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Sēdes sākums plkst.900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Valdis ANSPAKS
Normunds BRUKMANIS
Klavdija DAUKŠTE
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Juris KIRILLOVS
Jānis MAGDAĻENOKS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Gaļina KRJUKOVA, slimības dēļ
Normunds LIEPNIEKS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Pēteris ROMANOVSKIS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Ēriks SALCEVIČS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,

Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
Ginta KRAUKLE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Staņislavs KORSAKS, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,
Aivars SMELCERS, Turku pagasta pārvaldes vadītājs,
Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
Baiba VUCENLAZDĀNE, plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
Gunita VAIVODE, vides inženiere,
Ilga PEISENIECE, izglītības pārvaldes vadītāja
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut darba kārtībā 30. darba
kārtības jautājumu „Par zemesgabala pirkšanu”. Ņemot vērā domes priekšsēdētāja
priekšlikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav, apstiprina šādu
domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Par Gada balvu kultūrā. Ziņo A. Usāne.
3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
4. Par Līvānu novada domes noteikumiem “Par kārtību, kādā notiek Līvānu
novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana” jaunā
redakcijā. Ziņo A. Usāne.
5. Par Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas attīstības plāna apstiprināšanu.
Ziņo A. Usāne.
6. Par precizējumiem Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošajos
noteikumos Nr.16 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”. Ziņo
A. Usāne.
7. Par precizējumu Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošajos
noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības
palīdzības speciālistu nodrošināšanai ar dzīvojamo platību”. Ziņo A. Usāne.
8. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo A. Usāne.
9. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par adrešu informācijas precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par zemes nodošanu apakšnomā. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par zemes vienības sadali Līvānu novada Sutru pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma pārjaunošanu. Ziņo J.
Magdaļenoks.
14. Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”. Ziņo J.
Magdaļenoks.
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15. Par projektu ‘Līvānu novada Turku pagasta ceļa Veiguri-Silavas-RobežniekiGaiņi pārbūve”. Ziņo A. Vaivods.
16. Par grozījumiem nomas līgumos. Ziņo A. Vaivods.
17. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem. Ziņo A. Vaivods.
18. Par pašvaldības nekustamā mantas – dzīvokļa Celtniecības ielā 6-1, Līvānos,
Līvānu novadā izsoli. Ziņo A. Vaivods.
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Līču ielā 23A, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
21. Par pašvaldības kustamā mantas – autobusa Mercedes Benz Sprinter 515 CD,
reģistrācijas numurs GJ 1099, izsoli. Ziņo A. Vaivods.
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
23. Par grozījumu 2016. gada 29. decembra lēmumā Nr.19-21 “Par pašvaldības
pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanā”. Ziņo A. Vaivods.
24. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods.
25. Par minimālo mēneša darba algu. Ziņo A. Vaivods.
26. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods.
27. Par zemes nomu autotransporta stāvlaukuma ierīkošanai. Ziņo A. Vaivods.
28. Par Sutru pagasta valdes sastāvu. Ziņo A. Vaivods.
29. Par darba laika uzskaiti. Ziņo A. Vaivods.
30. Par zemesgabala pirkšanu. Ziņo A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija
Ziņo A. Vaivods
4. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Swedbank
filiāles atklāšanā Līvānos, tirdzniecības centra „Rimi” telpās (Rīgas iela 89),
piedalījās arī Swedbank pārstāvji - Aivis Mitenieks, Swedbank finanšu centra
“Jēkabpils” vadītājs, un Mārtiņš Drusts, Swedbank filiāļu tīkla vadītājs.
5. janvārī Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā notika Līvānu novada izglītības
iestāžu vadītāju sanāksme, piedalījās domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
6. janvārī Līvānu novada domes vadība un speciālisti pieredzes apmaiņas nolūkos
apmeklēja Ilūkstes novadu, kur pārrunāja ar peldbaseina būvniecības norisi saistītus
jautājumus.
10. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Reģionālo attīstības centru
valdes sēdē Rīgā. Priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Daugavpils
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Universitātes rektora Arvīda Barševska fotoizstādes "15 kadri pasaules" atklāšanā
Latgales mākslas un amatniecības centrā.
11. janvārī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne organizēja darba grupas
sanāksmi, kur tika pārrunāti jautājumi par 2017.gada 1. jūlijā Līvānos plānotā
Latgales novada senioru dziesmu un deju svētku festivāla norisi. Piedalījās Līvānu
novada Kultūras centra pārstāvji un biedrības “Līvānu novada pensionāri” vadītāja
Skaidrīte Šķimele.
12. janvārī Līvānu novada domē notika darba grupas sanāksme par Līvānu pilsētas
daudzdzīvokļu ēku siltināšanas jautājumiem. Piedalījās Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods, izpilddirektors Uldis Skreivers, novada domes
speciālisti, kā arī biedrības “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” eksperti.
Pēcpusdienā novada domē notika Līvānu novada kultūras iestāžu un bibliotēku
darbinieku sanāksme, kuru vadīja domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne. Vēlāk
domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne
Daugavpilī tikās ar Latvijas Pensionāru federācijas Daugavpils nodaļas vadītāju
Zofiju Zujevu, lai pārrunātu šī gada 1. jūlijā plānotā Latgales novada senioru dziesmu
un deju svētku festivāla organizatoriskos jautājumus.
13. janvārī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Viduslatgales
pārnovadu fonda rīkotajā Mazo grantu projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi
- 2016” noslēguma pasākumā, kas notika Vārkavas novadā. Pasākuma ietvaros tika
sniegta informācija par minētā projektu konkursa ietvaros īstenotajiem projektiem un
aktivitātēm aizvadītajā gadā.
17. un 18. janvārī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne organizēja sanāksmes
Līvānu novada bāriņtiesas, Sociālā dienesta pārstāvjiem un sociālajiem pedagogiem.
18. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības Domes sēdē, kurā tika skatīts jautājums par Ministru kabineta un LPS
2016. gada 5. oktobrī noslēgtā vienošanās un domstarpību protokola izpildes gaitu –
saistībā ar pedagogu atalgojumu un citiem izglītības jomas jautājumiem. Domes sēdē
piedalījās arī Izglītības ministrs Kārlis Šadurskis.
19. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās dievkalpojumā, kas notika
Līvānu Vladimiras Dievmātes ikonas pareizticīgo baznīcā un bija veltīts Kunga
Kristīšanas svētkiem.
21. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Aija
Usāne pārstāvēja Līvānu novada domi sportistu gada pasākumā, kas notika Līvānu
novada Kultūras centrā, un pasniedza apbalvojumus labākajiem aizvadītā gada
sportistiem, treneriem, sporta komandām, sponsoriem, brīvprātīgajiem darbiniekiem.
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23. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un izpilddirektors Uldis Skreivers
piedalījās Līvānu novada uzņēmēju padomes sēdē, kur tika apspriesti jautājumi par
Latgales speciālās ekonomiskās zonas iespējām, plānoto pussalas attīstības projektu,
peldbaseina būvniecību Līvānos u.c.
24. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods apmeklēja tikšanos ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par pilsētvides attīstības projektiem.
Tikšanās mērķis bija paātrināt projektu īstenošanas gaitu un būvniecības darbu norisi.
2. Par Gada balvu kultūrā.
Ziņo A. Usāne
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:
-

Inga Salmiņa, stikla māksliniece, mākslas pedagoģe - par radošu stikla
mākslas projektu ieviešanu 2016.gadā, izstāžu un radošo darbnīcu
organizēšanu, stikla kausēšanas darbnīcas attīstīšanu Līvānos, sadarbību ar
Latgales mākslas un amatniecības centru, veiksmīgu pedagoģisko darbu ar
jaunatni interešu izglītības jomā. (Izvirza Latgales mākslas un amatniecības
centrs);

-

Daiga un Oļegs Koļesņičenko, Līvānu novada Kultūras centra jauktā kora
“Rubus” mākslinieciskie vadītāji – par jauktā kora tradīciju atjaunošanu
Līvānos, 2015.gada nogalē izveidojot jaukto kori “Rubus”, kura sastāvā šobrīd
dzied 48 dažādu balsu grupu dziedātāji, un kurš, darbojoties tikai nedaudz
ilgāk kā vienu gadu, ir sasniedzis vērā ņemamu līmeni un ar labiem
rezultātiem 2017.gada sākumā pārstāvējis Līvānu novadu prestižajā
starptautiskajā garīgās mūzikas konkursā “Sudraba zvani”, iegūstot II pakāpes
diplomu (Izvirza Līvānu novada Kultūras centrs);

-

Rita Semeiko, Līvānu novada Kultūras centra Jersikas senioru kora un Līvānu
Sv. Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes kora “Con Amore” diriģente,
J.Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas klavieru pedagoģe un
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koncertmeistare - par kvalitatīvu darbu, vadot korus, par garīgās mūzikas
popularizēšanu, kā arī vairāku labdarības koncertu organizēšanu 2016.gadā
(Izvirza kultūras un sporta komisija).
Gada labākais sniegums amatiermākslā:
-

