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Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE
Sēdē piedalās deputāti:
Valdis ANSPAKS
Klavdija DAUKŠTE
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE - līdz 2. jautājumam
Juris KIRILLOVS
Gaļina KRJUKOVA
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti Normunds BRUKMANIS, Ēriks SALCEVIČS
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,
Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
Inese STAHOVSKA, projektu vadītāja,
Aija SMIRNOVA, Līvānu novada Kultūras centra direktore
Ainārs SKROMĀNS, būvinženieris
Anna ZVEJNIECE, arhitekte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
3. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo A. Usāne.
4. Par iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A. Usāne.
5. Par Līvānu novada domes atlīdzības noteikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Ziņo A. Usāne.
6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Krasti”, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Būve L”. Ziņo J.
Magdaļenoks.
11. Par zemes nomas līguma pagarinājumu. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par zemes nomas līguma aktualizāciju. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. Ziņo. J. Magdaļenoks.
14. Par adrešu informācijas precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par zemes vienības neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli. Ziņo
J. Magdaļenoks.
16. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem ar 2017. gada 1. janvāri. Ziņo A. Vaivods.
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
18. Par dzīvokļa Biedrības ielā 5 – 46, Līvānos, Līvānu novadā pirkuma līguma
slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
19. Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
20. Par projektu “Zivju resursu pavairošana Dubnas upes baseinā”. Ziņo
A. Vaivods.
21. Par telpu Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā nomas
tiesību izsoli. Ziņo A. Vaivods.
2

