janvārī Nr. LNP/2-11.1/18/33) par dzīvojamās
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platības piešķiršanu un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 3. panta 11. punktu, 21.1 panta ceturto daļu, kas nosaka, ka “Speciālistam
izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs nodot apakšīrē, iegūt
īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai atsavināt” un 21.3 panta
pirmo daļu, kas nosaka, ka “(1) Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar
speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem” un
atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29. decembra saistošo noteikumu nr. 15
“Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.5. un 8. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam. I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram un M. Vilcānei balsojot “par”, “pret” nav, “atturas” nav, Līvānu novada
dome
NOLEMJ:
4.1. Noteikt labiekārtotam 3-istabu dzīvoklim Rīgas ielā 24 - 39, Līvānos,
Līvānu novadā, ar kopējo platību 65,40 kv.m, speciālistam izīrējamas dzīvojamās
telpas statusu.
4.2. Piešķirt V.R., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sastāvs - 4 cilvēki,
labiekārtota 3-istabu dzīvokļa Rīgas ielā 24 - 39, Līvānos, Līvānu novadā, ar kopējo
platību 65,40 kv.m., īres tiesības uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim
gadiem, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja speciālists joprojām ir nodarbināts un ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
4.3. V.R. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 3 - istabu dzīvokļa Rīgas
ielā 24 – 39, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4.4. Izslēgt V.R. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes lēmumu atzīts par tiesīgu
saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu uzskaites rindā, ar kārtas Nr. 7.
4.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja Aija Usāne.
4.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par sadarbības grupu bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram
Paskaidro G. Kraukle, A. Vaivods
Deputāts V. Labinskis nepiekrīt darba grupas sastāvam un ierosina balsot par lēmuma
projekta 2. punktu atsevišķi.
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Atklāti balsojot deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei “par”,
“pret” nav, deputātam V. Labinskim balsojot pret, “atturas” nav, par lēmuma 2. punktu
Līvānu novada dome
NOLEMJ:
2. Apstiprināt Līvānu novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu šādā
sastāvā:
2.1. Ilga Peiseniece, Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja,
2.2. Lidija Pastare, Izglītības pārvaldes speciāliste,
2.3. Arnita Briška, Līvānu novada Sociālā dienesta vadītāja,
2.4. Olita Bidzāne, Līvānu novada Sociālā dienesta vadītāja vietniece,
2.5. Marija Jansone, Līvānu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja,
2.6. Ingrīda Smelcere, Līvānu novada Bāriņtiesas locekle,
2.7. Andris Naglis, Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes Līvānu
iecirkņa galvenais inspektors.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumu Nr.545
“Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” (turpmāk – Noteikumi)
4. un 14. punktu, kas nosaka pašvaldības kompetenci izveidot konsultatīvi koleģiālu
institūciju – bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu, kurā iekļauj pārstāvjus no
valsts policijas, pašvaldības sociālā dienesta, bāriņtiesas un pašvaldības izglītības
pārvaldes vai izglītības speciālistu, un izvērtējot Līvānu novada pašvaldības sadarbības
grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikuma projektu, un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un 41.panta pirmās
daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1.punktu,
Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumu Nr.545 “Noteikumi par
institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 4., 13., 14. un 18.punktu, un ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, atklāti
balsojot deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei “par”,
deputātam V. Labinskim balsojot pret par lēmuma 2. punktu, “atturas” nav, Līvānu
novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas
nolikumu (pielikumā).
2. Apstiprināt Līvānu novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu šādā
sastāvā:
2.1. Ilga Peiseniece, Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja,
2.2. Lidija Pastare, Izglītības pārvaldes speciāliste,
2.3. Arnita Briška, Līvānu novada Sociālā dienesta vadītāja,
2.4. Olita Bidzāne, Līvānu novada Sociālā dienesta vadītāja vietniece,
2.5. Marija Jansone, Līvānu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja,
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2.6. Ingrīda Smelcere, Līvānu novada Bāriņtiesas locekle,
2.7. Andris Naglis, Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes Līvānu
iecirkņa galvenais inspektors.
3. Noteikt, ka par Līvānu novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas
darbu atbildīgā darbiniece ir Ingrīda Smelcere, Līvānu novada Bāriņtiesas locekle.
4. Noteikt, ka Līvānu novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas
pirmā sēde sasaucama ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.martam.
5. Līvānu novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikumu
publicēt pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv līdz 2018.gada 1.
februārim.
6. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle.
Pielikumā: nolikums uz 4 lpp.
4. Par saistošajiem noteikumiem „Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi
izglītojamajiem Līvānu novadā”.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro I. Kalvāne, A. Vaivods, M. Grigalis, A. Usāne
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes izstrādāto saistošo noteikumu
„Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Līvānu novadā”
projektu un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties uz Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija
noteikumu Nr. 371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 13. un 14. punktu un
likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un 43. panta trešo daļu, un ņemot vērā Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumus, deputātiem R.
Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei balsojot “par”, “pret” nav,
“atturas” nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.1 „Kārtība, kādā tiek
segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Līvānu novadā”.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Līvānu novada izglītības iestāžu direktori un pārvalžu vadītāji.
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Pielikumā: 1) saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 8 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
5. Par Gada balvu kultūrā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
Pamatojoties uz 2016.gada 29.decembra noteikumiem „Par Līvānu novada
domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”, apbalvošanai “Gada balva kultūrā”
par materiālo un nemateriālo kultūras (tai skaitā mākslas, mūzikas, muzejisko,
kultūrvēsturisko un bibliotekāro) vērtību saglabāšanu, kvalitatīvu un radošu kultūras
pasākumu organizēšanu, kultūras jaunradi un iedzīvotāju iesaisti kultūras procesos
gada laikā Līvānu novadā nominācijām izvirzīti:
Gada cilvēks kultūrā:
1. Raimonds un Lāsma Vinduļi, Mūsdienu mākslas galerijas (MMG) dibinātāji,