-

-

Līvānu novada Kultūras centra jauniešu teātra iestudējums “Lelle” – par
latviešu autoru dzejas materiāla oriģinālu pasniegšanas manieri skatītājam
neierastā, inovatīvā sniegumā, aktualizējot vispārcilvēciskās vērtības un
interpretējot tās publikai un īpaši jauniešu auditorijai uztveramā formā, par ko
saņemts teātra jomas profesionāļu augsts novērtējums – Latvijas amatierteātru
konkurencē ierindojoties labāko amatierteātru skaitā un iegūstot II pakāpes
diplomu. Kolektīva vadītājs Oskars Bērziņš. (Izvirza Līvānu novada Kultūras
centrs);
Rudzātu teātra kopas “Okūts” 10 gadu jubilejas koncerts “Rožu kāzas” – par
radošu un atraktīvu skatuvisko darbību 10 gadu garumā, iestudējot vairāk kā
30 skečus un 9 lugas, veiksmīgi piedaloties novada un reģionālajās skatēs,
vairāk kā 20 viesizrādēs un 20 teātru saietos, 16 kāzās un visos Rudzātu Saieta
nama rīkotajos pasākumos. Kolektīva vadītāja Saiva Ķuzule – Jansone.
(Izvirza Rudzātu pagasta pārvalde un Rudzātu Saieta nams);
Līvānu novada Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs “Daugavieši” par kvalitatīvu, ilgtspējīgu darbību un sakarā ar deju kolektīva piecpadsmit
gadu jubileju. Kolektīva vadītājs Andrejs Usārs. (Izvirza kultūras un sporta
komisija).

Gada labākais sniegums vizuālajā un profesionālajā mākslā:
-

Mākslinieces, keramiķes Eleonoras Pastares personālizstāde “Vakara
meditācijas” Marka Rotko centrā Daugavpilī un Latgales Mākslas un
amatniecības centrā Līvānos – par “Latgales porcelāna guru” dēvētās
mākslinieces Eleonoras Pastares porcelāna mākslas darbi, kas 2016.gadā bija
skatāmi izstāžu ciklā “Vakara meditācijas”, pārsteidz ar estētisku smalkumu
un ideju unikalitāti, kas augsti novērtēti mākslas profesionāļu aprindās.
Eleonora Pastare ir pirmā Līvānu māksliniece, kuras darbi izstādīti Marka
Rotko centrā. (Izvirza Latgales mākslas un amatniecības centrs, Līvānu
novada kultūras centrs);

-

Mūsdienu mākslas festivāls “Urbānie Līvāni” – Mūsdienu mākslas galerijas
(Raimonds un Lāsma Vinduļi) organizētais festivāls “Urbānie Līvāni”, kas
norisinājās no 2016.gada 13. līdz 17.septembrim, ļāva pilsētas iedzīvotājiem
un viesiem dažādos izzinošos veidos – meistarklasēs, lekcijās, izstādēs,
koncertos - izzināt un izprast pilsētas industriālo šarmu, kā arī meklēt jaunas
6

iespējas šīs pilsētvides daļas mūsdienīgai izmantošanai. (Izvirza Līvānu
novada Kultūras centrs);
-

Ilze Griezāne, Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja - par stikla
apstrādes tradīciju atjaunošanu un māksliniecisko ieguldījumu stikla
izstrādājumu tapšanā (Izvirza kultūras un sporta komisija).

Izskatot Līvānu novada Kultūras centra, Latgales Mākslas un amatniecības
centra, Rudzātu pagasta pārvaldes, Rudzātu Saieta nama un Līvānu novada domes
kultūras un sporta 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 un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret”
– nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt nomināciju:
1.1. “Gada cilvēks kultūrā” un 100 EUR (pirms nodokļu nomaksas) naudas
balvu Ritai Semeiko, Līvānu novada Kultūras centra Jersikas senioru kora un Līvānu
Sv. Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes kora “Con Amore” diriģentei,
J.Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas klavieru pedagoģei un
koncertmeistarei - par kvalitatīvu darbu, vadot korus, par garīgās mūzikas
popularizēšanu, kā arī vairāku labdarības koncertu organizēšanu 2016.gadā.
1.2. “Gada labākais sniegums amatiermākslā” un 300 EUR (pirms nodokļu
nomaksas) naudas balvu Līvānu novada Kultūras centra vidējās paaudzes deju
kolektīvam “Daugavieši” - par kvalitatīvu, ilgtspējīgu darbību un sakarā ar deju
kolektīva piecpadsmit gadu jubileju. Kolektīva vadītājs Andrejs Usārs.
1.3. “Gada labākais sniegums vizuālajā un profesionālajā mākslā” un 100
EUR (pirms nodokļu nomaksas) naudas balvu mākslinieces, keramiķes Eleonoras
Pastares personālizstāde “Vakara meditācijas” Marka Rotko centrā Daugavpilī un
Latgales Mākslas un amatniecības centrā Līvānos – par “Latgales porcelāna guru”
dēvētās mākslinieces Eleonoras Pastares porcelāna mākslas darbi, kas 2016.gadā bija
skatāmi izstāžu ciklā “Vakara meditācijas”, pārsteidz ar estētisku smalkumu un ideju
unikalitāti, kas augsti novērtēti mākslas profesionāļu aprindās. Eleonora Pastare ir
pirmā Līvānu māksliniece, kuras personālizstāde tikusi organizēta Marka Rotko
centrā.
2. Noteikt, ka apbalvošana tiek veikta Līvānu novada kultūras centrā ikgadējā
“Gada balva kultūrā” svinīgajā pasākumā 2017.gada 18.februārī.
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3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
3. Dzīvokļa jautājumi
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot I. V., dzīvo (adrese), 2017. gada 3. janvāra iesniegumu (reģ. 2017.
gada 3. janvārī ar nr. 2-11.1/17/8-V) par 2015. gada 12. maijā noslēgtā dzīvojamās
telpas īres līguma Nr. 27 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 un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt I. V. īres tiesības uz 1 – istabu dzīvokli bez ērtībām (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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. G., dzīvo (adrese), 2017. gada 9. janvāra iesniegumu (reģ. 2017.
gada 9. janvārī ar nr. 2-11.1/17/26-G) par 2010. gada 1. jūnijā noslēgtā dzīvojamās
telpas īres līguma Nr. 142 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 un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt L. G. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot J. G., dzīvo (adrese), 2017. gada 9. janvāra iesniegumu (reģ. 2017.
gada 9. janvārī ar nr. 2-11.1/17/47-G) par 2016. gada 8. aprīlī noslēgtā dzīvojamās
telpas īres līguma Nr. 19 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 un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt J. G. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese),
Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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.
4. Izskatot O. K., dzīvo (adrese), 2017. gada 12. janvāra iesniegumu (reģ.
2017. gada 12. janvārī ar nr. 2-11.1/17/104-K) par 2015. gada 8. jūlijā noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 35 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 un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt O. K. īres tiesības uz 1 – istabu dzīvokli bez ērtībām (adrese) uz
nenoteiktu laiku.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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.
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5. Izskatot A. B., dzīvo (adrese), 2017. gada 12. janvāra iesniegumu (reģ.
2017. gada 12. janvārī ar nr. 2-11.1/17/102-B) par 2015. gada 2. jūlijā noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 32 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 un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt A. B. īres tiesības uz labiekārtotu 3 – istabu dzīvokli (adrese),
uz nenoteiktu laiku.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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.
6. Izskatot D. S., dzīvo (adrese), 2017. gada 13. janvāra iesniegumu (reģ.
2017. gada 13. janvārī ar nr. 2-11.1/17/125-S) par 2015. gada 8. jūlijā noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 36 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 un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Pagarināt D. S. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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.
7. Izskatot I. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 11. janvāra
iesniegumu (reģ. 2017. gada 11. janvārī ar nr. 2-11.1/17/97-A) par palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās
platības, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
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personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 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 un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Piešķirt I. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota
1 – istabu dzīvokļa (adrese) ar kopējo platību 35,90 kv.m. īres tiesības, noslēdzot īres
līgumu uz laiku līdz 2017. gada 31. jūlijam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
7.2. I. A. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
(adrese), īri.
7.3. Izslēgt I. A. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 9.
7.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
7.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
8. Izskatot K. K., pēdējā deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 2. janvāra
iesniegumu (reģ. 2017. gada 2. janvārī ar nr. 2-11.1/17/1-K), par dzīvojamās platības
piešķiršanu K. K. pēc sociālā dienesta atzinuma, kā personai, kura ir bez dzīvojamās
platības un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, atbilstoši 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 un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
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8.1. Piešķirt K. K., pēdējā deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1 cilv.,
atsevišķi izolētu telpu nr. 2 ar 5,90 kv.m. platību un koplietošanas telpām (gaiteni,
virtuvi) kopējā 2 – istabu dzīvoklī bez ērtībām (adrese) ar kop.pl. 33,80 kv.m. īres
tiesības, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2017. gada 31. jūlijam, ar tiesībām līgumu
pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
8.2. K. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par telpas nr.2 kopējā 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), īri.
8.3. Izslēgt K. K. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 10.
8.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
8.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
9. Izskatot J. Š., dzīvo (adrese), 2017. gada 11. janvāra iesniegumu (reģ. 2017.
gada 11. janvārī ar nr. 2-11.1/17/87-Š) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā
jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību un pamatojoties
uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas,
kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka
izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam,
M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
9.1. Piešķirt J. Š., dzīvo (adrese), ģim. sast. 4 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 47,67 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2017. gada 31.
jūlijam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
9.2. J. Š. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
9.3. Izslēgt J. Š. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr.
4.
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9.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
9.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
10. Izskatot S. B., dzīvo (adrese), 2016. gada 20. decembra iesniegumu (reģ.
2016. gada 20. decembrī ar nr. 2-11.1/16/1825-B) par izslēgšanu no dzīvokļa apstākļu
uzlabošanas uzskaites reģistra un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 10. panta pirmās daļas otro punktu, kurā noteikts, ka persona
tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs
personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai, un atbilstoši 2006. gada 31.
augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
10.1. Izslēgt S. B., dzīvo (adrese), no reģistra pašvaldības palīdzības
saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā, uzaicināto speciālistu palīdzības
nodrošināšanas grupas, kārtas nr. 1, saskaņā ar viņas iesniegumu.
10.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
10.3. 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.
11. Izskatot A. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 11. janvāra
iesniegumu (reģ. 2017. gada 11. janvārī ar nr. 2-11.1/17/90-P) par palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006.
gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
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Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
11.1. Piešķirt A. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 4 cilv., 2 – istabu
dzīvokļa bez ērtībām (adrese), ar kop. pl. 44,40 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2017.
gada 31. jūlijam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
11.2. A. P. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar
SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par 2 – istabu dzīvokļa bez ērtībām
(adrese), īri.
11.3. Izslēgt A. P. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr.
3.
11.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
11.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
4. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Par kārtību, kādā notiek Līvānu
novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana” jaunā redakcijā
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu Bērnu un jauniešu centra iesniegto noteikumu „ Par kārtību,
kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana”
projektu un pamatojoties uz Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un
Finanšu komitejas ierosinājumu un Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 27. punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.1 „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada
interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana” jaunā redakcijā. (skat.
pielikumā)
2. Noteikt, ka ar šo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku 2014. gada
27.marta noteikumi Nr. 1 „Kārtība, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības
audzēkņu un pedagogu apbalvošana”, apstiprināti ar Līvānu novada domes 2014. gada
27.marta lēmumu Nr. 4-18.
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jauniešu
centra direktore Zane Praņevska
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Pielikumā: noteikumi uz 3 lpp. ar diviem pielikumiem.
5. Par Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas Attīstības plāna apstiprināšanu
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2017.gada 17.janvāra vēstuli
Nr. 1-20/6 “Par attīstības plāna apstiprināšanu” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 28.punktu, un ņemot vērā sociālo, izglītības un
kultūras komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret”
– nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas Attīstības plānu 2017.2021.gadam.
2. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga
Peiseniece un Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Indra Iesalniece.
Pielikumā: attīstības plāns uz 33 lapām.
6. Par precizējumu Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošos
noteikumos Nr.16 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017. gada 13.
janvārī elektroniski saņemto pozitīvo atzinumu par Līvānu novada domes 2016. gada
29. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 16 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
Līvānu novadā” un ņemot vērā atzinumā izteiktos precizējumus un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un 45. panta ceturto daļu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošajos
noteikumos Nr.16 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” (turpmāk
tekstā – Noteikumi) šādus precizējumus:
1.1. svītrot Noteikumu 7. punktu,
1.2. aizstāt 32. punktā vārdu “nodod” ar vārdu “ievieto”,
1.3. svītrot 42. punkta otrajā teikumā vārdus “Šī punkta pirmajā daļā”.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
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Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi uz 8 lpp.
7. Par precizējumu Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra saistošos
noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības
palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017. gada
16. janvāra vēstulē Nr. 1-18/250 sniegto atzinumu par Līvānu novada domes 2016.
gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu
novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo
telpu” un ņemot vērā atzinumā izteikto precizējumu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un 45. panta ceturto daļu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2016.gada 29. decembra saistošajos
noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības
palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” (turpmāk tekstā –
Noteikumi) šādus precizējumus:
1.1. Izteikt Noteikumu 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.3. komunālie pakalpojumi,
1.2. svītrot Noteikumu 3.8. apakšpunktu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi uz 3 lpp.

8. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot Ž. P., dzīvo (adrese), 2016.gada 11.novembra iesniegumu (reģ. nr.
2-1.9.2/16/1747-P ) par dzīvesvietas (adrese), deklarācijas anulēšanu M. A. E. J., un
saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4., 11. un 12. pantu un Ministru kabineta
2003. gada 11. februāra noteikumiem nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu“, un pamatojoties uz sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
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NOLEMJ :
1.1. Pieņemt lēmumu Nr. 1-8(1) „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu M.
A. E. J.”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
1.3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir lietvede Elita Matisone.
2. Izskatot I. N., deklarētā dzīvesvieta (adrese), iesniegumu (reģ. 2016.gada
03.novembrī ar nr.2-1.9.2/16/1501-N) par dzīvesvietas (adrese)
deklarācijas
anulēšanu R. T. un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4., 11. un 12. pantu
un Ministru kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumiem nr. 72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu“, un pamatojoties uz sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Pieņemt lēmumu Nr. 1-8(2) „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu
R. T.”.
2.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
2.3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes lietvede
Elita Matisone.
3. Izskatot A. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese) iesniegumu (reģ. 2016.gada
21.oktobrī ar nr.2-1.9.2/16/1462-S) par dzīvesvietas (adrese) deklarācijas anulēšanu
S. J. un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4., 11. un 12. pantu un Ministru
kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumiem nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu“, un pamatojoties uz sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret”
– nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ :
3.1. Pieņemt lēmumu Nr. 1-8(3) „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu
S. J.”.
3.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
3.3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes lietvede
Elita Matisone.
4. Izskatot L. Z., deklarētā dzīvesvieta (adrese), iesniegumu (reģ. 2016.gada
28.oktobrī ar nr.2-1.9.2/16/1490-Z) par dzīvesvietas (adrese) deklarācijas anulēšanu
R. B. un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4., 11. un 12. pantu un
Ministru kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumiem nr. 72 „Kārtība, kādā
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anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu“, un pamatojoties uz sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Pieņemt lēmumu Nr. 1-8(4) „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu
R. B. ”.
4.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
4.3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes lietvede
Elita Matisone.
9. Par zemes nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot E. I., dzīvo (adrese) 2016.gada 26.oktobra iesniegumu par zemes
vienības 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0743 nomu, tika
konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686 007 0743 ar Līvānu novada domes 2016.gada
24.novembra sēdes lēmumu Nr.18-10 (1) „Par zemes gabalu 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 saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt E. I., dzīvo (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību 0,06
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0743, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu
novadā, atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem)
gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
1.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
1.3. E. I. mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā dienas noslēgt ar Līvānu
novada domi līgumu par zemes nomu.
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1.4. 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.
1.5. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
1.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot zemnieku saimniecības „Liepsala” reģ. Nr.415010208388,
juridiskā adrese: „Tilta Geduši”, Tilta Geduši, Turku pagasts, Līvānu novads
2016.gada 26.oktobra iesniegumu par zemes vienības 4,0774 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 006 0229 un 4,0221 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003
0201 , kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā nodošanu nomā, tika konstatēts, ka
zemes vienības (atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 4,0774 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 006 0229 un 4,0221 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003
0201, ar Līvānu novada domes 2016.gada 24.novembra sēdes lēmumu Nr. 18-10(3)
„Par zemes gabalu 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 saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt zemnieku saimniecības „Liepsala” reģ. Nr.415010208388,
juridiskā adrese: „Tilta Geduši”, Tilta Geduši, Turku pagasts, Līvānu novads,
pašvaldībai piekrītošas zemes vienības 4,0774 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686 006 0229 un 4,0221 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0201, kas
atrodas Turku 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.
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2.3. Zemnieku saimniecībai “Liepsala” mēneša laikā no lēmuma stāšanās
spēkā dienas noslēgt ar Līvānu novada domi līgumu par zemes nomu.
2.4. 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.
2.5. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
2.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
3. Izskatot Z. J., dzīvo (adrese) 2016.gada 19.oktobra iesniegumu par zemes
vienības 2,5492 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0092, 2,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686 006 0098, 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006
0075 un 2,4812 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0358 kas atrodas Turku
pagastā, Līvānu novadā, nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienības (atbilstoši
platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK
IS) grafiskajiem datiem) – 2,5492 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0092,
2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0098, 2,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 006 0075 un 2,4812 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006
0358, ar Līvānu novada domes 2016.gada 24.novembra sēdes lēmumu Nr.18-10(2)
„Par zemes gabalu nodošanu nomai” nodotas 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 saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt Z. J., dzīvo (adrese), pašvaldībai piekrītošas zemes vienības
2,5492 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0092, 2,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 006 0098, 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0075 un
2,4812 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0358, kas atrodas Turku pagastā,
Līvānu novadā, atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5
(pieciem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
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3.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
3.3. Z. J. mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā dienas noslēgt ar Līvānu
novada domi līgumu par zemes nomu.
3.4. 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.
3.5. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
3.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 4 lpp.
4. Izskatot A. Ļ., dzīvo (adrese) 2016.gada 10.oktobra iesniegumu par zemes
vienības 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0141, kas atrodas Lauros,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā nomu, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši
platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK
IS) grafiskajiem datiem) – 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0141, ar
Līvānu novada domes 2016.gada 27.oktobra sēdes lēmumu Nr. 17-9(2) „Par zemes
gabalu 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, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Iznomāt A. Ļ., dzīvo (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību 1,9
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0141, kas atrodas Lauros, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz
5 (pieciem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.
4.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
4.3. A. Ļ. mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā dienas noslēgt ar Līvānu
novada domi līgumu par zemes nomu.
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4.4. 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.
4.5. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
5. Izskatot A. S., dzīvo (adrese) 2016.gada 29.septembra iesniegumu par
zemes vienības daļas 0,09 ha platībā no zemes vienības 0,2624 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0315, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienības daļa (atbilstoši platībai
pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem) – 0,09 ha platībā no zemes vienības 0,2624 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0315, ar Līvānu novada domes 2016.gada 27.oktbra
sēdes lēmumu Nr.17-19(1) „Par zemes gabalu 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, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Iznomāt A. S., dzīvo (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienības
daļu 0,09 ha platībā no zemes vienības 0,2624 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu
7652 005 0315, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši
platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem
lauksaimniecības vajadzībām.
5.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
5.3. A. S. mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā dienas noslēgt ar Līvānu
novada domi līgumu par zemes nomu.
5.4. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības
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ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
5.5. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
5.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
10. Par adrešu informācijas precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot D. Ž., dzīvo (adrese), 2017.gada 4.janvāra iesniegumu par adreses
maiņu īpašuma ,,Norciki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0231 un
ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu
novadā, un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698
,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0231 un ar to
funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikto adresi: ,,Norciki”, Šultes, Sutru
pagasts, Līvānu novads (klasifikatora kods 105902390), uz adresi: ,,Norciki”,
Raunieši, Sutru pagasts, Līvānu novads.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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 Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju par Valsts adrešu
reģistra informācijas sistēmā (VARIS) reģistrētām adresēm Līvānu novada Turku
pagastā, kuras faktiski ir viensētas un ciemi ar tādu nosaukumu nepastāv un kuras
jāaktualizē atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam, un pamatojoties uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu un
9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai
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bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja
adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses
pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām,
un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „
par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Mainīt noteiktās adreses Līvānu novada Turku pagastā šādām zemes
vienībām un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm, kuras faktiski ir viensētas
un ciemi ar tādu nosaukumu nepastāv:
Zemes vienības
Esošās adreses
kadastra
Adreses kods
atbilstoši VARIS
Jaunā adrese
apzīmējums
teksta datiem
“Klētnieki”,
“Klētnieki”, Klētnieki,
Jaunāmuiža, Turku
76860070237
104815201
Turku pagasts, Līvānu
pagasts, Līvānu
novads
novads, LV-5316
“Lauciņi”,
“Lauciņi”, Lauciņi,
Jaunāmuiža, Turku
76860070034
104815218
Turku pagasts, Līvānu
pagasts, Līvānu
novads
novads, LV-5316
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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.
11. Par zemes nodošanu apakšnomā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „RD Kūdra”, reģistrācijas nr. 40103717730, juridiskā adrese
Granīta iela 13, Rīgā, LV-1057, iesniegumu un M. G., dzīvo (adrese), 2017.gada
10.janvāra iesniegumu par nomā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7666
009 0429, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, nodošanu apakšnomā
piebraucamā ceļa izveidei un ceļa servitūta nodibināšanai par labu SIA “RD Kūdra”
nomā esošai zemei no AS “Latvijas valsts meži”, kas atrodas Dienvidlatgales
mežniecības Nīcgales meža iecirkņa teritorijā un ir izvietota zemes vienības daļā ar
kadastra apzīmējumu 7652 001 0252 8001, tika konstatēts:
SIA “RD Kūdra” 2015. gada 29. jūnijā ir noslēgusi zemes nomas līgumu
Nr.5.7-9.1_0001_150_15_1 ar AS “Latvijas valsts meži” par zemes – kūdras atradnes
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nomu. Lai nokļūtu līdz nomātai zemei ir nepieciešams ierīkot piebraucamo ceļu uz
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra NR. 7666 009 0429, kas atrodas
Līvānu novada Rožupes pagastā, un kuru pašvaldība ir nodevusi nomā kā bijušajam
zemes lietotājam M. G., noslēdzot 2014.gada 12.jūnijā zemes nomas līgumu
Nr.LND/2-13.4/14/43 līdz 2024.gada 11.jūnijam bez tiesībām nodot apakšnomā.
M. G. piekrīt zemes vienības ar kadastra Nr.7666 009 0429 daļas nodošanai
apakšnomā ar apbūves tiesībām – piebraucamā ceļa izveidei.
Zemes īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Ar Līvānu novada
domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmuma Nr.5-22 1.19 punktu atzīts, ka zeme ar
kadastra apzīmējumu 7666 009 0429 platībā 0,9933 ha ir pašvaldībai piekrītošā
zeme. Pašreizējais zemes lietošanas mērķis – (0101) zeme, kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”
7.2. un 7.2 punktu un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret”
– nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut M. G., dzīvo (adrese), nodot apakšnomā SIA „RD Kūdra”,
reģistrācijas nr. 40103717730, juridiskā adrese Granīta iela 13, Rīgā, LV-1057, daļu
no nomātā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0429 piebraucamā ceļa
izbūvei 30 m garumā un 3 m platumā, ar kopējo platību 90 m2.
2. Veikt atbilstošus grozījumus ar M. G. 2014.gada 12.jūnijā noslēgtajā zemes
nomas līgumā Nr. LND/2-13.4/14/43, nomas līgumā:
2.1. pagarināt nomas līguma termiņu līdz 2027. gada 31. janvārim:
2.2. paredzēt, ka nomniekam ir tiesības iznomāto zemi nodot apakšnomā SIA
„RD Kūdra”, reģistrācijas nr. 40103717730, juridiskā adrese Granīta iela 13, Rīgā,
LV-1057, uz termiņu, kas nav garāks par 10 (desmit) gadiem ar tiesībām uz iznomātā
zemes gabala veikt būvniecību.
3. Noteikt, ka atbildīgā par izmaiņām nomas līgumā ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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: kartes skata izdruka uz 1 lpp.
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12. Par zemes vienības sadali Līvānu novada Sutru pagastā.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot A. K., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas B. K. 2017.gada
17.janvāra iesniegumu par A. K. lietošanā esošās zemes vienības 11,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-002-0458 sadali, kurā lūdz nodalīt no minētās zemes
vienības, kas atrodas Sanaudē, Sutru pagastā, Līvānu novadā, AS ,,Latvenergo”
valdījumā esošai transformatoru apakšstacijai ar kadastra apzīmējumu 7682-0020458-001 uzturēšanai nepieciešamo zemi, piešķirt tai nosaukumu, noteikt adresi un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, un saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta 4.1 daļu, kas
nosaka, ka uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā zemesgrāmatās tiek
ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, uz kuras atrodas akciju sabiedrības
,,Latvenergo” īpašumā vai valdījumā esošie energoapgādes objekti un kura ir
nepieciešama valsts komercdarbības veikšanai, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 14.panta otro daļu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu, un 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”, un pamatojoties Aizsargjoslu
likuma 33.panta 2.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no A. K. lietošanā esošās mantojamās zemes vienības 11,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0458, kas atrodas Sanaudē, Sutru pagastā,
Līvānu novadā, zemes nogabalu 0,02 ha platībā, uz kura atrodas akciju sabiedrības
,,Latvenergo” īpašumā esoša transformatoru apakšstacija ar kadastra apzīmējumu
7682-002-0458-001 (skat. Pielikumā sadales shēmu), un apstiprināt zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7682-002-0458 atlikušo platību 11,28 ha.
1.2. Atzīt, ka atdalītais zemes nogabals 0,02 ha platībā, kas atrodas Sanaudē,
Sutru pagastā, Līvānu novadā, uz kura atrodas AS ,,Latvenergo” piederoša būve, ir
valstij piekrītošā zeme.
1.3. Piešķirt nekustamajam īpašumam – atdalītajam zemes nogabalam un ar to
funkcionāli saistīto būvi ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0458-001 platībā 0,02 ha,
kas atrodas Sanaudē, Sutru pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu ,,Transformatoru
apakšstacija STA-2149” un apstiprināt adresi: ,,STA-2149’, Sanaude, Sutru pagasts,
Līvānu novads (skat. Pielikumā sadales shēmu).
1.4. Noteikt atdalītajam zemes nogabalam 0,02 ha platībā zemes lietošanas
mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,
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naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve ( kods-1201).
1.5. Noteikt, ka atdalītā zemes nogabala platība var tikt precizēta pēc
uzmērīšanas dabā.
1.6. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir Līvānu novada
domes zemes ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pārsūdzību Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes ar sadales shēmu uz 1 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Vanagsala” ar kopējo kadastra numuru 7682002-0078, kas atrodas “Vanagsala”, Sutru pagasts, Līvānu novada, īpašnieces A. Z.,
dzīvo (adrese), 2017.gada 24. janvāra iesniegumu par
nekustamā īpašuma
„Vanagsala”, kas sastāv no divām zemes vienībām 14,08 ha kopplatībā, sadalīšanu,
atdalot no tā otro zemes vienību 9,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0020256, atstāt esošo nosaukumu “Vanaga saliņa” un zemes izmantošanas mērķi - zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vanagsala”, kas atrodas Līvānu novada
Sutru pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7682-002-0078, zemes vienību 9,35 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-002-0256, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
2.2. No nekustamā īpašuma atdalāmajai zemes vienībai 9,35 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-002-0256 atstāt nosaukumu „Vanaga saliņa” un noteikt
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: zemes robežu plāns uz 1 lpp.
13. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma pārjaunošanu
Ziņo J. Magdaļenoks
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas
pirmo punktu un 18. panta pirmo, sesto un septīto daļu, Publisko iepirkumu likuma 3.
panta pirmās daļas 7. punktu, Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumu Nr.
546 “Noteikumi par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba uzdevumā,
pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un atkritumu
apsaimniekošanas līgumu būtiskie nosacījumi” 3. nodaļu: III. Starp pašvaldību un
atkritumu apsaimniekotāju noslēdzamā atkritumu apsaimniekošanas līguma būtiskie
nosacījumi, Civillikuma 1867. pantu un likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 1.punktu un Līvānu novada domes 2016.gada 25. februāra saistošo noteikumu