22. Par saistošajiem noteikumiem “Pašvaldības nodeva par reklāmas vai reklāmas
objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Līvānu novadā.” Ziņo A. Vaivods.
23. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2017. gadam. Ziņo
A. Vaivods.
24. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu par 2016.
gadu. Ziņo A. Vaivods.
25. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidēja termiņa programmu 2017.-2019.
gadam. Ziņo A. Vaivods.
26. Par saskaņojumu amatu savienošanai. Ziņo A. Vaivods.
27. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav, nolemj iekļaut darba kārtībā 27. punktu
“Par līdzekļu piešķiršanu”.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Š.g. 26. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods pēc Rīgas un
visas Latvijas Metropolīta Aleksandra ielūguma piedalījās vēsturiskā 1270. gada
rokraksta "Latvieša Evaņģēlijs" faksimilizdevuma atvēršanas svētkos, kas notika Rīgā,
Latvijas Zinātņu akadēmijā.
27. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās konferencē „Kā sasaistīt
vides aizsardzības iniciatīvas ar pētniecību un uzņēmējdarbību”, kas notika Ludzā.
Konference tika rīkota Latvijas vides aizsardzības fonda multisektoriālā projekta
“Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana”
ietvaros, kur kā projekta partneri iesaistījušies Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija,
Līvānu novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība, Rēzeknes novada pašvaldība,
Madonas novada pašvaldība, biedrība “Latvijas Inovatoru apvienība” un biedrība
“Biomasas Tehnoloģiju centrs”.
27. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne un Līvānu
novada izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece piedalījās Draudzīgā aicinājuma
fonda rīkotajā ikgadējā svinīgajā pasākumā Cēsīs, kura ietvaros tika pasniegtas
Draudzīgā Aicinājuma medaļas un Goda diplomi. Šogad nominācijā “Mecenāts” ar
Draudzīgā aicinājuma medaļu un Goda diplomu tika apbalvots Līvānu novada
uzņēmējs, mecenāts SIA “Light Guide Optics International” valdes priekšsēdētājs
Daumants Pfafrods.
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28. janvārī Līvānu novada Kultūras centrā notika Līvānu novada 17.gadadienas
pasākums, kura ietvaros Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods,
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne un izpilddirektors Uldis Skreivers pasniedza
apbalvojumus “Līvānu novada pašvaldības Gada darbinieks 2016”.
30. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās kompānijas LMT 25 gadu
jubilejas pasākumā, kas notika Rīgā, Latvijas Nacionālajā operā.
31. janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Valsts policijas LRP Preiļu
iecirkņa priekšnieku Aigaru Salenieku, lai pārrunātu jautājumus par situāciju drošības
jomā novadā.
2. februārī Līvānu novada domē notika Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme.
3. februārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības Domes sēdē Rīgā. Tika apspriesti jautājumi par izglītības jomas
aktualitātēm Latvijā. Priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne organizēja sanāksmi Līvānu
novada pašvaldības speciālistiem par 3. martā Līvānos plānotās konferences „Tranzīts
un vides aizsardzība” organizatoriskajiem jautājumiem. Konference notiks projekta
„Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana”
ietvaros, kur Līvānu novada pašvaldība ir viens no minētā projekta partneriem. Šajā pat
dienā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar Latvijas
Lauksaimniecības universitātes pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus sakarā ar
rekreācijas zonas izveidi pussalā pie Latgales mākslas un amatniecības centra.
6. februārī Līvānu novada domē notika pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli
Latvija” (SDL) valdes sēde, kur tika pārrunāti jautājumi par 18. martā Līvānos plānotā
SDL gada noslēguma pasākuma norisi. Piedalījās domes priekšsēdētāja vietniece Aija
Usāne un izpilddirektors Uldis Skreivers.
8. februārī notika Līvānu novada domes apvienotā komiteju sēde un domes ārkārtas
sēde, kuras ietvaros tika apstiprināts Līvānu novada pašvaldības 2017.gada budžets.
Domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne organizēja sanāksmi Līvānu novada
bāriņtiesas un Sociālā dienesta pārstāvjiem.
9. februārī Līvānu novada domē notika novada kultūras un bibliotēku darbinieku
sanāksme, kuru vadīja priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
11. februārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās slāvu kultūras biedrības
“Uzori” ansambļa 10 gadu jubilejas pasākumā Līvānu novada Kultūras centrā un teica
uzrunu.
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13. februārī 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.
15. februārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales speciālās
ekonomiskās zonas Uzraudzības komisijas sēdē Rīgā, kur notika komisijas
priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas. Par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts
Daugavpils domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis, par priekšsēdētāja vietnieku –
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods. Vēlāk domes priekšsēdētājs
Andris Vaivods apmeklēja tikšanos LR Finanšu ministrijā, kur pārrunāja jautājumus
par Līvānu novada pašvaldības projektu īstenošanas gaitu. Šajā pat dienā Līvānu
novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar Līvānu pilsētas daudzdzīvokļu
mājas Rīgas ielā 128 iedzīvotājiem, lai pārrunātu jautājumus par dalību daudzdzīvokļu
ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmā.
17. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un pašvaldības
speciālisti pieredzes apmaiņas nolūkos apmeklēja Engures novadu, kur iepazinās ar
vairāku pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbību. Priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne
un Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece piedalījās konferencē „Jaunatnes
izglītošana Latvijas līdzsvarotai attīstībai, dabas un kultūras vērtību saglabāšanai", kas
notika Madonā, projekta „Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas
vērtību saglabāšana” ietvaros, kur Līvānu novada pašvaldība ir viens no minētā
projekta partneriem.
18. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja
vietniece Aija Usāne pārstāvēja Līvānu novada domi pasākumā “Gada balva kultūrā”,
kas notika Līvānu novada Kultūras centrā, un teica uzrunas, kā arī pasniedza
apbalvojumus kultūras darbiniekiem.
2. Dzīvokļa jautājumi.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot K. F., dzīvo (adrese), 2017. gada 10. februāra iesniegumu (reģ.
2017. gada 10. februārī ar nr. 2-11.1/17/260-F) par pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā 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 Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam un
5