(Izvirza Kultūras komisija).
2. Normunds Ločmelis, Līvānu 1. vidusskolas 6. klases skolēns, Kultūras centra
uzrunātais brīvprātīgā darba veicējs, kuram tiek uzticēts vadīt dažādus pasākumus
(Izvirza Līvānu novada Kultūras centrs);
Gada labākais sniegums amatiermākslā:
1. Rudzātu Saieta nama jauktais koris, vadītāja Ilze Grēvele, un Līvānu novada
Kultūras centra jauktais koris “Rubus”, vadītāja Daiga Koļesņičenko, par kora
dziedāšanas mākslas attīstību Līvānu novadā. (Izvirza Kultūras komisija);
2. Paulīna Voitiņa un Julija Švirkste, Folkloras kopas Turki dalībnieces, (Izvirza
Līvānu novada Kultūras centrs);
Gada labākais sniegums vizuālajā un profesionālajā mākslā:
1. Aleksandrs Logvins ar personālizstādi „Stikls, kas ierakstīts Līvānu vārdā”, kas
notika 2017.gadā jūlijā- augustā Latgales mākslas un amatniecības centrā (Izvirza
Kultūras komisija).
2. Ilze Griezāne, Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja, gleznotāja (Izvirza
Līvānu novada Kultūras centrs);
Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības nolikuma 44. punktu Līvānu novada
domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja izvirza uz domes sēdi
šādu lēmuma projektu:
“Par Gada balvu kultūrā”
Izskatot Līvānu novada Kultūras centra un Līvānu novada domes Kultūras
komisijas iesniegtos priekšlikumus par apbalvošanu ar Līvānu novada domes
apbalvojumu nominācijā “Gada balva kultūrā” apakšnominācijās “Gada cilvēks
kultūrā”, “Gada labākais sniegums amatiermākslā” un “Gada labākais sniegums
vizuālajā un profesionālajā mākslā”, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2016. gada
29. decembra noteikumiem Nr. 3 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to
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piešķiršanas kārtība” 2.3., 21., 22., un 40. punktu un sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt nomināciju:
1.1. “Gada cilvēks kultūrā” un 100 EUR (pirms nodokļu nomaksas),
(Noteikumu 2.3.1.un 40.1. punkts) Raimondam un Lāsmai Vinduļiem, Mūsdienu mākslas galerijas (MMG)
dibinātājiem, par ieguldījumu kultūras jomas dažādošanā un laikmetīgās mākslas
attīstībā Līvānu novadā, nodrošinot kvalitatīvu, mūsdienīgu un inovatīvu saturu, par
sabiedrības izglītošanu mākslas nozarē un Līvānu novada tēla veidošanu (Izvirza
Kultūras komisija).
1.2. “Gada labākais sniegums amatiermākslā” un 300 EUR (pirms nodokļu
nomaksas), (Noteikumu 2.3.2. un 40.2. punkts) Rudzātu Saieta nama jauktajam korim, vadītāja Ilze Grēvele, un Līvānu
novada Kultūras centra jauktajam korim “Rubus”, vadītāja Daiga Koļesņičenko, par
nozīmīgu ieguldījumu kora dziedāšanas tradīciju attīstībā Līvānu novadā, Līvānu
novada kultūras dzīves pilnveidošanā un novada tēla veidošanā (Izvirza Kultūras
komisija);
1.3. “Gada labākais sniegums vizuālajā un profesionālajā mākslā” un 100
EUR (pirms nodokļu nomaksas), (Noteikumu 2.3.3. un 40.3. punkts) Aleksandram Logvinam, Latgales mākslas un amatniecības centra stikla
pūtējam - par personālizstādi „Stikls, kas ierakstīts Līvānu vārdā”, par Līvānu stikla
izstrādes tradīciju saglabāšanu, augstu profesionalitāti un Līvānu novada tēla
veidošanu (Izvirza Kultūras komisija).
2. Noteikt, ka apbalvošana tiek veikta Līvānu novada Kultūras centrā ikgadējā
“Gada balva kultūrā” svinīgajā pasākumā 2018.gada 9.februārī.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
Deputāts V. Labinskis neatbalsta lēmuma projekta 1.3. punktā izvirzīto
kandidātu un ierosina veikt atsevišķu balsojumu par 1.3. punktu.
Atklāti balsojot deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei “par”,
“pret” nav, deputātam V. Labinskim atturoties par lēmuma 1.3. punktu, Līvānu novada
dome
NOLEMJ:
1.3. “Gada labākais sniegums vizuālajā un profesionālajā mākslā” un 100
EUR (pirms nodokļu nomaksas), (Noteikumu 2.3.3. un 40.3. punkts) Aleksandram Logvinam, Latgales mākslas un amatniecības centra stikla
pūtējam - par personālizstādi „Stikls, kas ierakstīts Līvānu vārdā”, par Līvānu stikla
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izstrādes tradīciju saglabāšanu, augstu profesionalitāti un Līvānu novada tēla
veidošanu (Izvirza Kultūras komisija).
Izskatot Līvānu novada Kultūras centra un Līvānu novada domes Kultūras
komisijas iesniegtos priekšlikumus par apbalvošanu ar Līvānu novada domes
apbalvojumu nominācijā “Gada balva kultūrā” apakšnominācijās “Gada cilvēks
kultūrā”, “Gada labākais sniegums amatiermākslā” un “Gada labākais sniegums
vizuālajā un profesionālajā mākslā”, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2016. gada
29. decembra noteikumiem Nr. 3 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtība” 2.3., 21., 22., un 40. punktu un sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, , J. Magdaļenokam. I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M.
Vilcānei balsojot “par”, “pret” nav, deputātam V. Labinskim atturoties par lēmuma 1.3.
punktu, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
1. Piešķirt nomināciju:
1.1. “Gada cilvēks kultūrā” un 100 EUR (pirms nodokļu nomaksas),
(Noteikumu 2.3.1.un 40.1. punkts) Raimondam un Lāsmai Vinduļiem, Mūsdienu mākslas galerijas (MMG)
dibinātājiem, par ieguldījumu kultūras jomas dažādošanā un laikmetīgās mākslas
attīstībā Līvānu novadā, nodrošinot kvalitatīvu, mūsdienīgu un inovatīvu saturu, par
sabiedrības izglītošanu mākslas nozarē un Līvānu novada tēla veidošanu (Izvirza
Kultūras komisija).
1.2. “Gada labākais sniegums amatiermākslā” un 300 EUR (pirms nodokļu
nomaksas), (Noteikumu 2.3.2. un 40.2. punkts) Rudzātu Saieta nama jauktajam korim, vadītāja Ilze Grēvele, un Līvānu
novada Kultūras centra jauktajam korim “Rubus”, vadītāja Daiga Koļesņičenko,
par nozīmīgu ieguldījumu kora dziedāšanas tradīciju attīstībā Līvānu novadā, Līvānu
novada kultūras dzīves pilnveidošanā un novada tēla veidošanā (Izvirza Kultūras
komisija);
1.3. “Gada labākais sniegums vizuālajā un profesionālajā mākslā” un 100
EUR (pirms nodokļu nomaksas), (Noteikumu 2.3.3. un 40.3. punkts) Aleksandram Logvinam, Latgales mākslas un amatniecības centra stikla
pūtējam - par personālizstādi „Stikls, kas ierakstīts Līvānu vārdā”, par Līvānu stikla
izstrādes tradīciju saglabāšanu, augstu profesionalitāti un Līvānu novada tēla
veidošanu (Izvirza Kultūras komisija).
2. Noteikt, ka apbalvošana tiek veikta Līvānu novada Kultūras centrā ikgadējā
“Gada balva kultūrā” svinīgajā pasākumā 2018.gada 9.februārī.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
6. Par adreses noteikšanu telpu grupām.
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Ziņo J. Magdaļenoks
Veicot datu aktualizāciju Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) garāžas ēkai ar kadastra apzīmējumu 7611003-2107-001, kas atrodas Daugavas ielā 4A, Līvānos, Līvānu novadā, ir reģistrētas
garāžu telpu grupas ar kadastra apzīmējumiem no 7611-003-2107-001-001 līdz 7611003-2107-001-091, kurām nav noteiktas telpu grupu adreses, un pamatojoties uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.10.punktu, un
likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot deputātiem R. Alijevam, A
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” nav, Līvānu
novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt garāžu ēkas Daugavas iela 4A, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 7611-003-2107-001 telpu grupām šādas adreses:
n.p.k. Telpu
grupas Telpu grupas adrese
kadastra apzīmējums
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