Nr. 6 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā”, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pārjaunot ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, Rīgas ielā 2b, Līvānos, Līvānu novadā, 1999. gada 28. decembrī
noslēgto līgumu Nr. 75 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Līvānu novadā un
apstiprināt līgumu jaunā redakcijā (skatīt pielikuma).
2. Apstiprināt starp atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītāju vai
valdītāju noslēdzamā atkritumu apsaimniekošanas līguma paraugu (skatīt pielikumā).
3. SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” mēneša laikā no lēmuma
stāšanās spēkā dienas noslēgt ar Līvānu novada domi līgumu par atkritumu
apsaimniekošanu Līvānu novadā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes juridiskās
daļas juriskonsulte Sanita Grabāne, par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
Pielikumā:
1) Pārjaunotā līguma ar pielikumiem projekts uz 12 lpp.,
2) Starp atkritumu apsaimniekotāju un atkritumu radītāju vai valdītāju noslēdzamā
atkritumu apsaimniekošanas līguma paraugs uz 3 lpp.
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14. Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Pamatojoties uz veiksmīgi uzsākto sadarbību ar biedrību “Latvijas Atkritumu
saimniecības asociācija” (LASA), UR reģ. Nr. 40008009597, adrese Kuršu iela 9 – 2,
Rīga, kuras laikā 2015. gadā tika izstrādāts Līvānu novada sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas (audits) novērtējums, kā arī tika sagatavots projekta
pieteikums Latvijas vides aizsardzības fondam par mājas kompostēšanas iespējām
Līvānu novadā, kā arī 2016. gada laikā Līvānu novada izglītības iestādēs veikti
izglītojošie pasākumi (apmācības) par atkritumu šķirošanu, un lai turpinātu uzsākto
sadarbību un varētu veiksmīgi realizēt vēl dažādus projektus, kas saistās ar atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas sakārtošanu, pilnveidošanu, un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 14. un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „
par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Iestāties biedrībā “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”, reģ.
Nr.40008009597, juridiskā adrese Kuršu iela 9-2, Rīga, LV-1006, kā asociācijas
biedram.
2. Piešķirt finansējumu gada biedru maksai 300,00 EUR apmērā, no Līvānu
novada domes pārvaldes pamatbudžeta.
3. Deleģēt Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoru Uldi Skreiveru pārstāvēt
pašvaldības intereses biedrībā “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes vides
inženiere Gunita Vaivode.
15. Par projektu „Līvānu novada Turku pagasta ceļa Veiguri – Silavas –
Robežnieki – Gaiņi pārbūve”
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Līvānu novada Turku pagasta ceļa Veiguri – Silavas – Robežnieki - Gaiņi
pārbūve” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam 7.2. pasākumu “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos”, kura mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras
kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbības un apdzīvotības
saglabāšanos, un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes
(Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.1. rīcības virziena (“Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide”) rīcības 2.1.2. (“Transporta infrastruktūras
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uzlabošana Līvānu novadā”) pasākumam 2.1.2.3. (“Līvānu novada pagastu ceļu
pārbūve”), un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 18. augusta noteikumiem
Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā” un likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam 7.2. pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ar projektu „Līvānu novada Turku pagasta ceļa VeiguriSilavas-Robežnieki-Gaiņi pārbūve” un iesniegt to Lauku atbalsta dienestā,
Dienvidladgales Reģionālajā Latgales pārvaldē.
2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 182 770,66 EUR apmērā,
no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējums 164 493,59 EUR un 10% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums
18 277,07 EUR apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
16. Par grozījumiem nomas līgumos.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot
biedrības
„Sabiedriskais
centrs
Rudzāti”,
reģistrācijas
Nr.40008131993, juridiskā adrese: Mehanizatoru iela 24, Rudzātu pagasts, Līvānu
novads, valdes priekšsēdētāja Ramisa Aļijeva 2016.gada 21.decembra iesniegumu
(22.12.2016. Nr. LND/2-1.9.2/16/) par nomas pārtraukšanu telpām ar lit. Nr.24 - 36,4
m2 un ar lit. Nr.77 - 8,6 m2 platībā ēkā Miera ielā 13, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, un līguma izbeigšanu zemes nomai Varoņu ielā 7, Rudzātu pagastā, tika
konstatēts, ka biedrība „Sabiedriskais centrs Rudzāti” nav realizējusi projektus par
trenažieru zāles izveidi iedzīvotāju vajadzībām, kas tika plānots ēkā Miera ielā 13,
Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, saskaņā ar 2009.gada 29.oktobra telpu
nomas līgumu Nr.143 un estrādes būvniecību Rudzātu parka teritorijā uz nomā
nodotās zemes vienības 2,41 ha platībā ar kadastra Nr. 7668 007 0321, Varoņu ielā 7,
Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, saskaņā 2009.gada 29.oktobra
Zemesgabala nomas līgums Nr. 144, bet projekta biedrības „Sabiedriskais centrs
Rudzāti” biroja telpu ierīkošana ēka Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, realizācijas uzraudzības laiks ir beidzies.
Saskaņā ar 2009.gada 29.oktobrī noslēgto telpu nomas līgumu Nr.143,
biedrība „Sabiedriskais centrs Rudzāti” turpina nomāt telpas ēkā Miera ielā 4,
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Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, Rudzātu teātra kolektīva darbības
nodrošināšanai, saskaņā ar līgumā noteikto termiņu līdz 2018.gada 28.oktobrim.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 8.
jūnija noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 3. punktu, 7. un 9. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās
daļas 3. punktu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret”
– nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2017. gada 01.februāri izbeigt ar biedrību „Sabiedriskais centrs
Rudzāti”, reģistrācijas Nr.40008131993, juridiskā adrese: Mehanizatoru iela 24,
Rudzātu pagasts, Līvānu novads, 2009.gada 29.oktobrī noslēgto Zemesgabala nomas
līgumu Nr. 144 par zemes 2,41 ha platībā ar kadastra Nr. 7668 007 0321, Varoņu ielā
7, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, nomu.
2. Ar 2017.gada 1.februāri izbeigt telpu nomu ēkā Miera ielā 13, Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, telpai ar lit. Nr.24 - 36,4 m2 platībā un telpai ar lit.
Nr.77 - 8,6 m2 platībā, atbrīvojot iznomātās telpas un nodod tās Rudzātu vidusskolas
direktoram ar Pieņemšanas-nodošanas aktu, kas tiek pievienots Telpu nomas līgumam
Nr.143 un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
3. Veikt starp Līvānu novada domi un biedrību „Sabiedriskais centrs Rudzāti”,
Nr.40008131993, 2009.gada 29.oktobrī noslēgtajā Telpu nomas līgumā Nr.143 šādus
grozījumus:
3.1. Izteikt Līguma 1.sadaļu „Līguma priekšmets” šādā redakcijā:
„ 1.Līguma priekšmets.
1.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem nomā 6 (sešas) telpas, kas
atrodas Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, ēkas ar kadastra
apzīmējumu 7668 007 0320 001 otrajā stāvā ar kopējo platību 76,6 m2 (sask. ar
pielikumā pievienoto telpu plānu), Rudzātu teātra kolektīva darbības nodrošināšanai.
Telpu raksturojums:
Telpas litera Nr. Stāvs Telpas nosaukums
Platība m2
1.
2.
Telpa
21,6
2.
2.
Telpa
24,8
3.
2.
Telpa
18,3
4.
2.
Gaitenis
6,0
5.
2.
tualetes telpa
3,3
6.
2.
Palīgtelpa
2,6
Kopā:
76,6
1.2. Nomnieks ir iepazinies ar telpu tehnisko stāvokli un apliecina, ka tās
atbilst Nomnieka vajadzībām.”
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3.2. Izteikt Līguma 2.sadaļu „ Maksājumi” šādā redakcijā:
„2. Maksājumi.
2.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu par šī līguma 1.1.punktā
minēto telpu nomu 7,11 EUR (septiņi eiro un 11 centi) gadā un atbilstošas likmes
PVN.
2.2. Nomas maksa maksājama divos maksājumos saskaņā ar Iznomātāja
izrakstīto rēķinu. Iznomātājs izraksta rēķinu Nomniekam par tekošo pusgadu līdz 15.
maijam un 15.novembrim un nosūta to uz Nomnieka norādīto e-pastu. Nomnieks
norēķinās ar Iznomātāju 30 dienu laikā kopš rēķina saņemšanas.
2.4. Papildus nomas maksai Nomnieks patstāvīgi norēķinās par komunikāciju
pakalpojumiem (internets, telefons).
2.5. Nomnieks patstāvīgi apmaksā visus nodokļus, nodevas un iespējamus
līgumsodus un soda naudas, kas saistītas ar viņa darbības veikšanu Telpās.
2.6. Visi maksājumi, kas maksājami šī Līguma sakarā ir iemaksājami
Iznomātāja izrakstītajā rēķinā norādītajos kontos attiecīgajā kredītiestādē, un tie
uzskatāmi par veiktiem ar brīdi, kad attiecīgais maksājums ienāk attiecīgā
kredītiestādes kontā.”
3. Noteikt, ka atbildīgā par grozījumu izdarīšanu līgumos ir juriskonsulte
Sanita Grabāne.
Pielikumā:
1) vienošanās par līguma izbeigšanu uz 1.lpp;
2) vienošanās par līguma grozījumiem ar pielikumu (iznomāto telpu plāns) uz 1.lpp.
17. Par naudas balvas piešķiršanu Līvānu novada sportistiem.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 26. aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr. 5 „Noteikumi par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada
sportistiem” un pamatojoties uz Līvānu novada domes kultūras un sporta komisijas
ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam,
M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Par izcīnītu godalgotu vietu Latvijas veterānu sporta spēlēs un čempionātos
un atbilstoši Līvānu novada domes 2012. gada 26. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 5
„Noteikumi par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem” 3.7. punktam,
apbalvot ar naudas balvu vīriešu minifutbola komandu grupā 50+ par izcīnīto 1. vietu
53. Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs telpu futbolā un
apbalvot komandas locekļus Ilmāru Visocki, Valdi Činguli, Imantu Ručevski,
Vjačeslavu Korotkinu, Jevgēniju Boļšakovu, Vadimu Kononovu, Ivaru Paegli,
32