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, K. Daukštei, M.
Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut K. F., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr. 7.
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 S. A., dzīvo (adrese), 2017. gada 7. februāra iesniegumu (reģ. 2017.
gada 7. februārī ar nr. 2-11.1/17/217-A) par 2016. gada 7. martā noslēgtā dzīvojamās
telpas īres līguma Nr. 9 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz Latvijas Republikas
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, K. Daukštei, M.
Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt S. A. īres tiesības uz labiekārtotu 1 – istabu dzīvokli (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
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 R. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 20. janvāra
iesniegumu (reģ. 2017. gada 20. janvārī ar nr. 2-11.1/17/153-B) par palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus kā Līvānu novada pašvaldības iestādes speciālistam 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” 8.1. punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
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komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt R. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota
4 – istabu dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 79,32 kv.m. īres tiesības, noslēdzot īres līgumu
uz laiku līdz 2018. gada 28. februārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti
īres un komunālie maksājumi.
3.2. R. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
‘’Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par labiekārtota 4 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
3.3. Izslēgt R. B. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, Līvānu novada pašvaldības iestāžu speciālistu grupas,
kārtas nr. 8
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
3.5. 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. Izskatot V. M., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 26. janvāra
iesniegumu (reģ. 2017. gada 26. janvārī ar nr. 2-11.1/17/178-M) 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, K. Daukštei, M. Grigalim, J.
Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
4.1. Izslēgt V. M. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, pirmās kārtas palīdzības nodrošināšanas grupas, kārtas nr. 1,
saskaņā ar viņa iesniegumu.
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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3. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot I. Z., deklarētā dzīvesvieta (adrese), iesniegumu (reģ. 2016.gada
21.oktobrī ar nr.2-1.9.2/16/463-Z) par dzīvesvietas (adrese) deklarācijas anulēšanu A.
S. 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, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ :
1.1. Pieņemt lēmumu Nr. 3-3(1) „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu
A. S.”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes lietvede
Elita Matisone.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
2. Izskatot I. Z., deklarētā dzīvesvieta (adrese), iesniegumu (reģ. 2016.gada
21.oktobrī ar nr.2-1.9.2/16/463-Z) par dzīvesvietas (adrese) deklarācijas anulēšanu Ļ.
K. /L. K./ 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, K. Daukštei, M.
Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Pieņemt lēmumu Nr. 3-3(2) „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu Ļ.
K. /L. K./ ”.
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.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
3. Izskatot I. Z., deklarētā dzīvesvieta Meža iela 5, Līvāni, Līvānu novads,
iesniegumu (reģ. 2016.gada 21.oktobrī ar nr.2-1.9.2/16/463-Z) par dzīvesvietas
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(adrese) deklarācijas anulēšanu K. B. /K. B./ 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, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ :
3.1. Pieņemt lēmumu Nr. 3-3(3) „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu K. B.
/K. B./ ”.
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.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
4. Izskatot I. Z., deklarētā dzīvesvieta (adrese), iesniegumu (reģ. 2016.gada
21.oktobrī ar nr.2-1.9.2/16/463-Z) par dzīvesvietas (adrese) deklarācijas anulēšanu T.
K. /T. K./ 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, K. Daukštei, M.
Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
4.1. Pieņemt lēmumu Nr. 3-3(4) „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu T. K.
/T. K./ ”.
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.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