7611-003-2107- 001-001
7611-003-2107- 001-002
7611-003-2107- 001-003
7611-003-2107- 001-004
7611-003-2107- 001-005
7611-003-2107- 001-006
7611-003-2107- 001-007
7611-003-2107- 001-008
7611-003-2107- 001-009
7611-003-2107- 001-010
7611-003-2107- 001-011
7611-003-2107- 001-012
7611-003-2107- 001-013
7611-003-2107- 001-014
7611-003-2107- 001-015
7611-003-2107- 001-016
7611-003-2107- 001-017
7611-003-2107- 001-018
7611-003-2107- 001-019
7611-003-2107- 001-020
7611-003-2107- 001-021
7611-003-2107- 001-022
7611-003-2107- 001-023
7611-003-2107- 001-024
7611-003-2107- 001-025
7611-003-2107- 001-026
7611-003-2107- 001-027
7611-003-2107- 001-028
7611-003-2107- 001-029
7611-003-2107- 001-030
7611-003-2107- 001-031
7611-003-2107- 001-032

Daugavas iela 4A -1, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -2, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -3, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -4, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -5, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -6, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -7, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -8, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -9, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -10, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -11, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -12, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -13, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -14, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -15, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -16, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -17, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -18, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -19, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -20, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -21, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -22, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -23, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -24, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -25, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -26, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -27, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -28, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -29, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -30, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -31, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -32, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

13

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

7611-003-2107- 001-033
7611-003-2107- 001-034
7611-003-2107- 001-035
7611-003-2107- 001-036
7611-003-2107- 001-037
7611-003-2107- 001-038
7611-003-2107- 001-039
7611-003-2107- 001-040
7611-003-2107- 001-041
7611-003-2107- 001-042
7611-003-2107- 001-043
7611-003-2107- 001-044
7611-003-2107- 001-045
7611-003-2107- 001-046
7611-003-2107- 001-047
7611-003-2107- 001-048
7611-003-2107- 001-049
7611-003-2107- 001-050
7611-003-2107- 001-051
7611-003-2107- 001-052
7611-003-2107- 001-053
7611-003-2107- 001-054
7611-003-2107- 001-055
7611-003-2107- 001-056
7611-003-2107- 001-057
7611-003-2107- 001-058
7611-003-2107- 001-059
7611-003-2107- 001-060
7611-003-2107- 001-061
7611-003-2107- 001-062
7611-003-2107- 001-063
7611-003-2107- 001-064
7611-003-2107- 001-065
7611-003-2107- 001-066
7611-003-2107- 001-067
7611-003-2107- 001-068
7611-003-2107- 001-069
7611-003-2107- 001-070
7611-003-2107- 001-071
7611-003-2107- 001-072
7611-003-2107- 001-073
7611-003-2107- 001-074
7611-003-2107- 001-075
7611-003-2107- 001-076
7611-003-2107- 001-077
7611-003-2107- 001-078
7611-003-2107- 001-079
7611-003-2107- 001-080
7611-003-2107- 001-081
7611-003-2107- 001-082
7611-003-2107- 001-083
7611-003-2107- 001-084
7611-003-2107- 001-085
7611-003-2107- 001-086
7611-003-2107- 001-087
7611-003-2107- 001-088
7611-003-2107- 001-089
7611-003-2107- 001-090

Daugavas iela 4A -33, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -34, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -35, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -36, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -37, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -38, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -39, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -40, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -41, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -42, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -43, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -44, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -45, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -46, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -47, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -48, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -49, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -50, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -51, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -52, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -53, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -54, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -55, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -56, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -57, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -58, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -59, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -60, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -61, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -62, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -63, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -64, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -65, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -66, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -67, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -68, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -69, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -70, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -71, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -72, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -73, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -74, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -75, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -76, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -78, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -79, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -80, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -81, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -82, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -83, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -84, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -85, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -86, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -87, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -88, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -89, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Daugavas iela 4A -90, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
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91.