Vadimu Kibitu, Juriju Vasiļjevu, Valēriju Kudrjašonoku - 300,00 EUR kopsummā, to
sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas loceklim.
2. Līdzekļus naudas balvas izmaksām kopsummā 300,00 EUR paredzēt
Līvānu novada domes 2017. gada pamatbudžetā, tai skaitā Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra “Kvartāls” budžetā 300,00 EUR.
3. Noteikt, ka sportistu apbalvošana tiek veikta 2017. gada 21. janvārī Līvānu
novada kultūras centrā ikgadējā sportistu pasākumā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers.
18. Par pašvaldības nekustamās mantas – dzīvokļa Celtniecības ielā 6-1, Līvānos,
Līvānu novadā izsoli.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un
nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2016. gada 29. septembra lēmumam Nr. 15-18 „ Par
dzīvokļa Celtniecības ielā 6-1, Līvānos, Līvānu novadā pārdošanu izsolē” un 2016.
gada 15. novembra eksperta vērtējumā noteiktajai nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 1
Celtniecības ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā vērtībai un pamatojoties uz Līvānu
novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
priekšlikumu un likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu un 21 .pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Rīkot 2017. gada 9. martā pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 1
Celtniecības ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, izsoli.
2. Noteikt pašvaldības nekustamās mantas sākotnējo izsoles vērtību 4500,00
EUR (četri tūkstoši pieci simti euro).
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamās mantas izsoles noteikumus (sk.
pielikumā).
4. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
Pielikumā: izsoles noteikumi uz 4 lpp.
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19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Jersikas pagasta valdes 2017.gada 16.janvāra sēdes lēmumu par M. V.
nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu, tika konstatēts, ka M. V. par 2012.2015.gadu ir aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumu “Dzīles” ar
kadastra nr. 7652 003 0316, kas atrodas Gosporos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā.
Nekustamā īpašuma nodokļa summa uz 2017.gada 26.janvāri ir 1065,25 EUR, tai
skaitā pamatparāds 689,59 EUR un nokavējuma nauda 375,66 EUR.
Atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta pirmajai daļai,
nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās
personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas
vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai – šajā likumā noteiktajos
gadījumos – lietošanā ir nekustamais īpašums.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) datiem, zemes gabala ar kadastra nr. 7652 003 0316,
kas atrodas Gosporos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, tiesiskais valdītājs ir Līvānu
novada pašvaldība, savukārt ēku un būvju piederība nav noskaidrota.
Ņemot vērā, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātais zemes
gabals un/vai uz tā esošās ēkas un būves nav bijušas M. V. īpašumā, tiesiskajā
valdījumā vai lietošanā, tad uzskatāms, ka nodoklis ir aprēķināts nepamatoti un ir
dzēšams.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās
daļas 4. punktu un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret”
– nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Dzēst M. V., personas kods (kods), nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas
uz 2017.gada 26.janvāri ir 1065,25 EUR, tai skaitā pamatparāds 689,59 EUR un
nokavējuma nauda 375,66 EUR, kas nepamatoti aprēķināts par nekustamo īpašumu
“Dzīles” ar kadastra nr. 7652 003 0316, kas atrodas Gosporos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, par laika posmu no 2012.–2015.gadam.
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2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parāda dzēšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Līču ielā 23A, Līvānos, Līvānu
novadā, nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot J. A., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7611 001 1612, kas
atrodas Līču ielā 23A, Līvānos, Līvānu novadā, par kuru ir noslēgts zemes nomas
līgums, atsavināšanu, un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka atsevišķos
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas
nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai
zemei, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „
par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai atsevišķu apbūvētu zemesgabalu Līču ielā 23A,
Līvānos, Līvānu novadā 608 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 7611 001 1612.
2. Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt atsavināmā zemes gabala novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas
procesu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja
88, Rēzekne, LV – 4601).
21. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz Sprinter 515
CD, reģistrācijas numurs GJ 1099, izsoli.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma
un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, un
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atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29.septembra sēdes lēmumam Nr. 15-24
„Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz Sprinter 515 CD,
reģistrācijas numurs GJ 1099 atsavināšanu”, Līvānu novada domes 2016.gada
24.novembra sēdes lēmumam Nr. 18-24 “Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa
Mercedes Benz Sprinter 515 CD, reģistrācijas numurs GJ 1099, izsoli” un 2016.gada
17.oktobra eksperta vērtējumā noteiktajai transportlīdzekļa vērtībai, un ņemot vērā, ka
2017. gada 12. janvārī rīkotā izsole bija nesekmīga, un pamatojoties uz Līvānu
novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
priekšlikumu un likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Rīkot 2017. gada 5. aprīlī pašvaldības kustamās mantas – autobusa
Mercedes Benz Sprinter 515 CD, reģistrācijas numurs GJ 1099, 2007.izlaiduma gads
(turpmāk tekstā – pašvaldības kustamā manta ), izsoli.
2. Noteikt pašvaldības kustamās mantas sākotnējo izsoles vērtību EUR
28270,00 (tai skaitā PVN 4906,36 EUR).
3. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas izsoles noteikumus (sk.
pielikumā).
4. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: izsoles noteikumi uz 4 lpp.
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas
2017.gada 09.janvāra paziņojumu Nr.00253/027/2017-NOS par nekustamā īpašuma
izsoli izpildu lietā Nr.00359/027/2012, kur tiek vērsta piedziņa uz I. B. piederošo
nekustamo īpašumu “Medņu sala” ar kadastra Nr. 7666 006 0111, kas atrodas
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2014.
gada 27. novembra lēmumu Nr.19-14(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu” un 2015.gada 17.decembra lēmumu Nr.20-13 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu”, tika konstatēts, ka:
I. B. par nekustamo īpašumu “Medņu sala” ar kadastra Nr.7666 006 0111, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, uz 2016.gada 31.janvāri bija konstatēts
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 68,15 EUR (sešdesmit astoņi euro un 15 centi)
apmērā.
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Laika periodā no iepriekšējā lēmuma stāšanās spēkā līdz šim brīdim
maksājumi nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanai netika veikti un parāda
pieaugums uz 2017.gada 30.martu (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir 17,70 EUR (septiņpadsmit euro un 70
centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 8,32 EUR (astoņi eiro un 32 centi) un
nokavējuma nauda 9,38 EUR (deviņi eiro un 38 centi), kopsummā 85,85 EUR
(astoņdesmit pieci euro un 85 centi), tajā skaitā pamatparāds 52,95 EUR (piecdesmit
divi euro un 95 centi) un nokavējuma nauda 32,90 EUR (trīsdesmit divi euro un 90
centi).
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 7. panta trešās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka, ja īpašumu
atsavina, veicot maksātnespējas procesu vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā uz
nekustamo īpašumu, bijušā īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākums izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas
nolēmums, ar kuru apstiprināta nekustamā īpašuma izsole, un pamatojoties uz likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29. pantu, un likuma “Par
pašvaldībām” 14. un 21. pantu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539. panta otrās daļas
2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret”
– nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Precizēt Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra lēmumā Nr.20-13
„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu”, piedzenamo nekustamā īpašuma
nodokļa parāda kopējo summu (par nekustamo īpašumu “Medņu sala” ar kadastra
Nr.7666 006 0111, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā), kas uz 2017.gada
30.martu (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma beigu
termiņš) ir 85,85 EUR (astoņdesmit pieci euro un 85 centi), tajā skaitā pamatparāds
52,95 EUR (piecdesmit divi euro un 95 centi) un nokavējuma nauda 32,90 EUR
(trīdesmit divi euro un 90 centi).
2. Piedzīt no I. B., personas kods (kods), pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese:
(adrese), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 85,85 EUR (astoņdesmit pieci euro un
85 centi), kas sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa parāda uz 2016. gada
31.decembri 68,15 EUR (sešdesmit astoņi euro un 15 centi) apmērā un nekustamā
īpašuma parāda pieauguma 17,70 EUR (septiņpadsmit euro un 70 centi) apmērā, tajā
skaitā pamatparāds 8,32 EUR (astoņi eiro un 32 centi) un nokavējuma nauda 9,38
EUR (deviņi eiro un 38 centi) par nekustamo īpašumu “Medņu sala” ar kadastra
Nr.7666 006 0111, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā.
3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami Līvānu novada
domes bankas kontā: AS „Citadele banka”, konts: LV79PARX0004642660004, kods:
PARXLV22.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
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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.
23. Par grozījumu domes 2016.gada 29.decembra lēmumā Nr.19-21 „Par
pašvaldības pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanā”.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā un
15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijās - organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds, Līvānu novada dome saskaņā ar Līvānu novada domes 2016.gada
29.decembra sēdes lēmumu Nr.19-21 „Par pašvaldības pamatlīdzekļu nodošanu
apsaimniekošana”, nodeva SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
apsaimniekošanā ūdens skaitītāju 278 vienības, tai skaitā uzstādītos ūdensskaitītāju
radiomoduļus 139 gab., līdz ar to, faktiski SIA ir nododami ūdensskaitītāji 139 gab.
un ūdensskaitītāju radiomoduļi 139 gab..
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus 2016.gada 29.decembra Līvānu novada domes lēmumā
Nr.19-21 „Par pašvaldības pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošana” un izteikt
lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Nodot papildus apsaimniekošanā SIA „Līvānu dzīvokļu komunālā
saimniecība” Līvānu novada pašvaldības dzīvojamā fonda daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju īrētajos un apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos Līvānu pilsētā uzstādītos
ūdensskaitītāju radiomoduļus – 139 gab. un ūdens patēriņa uzskaites skaitītājus – 139
gab., saskaņā ar Pielikumu Nr.1: kopā 278 gab.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: precizētais līguma pielikums Nr. 1
24. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu.
Ziņo 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
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uz 2017. gada 1. janvāri un konstatējusi, ka saskaņā ar Uzņēmuma reģistra sistēmā
reģistrētajiem datiem:
1) ar 2016. gada 4. februāri ir likvidēta SIA “VI LIGNUM”, reģ. Nr.
41503054557, kuras parāds Līvānu novada pašvaldības budžetam ir 54,22 EUR, kas
izveidojies par telpu nomu ēkā Domes ielā 3, Līvānos līdz līguma pārtraukšanai ar
2014. gada 31. martu;
2) ar 2016. gada 23. martu ir likvidēta SIA Projektēšanas birojs “Trešā
dimensija” reģ. Nr. 41503041406, kuras parāds Līvānu novada pašvaldības budžetam
ir 142,29 EUR par nenomaksāto pašvaldības nodevu par būvatļauju administratīvās
ēkas un ražošanas ēkas būvniecībai “Mežapļava”, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā.
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, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut norakstīt šādu bezcerīgos debitoru parādus pēc stāvokļa uz 2016.
gada 31. decembri:
1.1. likvidētai SIA “VI LIGNUM”, reģ. Nr. 41503054557, 54,22 EUR
apmērā;
1.2. likvidētai SIA Projektēšanas birojs “Trešā dimensija” reģ. Nr.
41503041406, 142,29 EUR apmērā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika.
25. Par minimālo mēneša darba algu.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 24.novembra noteikumiem Nr. 656
„Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros
un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret”
– nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
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1. Līvānu novada domes un tās iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem,
kuriem apstiprinātā mēneša darba alga par vienu slodzi normālā darba laika ietvaros ir
zemāka par 380,00 euro, darba apmaksu, sākot ar 2017. gada 1.janvāri, veikt pēc
likmes 380,00 euro par vienu slodzi.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes un tās
iestāžu vadītāji.
26. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifa
apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, adrese: Rīgas iela 2b, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2017.gada 12.
janvāra vēstuli Nr. 1-9.17 “Par sadzīves atkritumu tarifu” par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu tarifa izmaiņām, tika konstatēts, ka sakarā ar dabas
resursu nodokļa likmes palielināšanu ar 2017. gada 1. janvāri, kas sastāda 25 EUR par
vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu poligonā, ar 2017. gada 1. janvāri
aprēķinātais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kopējais tarifs ir:
Pakalpojuma
veids