4. Par iestādes nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo A. Usāne
Lai īstenotu likuma “Par pašvaldībām” pašvaldības autonomo funkciju –
sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā un veicinātu
uzņēmējdarbības attīstību Līvānu novadā, un saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības
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izpilddirektora Ulda Skreivera ierosinājumu mainīt pašvaldības pastāvīgās
struktūrvienības “Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs” (turpmāk – Centrs),
reģ. Nr. 90002269019, nosaukumu uz “Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs”
(turpmāk – Centrs), kas atbilst centra pašreizējai darbībai, un saskaņā ar Plānošanas un
attīstības daļas projekta vadītājas Ineses Stahovskas iesniegumu par I. Stahovskas
apstiprināšanu Centra vadītāja amatā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 10. punktu, 21. panta pirmās daļas 8. punktu un 41. panta
pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Mainīt Līvānu novada domes kā nodokļu maksātāja pastāvīgās
struktūrvienības “Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs”, reģ. Nr.
90002269019, adrese Domes ielā 3, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, nosaukumu uz
“Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs”.
2. Apstiprināt pastāvīgās struktūrvienības “Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta
centrs” nolikumu jaunā redakcijā (skat. pielikumā).
3. Ar 2017. gada 1. martu Līvānu novada domes pastāvīgās struktūrvienības
“Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs” vadītāja amatā iecelt Inesi Stahovsku,
Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas projekta vadītāju.
4. Apstiprināt Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra amatu vienību sarakstu
un noteiktās mēneša darba algas no 2017. gada 1 marta (skat. pielikumā).
5. Noteikt, ka atbildīgā par struktūrvienības nosaukuma maiņas pieteikuma
iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā ir Līvānu novada domes priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos Renāte Šmukste.
6. Atzīt, ka ar jaunā nolikuma stāšanos spēkā, zaudē spēku Līvānu
inženiertehnoloģiju un inovāciju centra nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes
2013. gada 28. marta sēdes protokola Nr. 5 lēmumu Nr. 5-27.
7. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Personāla vadības un administratīvas daļas vadītāja Inta Raubiška.
Pielikumā: 1) nolikums uz 4 lpp.,
2) amata vienību saraksts uz 1 lpp.
5. Par Līvānu novada domes atlīdzības noteikumu apstiprināšanu
jaunā redakcijā.
Ziņo A. Usāne
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 14. panta pirmo, divpadsmito un trīspadsmito daļu, kurā noteikts, ka
pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros var paredzēt piemaksas pie
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amatpersonas (darbinieka) noteiktās amatalgas, un nolūkā nodrošināt kompetentāko
amatpersonu (darbinieku), motivēšanu, ņemot vērā konkrētās amatpersonas
(darbinieka) ieguldījumu pašvaldības un tās institūciju mērķu sasniegšanā, personisko
darba ieguldījumu un darba kvalitāti, un Darba likuma 151. panta otro daļu, un ņemot
vērā Līvānu novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un
Finanšu komitejas ierosinājumus un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta
pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr. 2 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”
jaunā redakcijā (skat. pielikumā)
2. Noteikt, ka ar šo Noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku ar Līvānu novada
domes 2011. gada 31. marta sēdes protokola Nr.6 lēmumu Nr.6-15 apstiprinātie
noteikumi Nr. 5 “Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”.
3. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji.
Pielikumā: noteikumi uz 8 lpp.
6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Lauciņi” ar kopējo kadastra numuru 7666-0090010, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieces B. Ē., dzīvo (adrese),
2017.gada 31.janvāra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Lauciņi”, kas sastāv no
četrām zemes vienībām 12,0 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību
1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0011 un trešo zemes vienību 5,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0584, piešķirt tām jaunu nosaukumu un
atstāt esošo 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” 17.3.1.punktu, un likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
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1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Lauciņi”, kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā, ar kopējo kadastra Nr.7666-009-0010 otro zemes vienību 1,3 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0011 un trešo zemes vienību 5,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0584 saskaņā ar atdalāmo zemes vienību zemes