7611-003-2107- 001-091

Daugavas iela 4A -91, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316

2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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.
7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomu un piekritību.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošo
informāciju par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1707, kas atrodas
Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, 801 m2 platībā, konstatēts, ka minētajai zemes
vienībai par ½ domājamo daļu no zemes reģistrēta zemes lietotāja J.K. kā zemes
mantiniece, bet saskaņā ar Līvānu pilsētas domes zemes komisijas 1998.gada 11.marta
sēdes lēmumu Nr. 9 J.K. ir atzītas tiesības iegūt īpašumā par samaksu ½ domājamo
daļu no lietošanā esošās zemes Rīgas ielā 9, Līvānos, 737 m2 platībā vairāk vai mazāk,
cik būs dabā uzmērot. Zemes vienības platība pēc uzmērīšanas dabā saskaņā ar
robežplānu ir 801 m2. J.K. nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts
akciju sabiedrību ,,Latvijas Hipotēku un zemes banka”.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmajā un
otrajā daļā noteikto, ka personai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā
līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar
valsts akciju sabiedrību ,,Latvijas Hipotēku un zemes banka” un tās iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz to lietošanā bijušo zemi, likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, kurā
noteikts, ka zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības
vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru izbeidzas zemes lietošanas
tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam. I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram un M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ :
1. Izbeigt J.K. zemes lietošanas tiesības uz ½ domājamo daļu no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7611-003-1707, kas atrodas Rīgas ielā 9, Līvānos,
Līvānu novadā, 801 m2 platībā.
2. Atzīt, ka ½ domājamā daļa no zemes vienības 801 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611-003-1707, kas atrodas Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, par
kuru dzīvojamās ēkas īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem, kuriem zeme piešķirta
ar apbūves tiesībām, zemes lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar Valsts un
15

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme
un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

1) zemes robežu plāns uz 1 lpp.
2) Līvānu pilsētas domes zemes komisijas lēmums uz 2 lpp.
8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot A.Ļ., dzīvo (adrese), 2017.gada 29.decembra iesniegumu par
atteikšanos no tiesībām uz zemes nomu zemes vienībai 1,91 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-007-0141, kas atrodas Lauros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un
Elmāra Urbāna, dzīvo ,,Bērzi”, Lauri, Jersikas pagasts, Līvānu novads, 2017.gada
20.decembra iesniegumu par minētās zemes vienības iznomāšanu, un saskaņā ar Zemes
pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “Rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu
valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod
rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti
zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam. I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram un M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
1. Ar 2018.gada 1.janvāri izbeigt ar A.Ļ., dzīvo (adrese), 2017.gada 20.februārī
noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/17/4 par zemes vienības
1,91 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0141, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes), nomu.
2. Nodot iznomāšanai šī lēmuma 1.punktā minēto rezerves zemes fondā
iekļauto zemes vienību 1,91 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0141 un
informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
9. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Zālītes” ar kopējo kadastra numuru 7668-0020004, kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, īpašnieka V.P., dzīvo (adrese),
pilnvarotās personas A.V.s, dzīvo (adrese), 2018.gada 5.janvāra iesniegumu par
nekustamā īpašuma „Zālītes”, kas sastāv no četrām zemes vienībām 24,2 ha kopplatībā
sadalīšanu, atdalot no tā pirmo zemes vienību 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7668-002-0004, piešķirt tai jaunu nosaukumu un noteikt zemes izmantošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9
„Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 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” 17.3.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot
deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei “par”,
“pret” nav, “atturas” nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Zālītes”, kas atrodas Līvānu novada Rudzātu
pagastā ar kopējo kadastra Nr.7668-002-0004, zemes vienību 3,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-002-0004, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes robežu plānu,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu, plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-0020004 piešķirt jaunu nosaukumu „Audzes” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāns uz 1 lpp.
10. Par zemes nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
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1. Izskatot Z.A., dzīvo (adrese), 2017.gada 18.oktobra iesniegumu par zemes
vienības 0,0655 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0432, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomu, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši
platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem) – 0,0655 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0432 ar
Līvānu novada domes 2017.gada 30.novembra sēdes lēmumu Nr.19-10 (1) „Par zemes
gabala nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā
vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav
pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.
735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktam, un lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju –
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot deputātiem R.
Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas”
nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt Z.A., dzīvo (adrese), pašvaldībai piekrītošu zemes vienību –
0,0655 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0432, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5
(pieciem) gadiem dārzkopības vajadzībām.
1.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
1.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot V.R., dzīvo (adrese), 2017.gada 30.oktobra iesniegumu par zemes
vienības 2,00 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0350, kas atrodas Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, nomu, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai
pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem) – 2,00 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0350 ar
Līvānu novada domes 2017.gada 30.novembra sēdes lēmumu Nr.19-10 (2) „Par zemes
gabala nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā
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vietā Rožupes pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav
pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktam, un lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju –
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot deputātiem R.
Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas”
nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt V.R., dzīvo (adrese), pašvaldībai piekrītošu zemes vienību – 2,00
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0350, kas atrodas Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5
(pieciem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
2.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
2.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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 I.T., dzīvo (adrese), 2017.gada 30.novembra iesniegumu par zemes
vienības 1,3033 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0193, kas atrodas Turku
pagastā, Līvānu novadā, nomu, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai
pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem) – 1,3033 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0193 ar
Līvānu novada domes 2017.gada 30.novembra sēdes lēmumu Nr.19-10 (3) „Par zemes
gabala nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā
vietā Turku pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav
pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktam, un lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju –
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
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saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot deputātiem R.
Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas”
nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt I.T., dzīvo (adrese), pašvaldībai piekrītošu zemes vienību – 1,3033
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0193, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu
novadā, atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem)
gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
3.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.

11. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro L. Ancāne
1. Izskatot M.M., dzīvo (adrese), 2017.gada 4.decembra iesniegumu par
2007.gada 11.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (iznomāts zemes gabals 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0339, kas atrodas D/S „Āriņi”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā), konstatēts, ka par
iepriekš lietojumā bijušo zemi M.M. nomas pirmtiesības piešķirtas saskaņā ar Jersikas
pagasta padomes 2007.gada 22.februārā sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu”. Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju,
konstatējams, ka tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā. Atbilstoši
Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK
IS) datiem, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0339 reģistrētā platība ir
0,083 ha. Uz zemes vienības atrodas M.M. tiesiskajā valdījumā esoša būve.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona, kurai zemes
lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas tiesības un par šo zemi ar pašvaldību
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noslēdzams zemes nomas līgums. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks
par 10 gadiem, ja zemes nomnieks vēlas zemes nomas līgumu var pagarināt.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 4., 7.2. un 7.2.punktu un, lai realizētu likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā
un turējumā esošos zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, atklāti balsojot deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M.
Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
1.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar M.M., dzīvo: (adrese), par
zemes gabalu 0,083 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0339, atbilstoši
reģistrētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas D/S „Āriņi”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2027.gada 31.decembrim), ar tiesībām atkārtoti līgumu
pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 28 euro gadā un PVN. Zemes nomas maksa
maksājama ar 2018.gada 01.janvārī.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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 1 lpp.
2. Izskatot R.D., dzīvo (adrese), 2017.gada 01.decembra iesniegumu par
2007.gada 30.oktobra Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (iznomāts zemes gabals 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0225, kas atrodas D/S „Dimanti”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā), konstatēts, ka par
iepriekš lietojumā bijušo zemi R.D. nomas pirmtiesības piešķirtas saskaņā ar Jersikas
pagasta padomes 2007.gada 22.februārā sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu”. Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju,
konstatējams, ka tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā. Atbilstoši
Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK
IS) datiem, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0225 reģistrētā platība ir
0,0230 ha. Uz zemes vienības atrodas R.D. tiesiskajā valdījumā esoša būve.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona, kurai zemes
lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas tiesības un par šo zemi ar pašvaldību
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noslēdzams zemes nomas līgums. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks
par 10 gadiem, ja zemes nomnieks vēlas zemes nomas līgumu var pagarināt.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 4., 7.2. un 7.2 punktu un, lai realizētu likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā
un turējumā esošos zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, atklāti balsojot deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M.
Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
2.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar R.D., dzīvo (adrese), par
zemes gabalu 0,0230 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0225, atbilstoši
reģistrētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas D/S „Dimanti”, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2027.gada 29.oktobrim), ar tiesībām atkārtoti
līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 28 euro gadā un PVN. Zemes nomas maksa
maksājama no 2017.gada 30.oktobra.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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 1 lpp.
3. Izskatot T.M., dzīvo (adrese), 2017. gada 29. decembra iesniegumu par
2007.gada 13.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (iznomāts zemes gabals 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0292, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā), konstatēts, ka par iepriekš
lietojumā bijušo zemi T.M. nomas pirmtiesības piešķirtas saskaņā ar Jersikas pagasta
padomes 2007.gada 22.februārā sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu”.
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams,
ka tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā. Atbilstoši Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) datiem,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0292, platība ir 0,0575 ha. Uz zemes
gabala atrodas T.M. tiesiskajā valdījumā esoša būve.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta otro daļu, persona, kurai zemes
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lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas tiesības un par šo zemi ar pašvaldību
noslēdzams zemes nomas līgums. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks
par 10 gadiem, ja zemes nomnieks vēlas zemes nomas līgumu var pagarināt.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 4., 7.2. un 7.2.punktu un, lai realizētu likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā
un turējumā esošos zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, atklāti balsojot deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M.
Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
3.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar T.M., dzīvo (adrese), par
zemes gabalu 0,0575 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0292 atbilstoši
reģistrētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 10
(desmit) gadiem, (līdz 2027.gada 31.decembrim) ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt
atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – individuālo dzīvojamo māju
apbūve, nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN, bet ne mazāk par 28 euro gadā un PVN. Nomas maksa maksājam ar 2018.gada
01.janvāri.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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 1 lpp.
4. Izskatot E.K., dzīvo: (adrese), 2017.gada 12.decembra iesniegumu par
2007.gada 14.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (iznomāts zemes gabals 0,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0392, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā), konstatēts, ka par iepriekš
lietojumā bijušo zemi E.K. nomas pirmtiesības piešķirtas saskaņā ar Jersikas pagasta
padomes 2007.gada 22.februārā sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu”.
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams,
ka tā ir precizējama, līgumā iepriekš ir veikti grozījumi un līgums ir pārslēdzams jaunā
redakcijā. Atbilstoši Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā (NĪVK IS) datiem, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652
005 0392, platība ir 0,1714 ha.
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Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona, kurai zemes
lietošanas tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas tiesības un par šo zemi ar pašvaldību
noslēdzams zemes nomas līgums. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks
par 10 gadiem, ja zemes nomnieks vēlas zemes nomas līgumu var pagarināt.
Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 18.3.punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un
turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam. I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram un M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas” nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
4.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar Evdokiu Khristenko,
dzīvo: Zaļā ielā 6-39, Līvānos, Līvānu novadā, par zemes gabalu 0,1714 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0392, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz
10 (desmit) gadiem (līdz 2027.gada 31.decembrim), ar tiesībām atkārtoti līgumu
pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nosakot zemes nomas maksu 1,5 %
apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN. Nomas maksa maksājam ar 2018.gada
01.janvāri.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.
5. Izskatot T.K., dzīvo (adrese), 2017.gada 19.decembra iesniegumu par
2007.gada 13.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (iznomāts zemes gabals 0,06 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7652
005 0280, kas atrodas, Jersikas pagastā, Līvānu novadā), konstatēts, ka ar Jersikas
pagasta padomes 2007.gada 22.februārā sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu” zemes lietošanas tiesības ar nomas pirmtiesību izbeigtas citai
personai – vīram A.K.. A.K. miris 2016. gadā. Zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša
zeme.
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams,
ka tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā. Atbilstoši Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) datiem,
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zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0280 platība ir 0,0761 ha. Uz zemes
vienības atrodas T.K. tiesiskajā valdījumā esoša būve.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 4., 7.2. un 72.punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos
zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot
deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei “par”,
“pret” nav, “atturas” nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
5.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar T.K., dzīvo: (adrese), par
zemes gabalu 0,0761 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0280, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2022.gada
31.decembrim), ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes
lietošanas mērķim (0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve, nosakot zemes
nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par
28 euro gadā un PVN. Zemes nomas maksa maksājama no 2018.gada 01.janvārā.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
5.3. 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 1 lpp.
6. Izskatot O.M., dzīvo (adrese),, 2017.gada 30.novembra iesniegumu par
2007.gada 22.marta Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (iznomāts zemes gabals 0,06 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7652
005 0510, kas atrodas, Jersikas pagastā, Līvānu novadā), konstatēts, ka ar Jersikas
pagasta padomes 2007.gada 22.februārā sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu” zemes lietošanas tiesības ar nomas pirmtiesību izbeigtas citai
personai – vīram P.M.. P.M. ir miris 1998.gadā un, līdz ar to, zemes nomas līgumu
2007.gada 30.decembrī Jersikas pagasta padome noslēdza ar mirušā pārdzīvojušo
laulāto – O.M.. Zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša zeme.
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams,
ka tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā. Atbilstoši Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) datiem,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0510 platība ir 0,0174 ha.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 18.3.punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
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3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos zemes gabalus,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot deputātiem R.
Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas”
nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
6.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar O.M., dzīvo: (adrese), par
zemes gabalu 0,0174 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0510, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2022.gada
31.decembrim), ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes
lietošanas mērķim (0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve, nosakot zemes nomas
maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN. Zemes nomas maksa
maksājama no 2018.gada 01.janvārā.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
6.3. 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 1 lpp.
7. Izskatot S.P., dzīvo (adrese), 2017.gada 28.novembra iesniegumu par
2007.gada 22.marta Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (iznomāts zemes gabals 0,07 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7652
005 0376, kas atrodas, Jersikas pagastā, Līvānu novadā), konstatēts, ka ar Jersikas
pagasta padomes 2007.gada 22.februārā sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu” zemes lietošanas tiesības ar nomas pirmtiesību izbeigtas citai
personai – J.P.. Zemes nomas līgums 2007.gada 22.martā noslēgts ar bijušās zemes
lietotājas dēlu S.P. Zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša zeme. Uz zemes vienības
atrodas S.P. tiesiskajā valdījumā esoša būve.
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams,
ka tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā. Atbilstoši Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) datiem,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0376 platība ir 0,0714 ha.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 4., 7.2. un 72.punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos
zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot
deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
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Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei “par”,
“pret” nav, “atturas” nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
7.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar S.P., dzīvo: (adrese),, par
zemes gabalu 0,0714 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0376, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2022.gada
31.decembrim), ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes
lietošanas mērķim (0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve, nosakot zemes
nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par
28 euro gadā un PVN. Zemes nomas maksa maksājama no 2018.gada 01.janvārā.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
7.3. 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 1 lpp.
8. Izskatot T.G., dzīvo: (adrese), 2017.gada 28.novembra iesniegumu par
2007.gada 07.jūnija Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (iznomāts zemes gabals 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0328, kas atrodas, Jersikas pagastā, Līvānu novadā), konstatēts, ka ar Jersikas pagasta
padomes 2007.gada 22.februārā sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” zemes lietošanas tiesības ar nomas pirmtiesību izbeigtas citai personai.
Zemes nomas līgumu 2007. gada 07.jūnijā Jersikas pagasta padome ir noslēgusi ar
T.G.. Zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša zeme.
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams,
ka tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā. Atbilstoši Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) datiem,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0328 platība ir 0,0896 ha.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 18.3.punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos zemes gabalus,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot deputātiem R.
Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei “par”, “pret” nav, “atturas”
nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
8.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar T.G., dzīvo (adrese), par
zemes gabalu 0,0896 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0328, atbilstoši
reģistrētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
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sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 5
(pieciem) gadiem (līdz 2022.gada 31.decembrim), ar tiesībām atkārtoti līgumu
pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās
vērtības gadā un PVN. Zemes nomas maksa maksājama ar 2018.gada 01.janvāri.
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
8.3. 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 1 lpp.
12. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, G. Pastaram
Paskaidro A. Vaivods, U. Skreivers, R. Šmukste
Deputāts V. Labinskis lūdz protokolā atzīmēt, ka šo jautājumu par degvielas uzpildes
stacijas būvniecību jāapspriež ar zemes īpašnieku un vai atbildīgie dienesti ir veikuši
pārbaudi attiecībā par iespējām šajā teritorijā veikt šādu būvniecību un lūdz izsniegt
atdalītā zemesgabala robežplānu.
Izskatot īpašuma Rīgas ielā 2A, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra Nr.7611003-2304, īpašnieka Z.Z., dzīvo (adrese),, 2018.gada 3.janvāra iesniegumu par zemes
lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemes vienības ar kadastra Nr.7611-003-2304, kas
atrodas Rīgas ielā 2A, Līvānos, Līvānu novadā, plānotai daļai 3060 m2 platībā
automātiskās degvielas uzpildes stacijas un visu tās darbībai nepieciešamo būvju un
inženierkomunikāciju būvniecībai un ekspluatācijai, kā arī komercdarbības veikšanai,
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., 16.1. un 17.5.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
23.1.2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot deputātiem R.
Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram un M. Vilcānei “par”, “pret” nav, deputātam V. Labinskim
atturoties, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamā īpašuma zemes vienības 35534 m2 platībā ar kadastra Nr.
7611-003-2304 Rīgas ielā 2A, Līvānos, Līvānu novadā, plānotai zemes vienības daļai
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: komercdarbības objektu apbūve platībā 3060 m2,
kods 0801.
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2. Atstāt nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra Nr. 7611-003-2304
Rīgas ielā 2A, Līvānos, Līvānu novadā, daļai esošo nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 32474 m2, kods 1001.
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2.punktā norādītās zemes vienības plānoto daļu
platības var tikt precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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:

zemes robežu plāna kopija ar iezīmēto plānoto zemes
vienības daļu uz 1 lpp.
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam
Zaļā ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā.

Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.76110040805, kas atrodas Zaļā ielā
23, Līvānos, Līvānu novadā, īpašnieka SIA ,,Saprobalt” reģ. Nr.41503050057,
juridiskā adrese: Dzelzceļa iela 1, Līvāni, Līvānu novads, valdes locekļa S.G.
2017.gada 11.decembra iesniegumu par nekustamā īpašuma Zaļā ielā 23, Līvānos
zemes vienības 89285 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76110040805 sadalīšanu
divos zemes gabalos, atdalot no tās zemes nogabalu 8043 m2 platībā, noteikt tam jaunu
adresi: Zaļā iela 23A, Līvāni, Līvānu novads un zemes lietošanas mērķi - rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001), bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76110040805 palikušajam zemes nogabalam atstāt esošos zemes lietošanas mērķus rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) un komercdarbības objektu
apbūve (kods 0801), un noteikto adresi Zaļā iela 23, Līvāni, Līvānu novads, 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 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, atklāti balsojot deputātiem R.
Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam un A. Veiguram “par”, “pret” nav, “atturas” nav, Līvānu
novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma Zaļā ielā 23,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai 89285 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
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76110040805, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot zemes nogabalu 8043 m2
platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
3. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
4. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada būvvaldē.
5. Noteikt, ka būves vai to daļas, kuras šķērso sadalījuma robežu, ir jānojauc
pirms Zemes ierīcības projekta apstiprināšanas Līvānu novada domē.
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 1:2000 ar iekļautu
nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju;
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.
14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka Līvānu novada pašvaldībai piekrītošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76520010095 Līvānos, Līvānu novadā,
noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, bet faktiski zemes gabals atrodas Līvānu pilsētas teritorijā
rūpniecības zonā un atļautā izmantošana ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(kods 1001).
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” 17.7.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
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atklāti balsojot deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam un A. Veiguram “par”, “pret” nav,
“atturas” nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 11,6933 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 76520010095, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā, jaunu
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods
1001).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
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.
15. Par saistošajiem noteikumiem “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Līvānu novadā” galīgajā redakcijā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro A. Vaivods
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018. gada
03.janvāra vēstulē Nr.1 - 18/33 „Par Līvānu novada saistošajiem noteikumiem” sniegto
atzinumu par Līvānu novada domes 2017.gada 30. novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.14 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Līvānu novadā” un ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 45. panta ceturto daļu, atklāti
balsojot deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam un A. Veiguram “par”, deputātam V.
Labinskim balsojot “pret”, “atturas” nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt precizējumus Līvānu novada domes 2017.gada 30.novembra
saistošajos noteikumos Nr.14 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Līvānu novadā” un apstiprināt tos galīgā redakcijā (skatīt
pielikumā).
2. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā
„Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
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4. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 18 lpp.

16. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Grozi”, Sutru pagastā, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A.K. pilnvarotas personas B.K., dzīvesvieta deklarēta (adrese),
iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 7682 002 0345, kas atrodas “Grozi”, Sanaude, Sutru pagasts, Līvānu
novads, atsavināšanu un saskaņā ar Līvānu novada domes 2017.gada 30.novembra
lēmumu Nr. 19-26 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Grozi”, Sutru pagastā,
Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai”, SIA „Latio” 2017.gada 4.decembrī noteikto
nekustamā īpašuma vērtību un Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka publiskai personai piederošu zemesgabala,
kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai,
atsavināšanas kārtību, un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu
un 21.panta pirmās daļas 17. punktu, atklāti balsojot deputātiem R. Alijevam, A
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam un A. Veiguram “par”, “pret” nav, “atturas” nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Grozi”, Sanaude, Sutru pagastā, Līvānu
novadā, ar kadastra numuru 7682 002 0247, kas sastāv no atsevišķas apbūvētas zemes
vienības 4,79 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0345, nosacīto cenu
9500,00 EUR ( deviņi tūkstoši pieci simti euro ) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt A.K. pilnvarotai
personai, B.K., atsavināšanas paziņojumu (skat. pielikumā ).
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.
17. Par projektu „ Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu pilsētas
robežās un laivu ielaišanas vietu (slipa) izveide”.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Veiguram
Paskaidro A. Vaivods, A. Skromāns, G. Kraukle, U. Skreivers
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Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „ Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu pilsētas robežās un
laivu ielaišanas vietu (slipa) izveide” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Latvijas
vides aizsardzības fonda projektu konkursa vadlīnijām “Ūdeņu aizsardzība” aktivitāti
“Publisko ūdeņu pārvaldība”, 3.2. aktivitāti “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās
aktivitātes” (atbilstoši plānošanas dokumentiem) ar 3.2.3. apakšaktivitāti “Jaunas
infrastruktūras izveide, t.sk., atbilstoši universālā dizaina principiem, esošās
infrastruktūras atjaunošana/uzturēšana publisko ūdeņu vides pieejamības
nodrošināšanai, labiekārtošanai, drošības pasākumu nodrošināšanai un antropogēnās
slodzes samazināšana”, un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012 . – 2018. gadam” 2. prioritātes
(Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.3. rīcības virziena (Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga dabas vide) 2.3.1. rīcībai (Dabas vides aizsardzības un
sakārtošanas pasākumu nodrošināšana) un 2.3.2. rīcībai (Dabas vides ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšana), un likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, atklāti
balsojot deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam un A. Veiguram “par”, “pret” nav,
“atturas” nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā
apakšaktivitātē: “3.2.3. Jaunas infrastruktūras izveide, t.sk., atbilstoši universālā
dizaina principiem, esošās infrastruktūras atjaunošana/uzturēšana publisko ūdeņu vides
pieejamības nodrošināšanai, labiekārtošanai, drošības pasākumu nodrošināšanai un
antropogēnās slodzes samazināšana” ar projektu „Dubnas upes pieejamības
nodrošināšana Līvānu pilsētas robežās un laivu ielaišanas vietu (slipa) izveide” un
iesniegt projektu Latvijas vides aizsardzības fondā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada domes 2018. gada budžetā
paredzēt līdzekļus 50 000 EUR apmērā projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai, no
kuriem 45 000 EUR ir Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums un 5000 EUR
pašvaldības līdzfinansējums.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Pielikumā: projekta koncepcija uz 1 lpp.
18. Par projektu „Niedru pļaušanas pakalpojuma nodrošināšana plūdu risku
mazināšanai Dubnas upē Līvānu novadā”.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Pastaram
Paskaidro G. Kraukle, A. Vaivods
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Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Niedru pļaušanas pakalpojuma nodrošināšana plūdu risku mazināšanai
Dubnas upē Līvānu novadā” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Latvijas vides
aizsardzības fonda projektu konkursa vadlīnijām “Ūdeņu aizsardzība” aktivitāti
“Publisko ūdeņu pārvaldība”, 3.2. aktivitāte “Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās
aktivitātes” (atbilstoši plānošanas dokumentiem) ar 3.2.4. apakšaktivitāti “Pasākumi
plūdu risku mazināšanai (t.sk., bet ne tikai ūdensaugu un niedru pļaušana, koku
sagāzumu un bebru aizsprostu izvākšana)”, un pamatojoties uz projekta atbilstību
„Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012 . – 2018. gadam” 2.
prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.3. rīcības virziena
(Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga dabas vide) 2.3.1. rīcībai (Dabas vides aizsardzības un
sakārtošanas pasākumu nodrošināšana) un 2.3.2. rīcībai (Dabas vides ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšana), un likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, atklāti
balsojot deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam un A. Veiguram “par”, “pret” nav,
“atturas” nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
1. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā
apakšaktivitātē 3.2.4. “Pasākumi plūdu risku mazināšanai (t.sk., bet ne tikai ūdensaugu
un niedru pļaušana, koku sagāzumu un bebru aizsprostu izvākšana)” ar projektu
„Niedru pļaušanas pakalpojuma nodrošināšana plūdu risku mazināšanai Dubnas
upē Līvānu novadā” un iesniegt projektu Latvijas vides aizsardzības fondā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada domes 2018. gada budžetā
paredzēt līdzekļus 20 000 EUR apmērā projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai, no
kuriem 18 000 EUR ir Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums un 2000 EUR
pašvaldības līdzfinansējums.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Pielikumā: projekta koncepcija uz 1 lpp.
19. Par dzīvokļa Lāčplēša ielā 11-39, Līvānos, Līvānu novadā
atsavināšanu uz nomaksu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot I.P., dzīvo (adrese), 2018. gada 12. janvāra iesniegumu (reģ. Nr.
LNP/2-1.7.18.74) par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu, un saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka
publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, un 37.
panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo
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īpašumu iegūst šī likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktā minētā persona (īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis), un atbilstoši Līvānu novada domes 2017. gada 23. februāra
lēmumam Nr. 3 – 19(1) “Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai” un SIA “Latio” 2017.
gada 6. oktobra nekustamā īpašuma vērtējumu, reģ. Nr. V/17 – 3813, saskaņā ar kuru
dzīvoklis Nr. 39 dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 11, Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts
4700 EUR (četri tūkstoši septiņi simti euro), un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 36. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pārdodot valsts un
pašvaldības nekustamo īpašumu nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem
gadiem, un atbilstoši Līvānu novada domes 2011. gada 31. marta lēmumam Nr. 5-12
„Par likumiskajiem procentiem un maksāšanas kārtību, atsavinot viendzīvokļa māju
vai dzīvokļa īpašumu uz nomaksu”, kas nosaka, ka pirmais maksājums, ne mazāk kā
10 procenti no pirkuma maksas, jāizdara mēneša laikā no dienas, kad dome pieņēmusi
lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu un, ka atsavinot pašvaldības īpašumā esošu
dzīvokļa īpašumu uz nomaksu, pircējs maksā likumiskos procentus 6% gadā no
atlikušās pirkuma maksas, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 17. punktu, atklāti balsojot deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam. I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam un A.
Veiguram “par”, “pret” nav, “atturas” nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
1. Pārdot I.P., dzīvo (adrese), uz nomaksu dzīvokli Nr. 39 (kadastra Nr. 7611
900 1112) dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 11, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību
46,6 m², dzīvojamās mājas kopīpašuma 447/33244 domājamās daļas un 447/33244
domājamās daļas no zemesgabala ar kopējo platību 2795 m2 (kadastra numurs 7611
003 1804) par noteikto maksu 4700 EUR (četri tūkstoši septiņi simti euro), nosakot
divu gadu nomaksas termiņu.
2. I.P. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas veikt pirmo iemaksu –
1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi), to ieskaitot Līvānu novada domes, reģ.
Nr. 90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr.
LV14UNLA0050018690074.
3. Atlikušos maksājumus veikt pa daļām divu gadu laikā, maksājumus veicot 1
reizi mēnesī.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar I.P. ir noslēdzams pēc lēmuma 2. punktā
noteiktās samaksas veikšanas.
5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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20. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram
Paskaidro R. Šmukste, L. Ancāne, A. Vaivods
Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr. 1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” Līvānu novada domes
Uzskaites un finanšu daļa ir izvērtējusi šaubīgo debitoru parādu summas pēc stāvokļa
uz 2018. gada 1. janvāri un konstatējusi, ka saskaņā ar Uzņēmuma reģistra sistēmā
reģistrētajiem datiem:
1) ar 2017. gada 3. februāri ir likvidēta SIA “JKT”, reģ. Nr. 41503046032,
kuras parāds Līvānu novada pašvaldības budžetam ir 3093,35 EUR, kas izveidojies
saskaņā ar 2008. gada 6. jūnija līgumu Nr. 83 par telpu nomu ēkā Domes ielā 3,
Līvānos.
2) ar 2017. gada 11. jūliju ir likvidēta SIA “Palace.lv”, reģ. Nr. 41503040699,
kuras parāds Līvānu novada pašvaldības budžetam ir 435,80 EUR, kas izveidojies
saskaņā ar 2007. gada 1. februāra līgumu Nr. 13 par telpu nomu ēkā Domes ielā 3,
Līvānos.
3) ar 2017. gada 19. oktobri ir likvidēta SIA “JL ZEBRA”, reģ. Nr.
45403018950, kuras parāds Līvānu novada pašvaldības budžetam ir 134,46 EUR, kas
izveidojies saskaņā ar 2009. gada 20. februāra līgumu Nr. 17 par tiesībām reģistrēt
juridisko adresi ēkā Domes ielā 3, Līvānos un citu pakalpojumu nodrošināšanu.
Ņemot vērā, ka iepriekš minētās SIA ir likvidētas un, līdz ar to, parāda piedziņa
ir neiespējama, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”
100. punktu, kurā noteikts, ka „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas
iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no
uzkrājuma samazinājuma”, un likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot
deputātiem R. Alijevam, A Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam. I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam un A. Veiguram “par”, “pret” nav,
“atturas” nav, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
1. Atļaut norakstīt šādu bezcerīgo debitoru parādus pēc stāvokļa uz 2017. gada
31. decembri:
1.1. likvidētai SIA “JKT”, reģ. Nr. 41503046032, 3093,35 EUR apmērā;
1.2. likvidētai SIA “Palace.lv”, reģ. Nr. 41503040699, 435,80 EUR apmērā;
1.3. likvidētai SIA “JL ZEBRA”, reģ. Nr. 45403018950, 134,46 EUR apmērā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika.
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Sēde beidzas plkst. 12.15
Protokols parakstīts 2018. gada 29. janvārī.
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja domes
priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos

R. Šmukste
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