Mērvienība

Savākšana,
pārvadāšana
un
šķirošana,
EUR
112.61*

Dabas
resursu
nodoklis
EUR

KOPĀ
tarifs
bez
PVN,
EUR
137,61

PVN
21%,
EUR

Tarifs ar
PVN,
EUR

Sadzīves
t
25,00
28,90
166,51
atkritumu
apsaimniekošanas
m3
14.64*
3,25
17,89
3,76
21,65
pakalpojumu
kopējais tarifs
* tarifs netiek mainīts.
Ņemot vērā, ka Atkritumu apsaimniekošanas likuma Pārejas noteikumu 36.
punkts nosaka, ka “36. Dabas resursu nodokļa maksājumu pieaugumu atbilstoši
nodokļa likmei, kas stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī, par periodu no 2017.gada
1.janvāra līdz pašvaldības pieņemtā lēmuma par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas noteikšanu spēkā stāšanās brīdim proporcionāli iekļauj
turpmākajos maksājumos periodā līdz 2017.gada 31.decembrim.” un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2016.gada 25.februāra saistošajiem noteikumu Nr. 6 “Sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā” 43., 46. un 47. punktu un
pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantu, likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta e) apakšpunktu, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
1. No 2017. gada 1.marta apstiprināt šādu SIA „Līvānu dzīvokļu un
komunālās saimniecības” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kopējo tarifu:
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Pakalpojuma
veids

Mērvienība

Savākšana,
pārvadāšana
un šķirošana,
(EUR)

Dabas
resursu
nodoklis
(EUR)

Palielinājums
sakarā
ar
pārrēķin
u
(EUR)