robežu plāniem, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu
plānus).
1.2. Atdalāmajām zemes vienībām 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666009-0011 un 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0584 piešķirt jaunu
nosaukumu „Ērglīši” un atstāt esošo zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plānu kopijas uz 2 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Cielavas” ar kopējo kadastra numuru 7666005-0092, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieču L. L., dzīvo (adrese)
un S. L., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas akciju sabiedrības ,,Latvijas valsts meži”
Nekustamo īpašumu pārvaldes nekustamo īpašumu speciālistes Daigas Fonabergas,
dzīvo (adrese), 2017.gada 30.janvāra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Cielavas”,
kas sastāv no divām zemes vienībām 10,3 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā pirmo
zemes vienību 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-004-0011, piešķirt tai jaunu
nosaukumu ,,Cielavu mežs” un noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), bet paliekošajai zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-005-0092 atstāt nosaukumu ,,Cielavas” un atstāt
esošo 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” 17.3.1.punktu, un likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Cielavas”, kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7666-005-0092, zemes vienību 5,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666-004-0011, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
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robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
2.2. Atdalāmajai zemes vienībai 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666004-0011 piešķirt jaunu nosaukumu „Cielavu mežs” un noteikt zemes lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
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.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Krasti” Jersikas pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „GEO Mērniecība” reģ. Nr.45403028111, juridiskā adrese:
,,Meža Rasas”, Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, sertificētas zemes
ierīkotājas Līgas Petenko (sertifikāta Nr. BA-457) 2017.gada 13.februāra iesniegumu
par 2016.gada 10.septembrī izstrādātā zemes ierīcības projekta ,,Krasti” apstiprināšanu
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0077 Līvānu novada Jersikas
pagastā, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2015.gada 28.augusta lēmumam Nr.12-11 „Par zemes
ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Krasti”” un pamatojoties uz Zemes
ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 5.augusta
noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.3.punktu un
26.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
16.1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698
,,Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J.
Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Līgas Petenko izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašumam „Krasti" zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652-007-0077 Jersikas pagastā, Līvānu novadā, sadalot to divās zemes
vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. paliekošajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7652-0070198 ar nosaukumu ,,Krasti”– 5,1 ha;
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1.2. atdalāmajam zemes nogabalam NR.2 ar kadastra apzīmējumu 7652-0070182 ar nosaukumu ,,Griezes”– 1,0 ha.
2. Atstāt zemes nogabalam NR.1 ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0198 ar
nosaukumu ,,Krasti” 5,1 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
adresi – ,,Krasti”, Strodi, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315 (klasifikatora kods
103869637).
3. Noteikt apbūvei paredzētam zemes nogabalam NR.2 ar kadastra apzīmējumu
7652-007-0182 ar nosaukumu ,,Griezes” 1,0 ha platībā adresi – ,,Griezes”, Strodi,
Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315.
4. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7652-007-0198 ar nosaukumu ,,Krasti” 5,1 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 7652-007-0182 ar nosaukumu ,,Griezes” 1,0 ha platībā – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).
6. Zemesgrāmatās reģistrēt visus precizētos apgrūtinājumus un servitūtus
saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu.
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