KOPĀ
tarifs
bez
PVN
EUR

Tarifs ar
PVN,
EUR

Sadzīves
t
112.61*
25,00
2,60 140,2
169,65
atkritumu
1
apsaimniekošanas
m3
14.64*
3,25
0,34
22,06
pakalpojumu
18,23
kopējais tarifs
* tarifs netiek mainīts.
2. Informāciju par apstiprināto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu
publicēt Līvānu novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs
Artūrs Vilcāns.
27. Par zemes nomu autotransporta stāvlaukuma ierīkošanai.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro U. Skreivers, R.Šmukste
Izskatot SIA “Biolitec”, reģ. Nr. 40003790375, Kaņiera ielā 10a, Rīgā, LV1063, 2016. gada 21. septembra iesniegumu ar Nr. 11/16 par Līvānu novada
pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra Nr. 7611 004 0702 Domes ielā 3,
Līvānos, Līvānu novadā, daļas, uz kuras atrodas autotransporta stāvlaukums, nomu,
kas nepieciešama automašīnu stāvvietai, tika konstatēts, ka:
1) zemes gabals ar kadastra Nr. 7611 004 0702 ar kopējo platību 9236 m2
Domes ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, ir pašvaldības nekustamais īpašums, par kuru
nostiprinātas īpašuma tiesības Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000176334 uz Līvānu novada pašvaldības vārda;
2) SIA “Biolitec” piederošais īpašums Domes ielā 3A, Līvānos, Līvānu
novadā, ar kadastra Nr. 7611 004 0703, robežojas ar pašvaldības nekustamā īpašuma
zemes gabalu ar kadastra Nr. 7611 004 0702, un uz tā esošais autotransporta
stāvlaukums aizņem no zemes kopplatības 900 m2, kas nepieciešams SIA
autotransporta novietošanai;
3) uz minētā zemes gabala pašvaldības iestādes Līvānu inženiertehnoloģiju un
inovācijas centra vajadzībām atrodas divi autotransporta stāvlaukumi,
4) ir nepieciešama uz zemes gabala esošo stāvlaukumu labiekārtošana un
paplašināšana.
Informācija par zemes nomu ievietota Līvānu novada domes mājas lapā
interneta vietnē www.livani.lv. Citi pretendenti zemes nomai nav pieteikušies.
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un, ņemot vērā to, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību administratīvajā teritorijā, un
saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 6.1 panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.
punktu, 15. panta pirmās daļas 10. punktu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam,
M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA “Biolitec”, reģ. Nr. 40003790375, Kaņiera ielā 10a, Rīgā, LV1063, daļu no zemes gabala ar kadastra Nr. 7611 004 0702 Domes ielā 3, Līvānos,
Līvānu novadā, 900 m2 platībā saskaņā ar pievienoto shēmu, uz 10 (desmit) gadiem
SIA autotransporta stāvlaukuma vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 3 (trīs) procenti no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3. Nomas līgumā paredzēt, ka SIA “Biolitec” uzņemas saistības labiekārtot un
paplašināt uz zemes gabala ar kadastra Nr. 7611 004 0702 Domes ielā 3, Līvānos,
Līvānu novadā esošos stāvlaukumus, saskaņā ar Līvānu novada Būvvaldē apstiprinātu
būvniecības ieceres dokumentāciju.
4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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:

1) zemes nogabala shēma uz 1 lpp.
2) zemes nomas līguma projekts uz 4 lpp.
28. Par Sutru pagasta valdes sastāvu

Ziņo A. Vaivods
Izskatot Sutru pagasta valdes locekles Marijas Rusiņas 2017. gada 19.janvāra
iesniegumu par atbrīvošanu no Sutru pagasta valdes pienākumu pildīšanas un
izslēgšanu no valdes sastāva, un Sutru pagasta pārvaldes 2017. gada 20.janvāra vēstuli
Nr. LND/2-1.6/16/306 par Valdas Pintānes iekļaušanu Sutru pagasta valdes sastāvā,
un ņemot vērā Valdas Pintānes 2017. gada 19.janvāra iesniegumu par piekrišanu veikt
Sutru pagasta valdes locekļa pienākumus, un pamatojoties Līvānu novada domes
2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Līvānu novada pašvaldības
nolikums” 59.14. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
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1. Atbrīvot Mariju Rusiņu no Sutru pagasta valdes locekļa pienākumu
pildīšanas un izslēgt no valde sastāva.
2. Iekļaut Sutru pagasta valdes sastāvā Līvānu novada Sutru bibliotēkas
bibliotekāri Valdu Pintāni.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Sutru pagasta pārvaldes
vadītājas p.i. Staņislavs Korsaks.
29. Par darba laika uzskaiti.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste, U. Skreivers
Ņemot vērā, ka Līvānu novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka,
pašvaldības izpilddirektora un pagasta pārvalžu vadītāju darba pienākumu izpilde tiek
veikta arī pēc noteiktā darba laika, kā arī atsevišķos gadījumos brīvdienās un svētku
dienās, un, līdz ar to, darba laika ilgumu nevar izmērīt vai iepriekš noteikt, un
atbilstoši Darba likuma 148. panta pirmās daļas noteikumiem, kas nosaka, ka
ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības principus, kā arī nodrošinot
pietiekamu atpūtu, kā arī ievērojot attiecīgā darba vai nodarbošanās īpatnības, darba
laika ilgums netiek mērīts vai iepriekš noteikts, darba laika uzskaite minētajos
gadījumos nav jāveic, un pamatojoties uz Līkuma “Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret” – nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2017. gada 1. janvāri Darba likuma 148. panta pirmajā daļā noteiktos
Darba laika organizēšanas īpašos noteikumus attiecināt uz Līvānu novada domes
priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora un pagasta
pārvalžu vadītāju amatiem un neveikt darba laika uzskaiti.
2. Veikt atbilstošus grozījums pašvaldības izpilddirektora un pagastu pārvalžu
vadītāju darba līgumos.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir izpilddirektors Uldis Skreivers
un personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
30. Par zemesgabala pirkšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu svētā Miķeļa Ercenģeļa Romas katoļu draudzes, reģ. Nr.
90000504985, Baznīcas ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, 2017. gada
25. janvāra vēstuli “Par zemesgabala atsavināšanu pašvaldībai”, saskaņā ar kuru
draudze vēlas atsavināt Līvānu novada pašvaldībai no draudzes īpašuma, reģ.
Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
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Nr. 100000555863, ar kadastra Nr. 7611 006 0057, Baznīcas ielā 6, Līvānos, Līvānu
novadā, atdalītu zemesgabalu 5,6508 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 006
0027, par 1 EUR, uz zemes gabala esošo pašvaldības dzīvojamo māju un Līvānu
pilsētas ezera daļas apsaimniekošanai, kā arī Baznīcas ielai piegulošā stāvlaukuma
rekonstrukcijai, un ņemot vērā, ka Līvānu novada pašvaldība, saskaņā ar Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Rīcību
plāna 2. prioritātes “Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta” 2.1. rīcības
virziena “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide” 2.1.1.11. pasākumu
“Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmēj-darbības attīstības veicināšanai Līvānu
industriālajā zonā Nr. 2.” un Investīciju plāna 2. prioritātes “Uzņēmējdarbība, darbs
un ģimenes labsajūta” 2.1. rīcības virziena “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā
vide” 2.1.31. projekta idejai “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr 2.” ir uzsākusi tehniskā projekta “Līvānu
pilsētas ielas rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” izstrādi, kura
ietvaros tiek plānots sakārtot transporta infrastruktūru, tai skaitā Līvānu pilsētas
Baznīcas ielu, kā arī ir iespēja sakārtot tai blakus esošo autotransporta stāvlaukumu,
un ņemot vērā, ka pašvaldībai minētais zemes gabals nepieciešams, lai nodrošinātu
likumā “Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas, kas noteiktas
likumā “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā – “gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai
paredzēto teritoriju apgaismošana,” un 3. punktā – noteikt kārtību, kādā izmantojami
publiskā lietošanā esošie ūdeņi” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „ par”, „ pret”
– nav, „ atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nopirkt no Līvānu svētā Miķeļa Ercenģeļa Romas katoļu draudzes, reģ. Nr.
90000504985, Baznīcas ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā, nekustamo īpašumu - no
draudzes īpašuma atdalītu zemesgabalu 5,6508 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7611 006 0027, kas atrodas Baznīcas ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, par piedāvāto
cenu 1,00 EUR, noslēdzot pirkuma līgumu.
2. Zemesgabalu 5,6508 ha platībā izmantot uz zemes gabala esošo pašvaldības
dzīvojamo māju un Līvānu pilsētas ezera uzturēšanai, kā arī blakus Baznīcas ielai
esošā stāvlaukuma labiekārtošanai.
3. Noteikt, ka atbildīgā par pirkuma līguma slēgšanu un nekustamā īpašuma zemes gabala īpašuma tiesību nostiprināšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ir
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Atcelt 2016. gada 29. decembra lēmumu Nr. 19-19 “Par dāvinājuma
pieņemšanu”.
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5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija un 3 lpp.

Sēde beidzas plkst.1100
Protokols parakstīts 2017. gada 27. janvārī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja personāla vadības
un administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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