zemes ierīcības projekta ,,Krasti” sadalījuma shēma
un paskaidrojuma raksts uz 5 lpp.
8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot I. G., dzīvo (adrese), 2017.gada 26.janvāra iesniegumu par
2007.gada 29.decembra lauku apvidus zemes nomas līguma laušanu zemes vienībai
0,06 ha platībā ar kadastra Nr.7652-005-0238, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, dārzkopības sabiedrībā ,,Dimanti”, un saskaņā ar Zemes pārvaldības
likuma 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes
gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā
vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz
vietējās pašvaldības vārda” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
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NOLEMJ:
1.1. Ar 2017.gada 1.martu lauzt ar I. G., dzīvo (adrese), 2007.gada 29.decembra
lauku apvidus zemes nomas līgumu par zemes vienību 0,06 ha platībā (zemes vienības
precizētā platība atbilstoši VZD nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem - 0,0807 ha) ar kadastra apzīmējumu 7652005-0238 (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes) un atstāt to Līvānu novada
pašvaldības valdījumā.
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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot S. Z., dzīvo (adrese), 2017.gada 27.janvāra iesniegumu par
2007.gada 21.novembra lauku apvidus zemes nomas līguma laušanu zemes vienībai
0,06 ha platībā ar kadastra Nr.7652-002-0258, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, dārzkopības sabiedrībā ,,Kūdrinieks”, un saskaņā ar Zemes
pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “Rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu
valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod
rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti
zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Ar 2017.gada 1.martu lauzt ar S. Z., dzīvo (adrese), 2007.gada
21.novembra lauku apvidus zemes nomas līgumu par zemes vienību 0,06 ha platībā
(zemes vienības precizētā platība atbilstoši VZD nekustamo īpašumu valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem - 0,0425 ha) ar kadastra
apzīmējumu 7652-002-0258 (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes) un atstāt to
Līvānu novada pašvaldības valdījumā.
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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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3. Izskatot T. P., dzīvo (adrese), 2017.gada 30.janvāra iesniegumu par
2016.gada 5.septembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/16/29
laušanu zemes vienībām 0,0610 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0583 un
0,1091 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0244, kas atrodas Āriņos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, dārzkopības sabiedrībā ,,Dimanti”, un saskaņā ar Zemes
pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “Rezerves zemes fondā
ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu
valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod
rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti
zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Ar 2017.gada 1.martu lauzt ar T. P., dzīvo (adrese), 2016.gada 5.septembra
lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/16/29 par zemes vienībām
0,0610 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0583 un 0,1091 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0244 (sk. pielikumā izkopējumus no kadastra kartes).
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes uz 2 lpp
9. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot T. P., dzīvo (adrese), 2017.gada 30.janvāra iesniegumu par zemes
vienības 0,0889 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0245 un 0,1 ha platībā no
zemes vienības 0,83 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0581, kas atrodas
Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes
vienība 0,0889 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0245, kas atrodas Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmumu
Nr.7-14 ,,Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā
un zemes platību precizēšanu” atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi,
bet zemes vienība 0,83 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0581, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2010.gada 29.jūlija sēdes
lēmumu Nr.14-18(2) ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada
Jersikas pagastā” ieskaitīta rezerves zemes fondā.
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Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J.
Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
0,0889 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0245 un 0,1 ha no rezerves zemes
fonda zemes vienības 0,83 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0581, kas
atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamām
zemes vienībām izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā
vienu mēnesi.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV - 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes uz 2 lpp.
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Būve L”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Būve L” ar kopējo kadastra numuru 7652-0010131 platībā 14458,0 m2, kas atrodas Celtniecības ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā,
īpašnieka SIA ,,Būve L”, reģ. Nr.41503015742, juridiskā adrese: Celtniecības iela 20,
Līvāni, Līvānu novads, 2017.gada 24.janvāra iesniegumu par nekustamā īpašuma
„Būve L” zemes vienības 14458,0 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0131
sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot zemes nogabalu 4638,0 m2 platībā, noteikt tam
adresi: Celtniecības iela 20A, Līvāni, Līvānu novads, un noteikt zemes lietošanas
mērķi- rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 0101), bet nekustamā īpašuma
,,Būve L” zemes vienības palikušajai zemes daļai ar kadastra apzīmējumu 7652-0010131 atstāt esošo nosaukumu ,,Būve L” un zemes lietošanas mērķi- rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 0101) un noteikto adresi: Celtniecības iela 20,
Līvāni, Līvānu novads, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024.gadam” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts, ka
Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu,
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un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā
zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, Ministru kabineta 2016.gada
5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.2. un
11.5.apakšpunktiem un 13.punktu, Aizsargjoslu likumu, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei,
M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Būve L” zemes
vienībai, kas atrodas Celtniecības ielā 20, Līvānos, Līvānu novadā, 14458,0 m2 platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0131, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot
nogabalu 4638,0 m2 platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
3. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
4. Noteikt, ka zemes ierīcības projekta grafiskā daļa jāiesniedz saskaņošanai
Līvānu būvvaldē.
5. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
6. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot šādus nosacījumus:
6.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, ar mēroga noteiktību 1: 2000 ar
iekļautu nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju;
6.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
6.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas atdalāmajai zemes vienībai no Celtniecības
ielas Līvānos, Līvānu novadā;
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija ar dalījuma skici uz 1 lpp.
11. Par zemes nomas līguma pagarinājumu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot A. K., dzīvo: (adrese), 2017.gada 8.februāra iesniegumu par
2012.gada 17.aprīlī noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.LND//9-7/12/18
darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabala 4,97
18

ha platībā ar kadastra Nr.7682 003 0246, kas atrodas Čipānos, Sutru pagastā, Līvānu
novadā) un ņemot vērā, ka līguma darbības termiņš beigsies 2017.gada 16.aprīlī, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.3.punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo
un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes
gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar A. K., dzīvo: (adrese), 2012.gada 17.aprīlī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr.LND/9-7/12/18 par zemes gabala 4,97 ha platībā ar
kadastra Nr.7682 003 0246, kas atrodas Čipānos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, nomu
uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2022.gada 16.aprīlim), ar tiesībām atkārtoti līgumu
pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nosakot zemes nomas maksu 1,5 %
apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
2. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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.
12. Par zemes nomas līguma aktualizāciju.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot B. J., dzīvo (adrese), 2017. gada 2. janvāra iesniegumu par 2008. gada
11. augusta zemes nomas līgumā kļūdaini norādītā nomājamās zemes vienības kadastra
apzīmējuma 7652-005-0245 aktualizāciju, jo faktiski dabā tika apsaimniekota no S. K.
pārņemtā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0583, kas atrodas Āriņos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un pamatojoties Ministru kabineta 2007.gada 30.
oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.
punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
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NOLEMJ:
1. Veikt precizējumu ar B. J. 2008.gada 11.augustā noslēgtajā zemes nomas
līgumā, mainot kļūdaini norādīto nomājamās zemes vienības kadastra apzīmējumu no
7652-005-0245 uz 7652-005-0583.
2. Pagarināt ar B. J., dzīvo (adrese), 2008.gada 11.augusta zemes nomas
līgumu par zemes vienības 0,0610 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0583,
kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā Līvānu novadā, nomu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz
2022.gada 10.augustam) ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam
zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības
gadā un PVN.
3. Noteikt, ka atbildīgā par grozījumu veikšanu zemes nomas līgumā ir Līvānu
novada domes juriskonsulte Sanita Grabāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp
13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils biroja
2017.gada 6.februāra vēstuli Nr.2-13-L/878 „Par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76860060049”, par zemes lietošanas mērķa precizēšanu jaunizveidotajai
zemes vienībai 0,2585 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76860060049, kas atrodas
Turku pagastā, Līvānu novadā, un kas izveidota veicot robežu labošanu Satiksmes
ministrijai piekrītošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76860061365, atdalot
no tās valsts autoceļam nepiederošu zemes gabalu, uz kura atrodas pašvaldībai
piederošā inženierbūve ar kadastra apzīmējumu 76860061365001, atbilstoši
pievienotajam grafiskajam pielikumam, 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, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
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1.1. Noteikt nekustamajam īpašumam – rezerves zemes fondā iekļautai zemes
vienībai 0,2585 ha platībā, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 76860060049, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils biroja
2017.gada 16.janvāra vēstuli Nr.2-13-L/481 „Par kadastra informācijas sniegšanu”, par
zemes lietošanas mērķa noteikšanu jaunizveidotajai zemes vienībai 0,05 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 76660090432, kas atrodas Pastalojānos, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, un kas izveidota precizējot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76660090328 robežas atbilstoši robežu uzmērīšanas lietas materiāliem Kadastra
informācijas sistēmas telpiskajos datos, 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, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamajam īpašumam – rezerves zemes fondā iekļautai zemes
vienībai 0,05 ha platībā, kas atrodas Pastalojānos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar
kadastra apzīmējumu 76660090432, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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14. Par adrešu informācijas precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju par ar Līvānu novada
domes 2016.gada 29.decembra lēmumu Nr. 19-10(5) ,,Par adrešu informācijas
precizēšanu” noteiktajām adresēm un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā
(VARIS) reģistrētām adresēm Līvānu novada Jersikas pagastā, kuras atkārtojas un ir
jāaktualizē, un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem nr. 698
,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu un 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai
pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto
situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un
mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos
noteikumos minētajām prasībām, un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J.
Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Atstāt spēkā ar Līvānu novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumu
Nr.19-10(5) ,,Par adrešu informācijas precizēšanu” noteiktās adreses šādām zemes
vienībām un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm Līvānu novada Jersikas
pagastā:
Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums
76520050479

Adreses
kods

Esošās adreses atbilstoši
VARIS teksta datiem

Jaunā adrese

106371005

76520050494

106371054

76520050262

106370710

"Tūjas", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Spurdzes", Jersika,
Jersikas pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Gulbīši", Jersika, Jersikas
pag., Līvānu nov.,
LV-5315

"Tūjas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Spurdzes", Āriņi,
Jersikas pag., Līvānu
nov., LV-5315
"Gulbīši", Āriņi,
Jersikas pag., Līvānu
nov., LV-5315

2. Mainīt šādām zemes vienībām un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un
būvēm noteiktās adreses Līvānu novada Jersikas pagastā, kuras atkārtojas adrešu
reģistrā:
Zemes
vienības
kadastra
apzīmējums

Adreses
kods

Esošās adreses atbilstoši
VARIS teksta datiem
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Jaunā adrese

76520050392

106637751

76520050371

106514371

76520050393

106514082

"Tūjas", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Spurdzes", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov.,
LV-5315
"Gulbīši", Āriņi, Jersikas
pag., Līvānu nov.,
LV-5315

"Tūjiņas", Āriņi,
Jersikas pag., Līvānu
nov., LV-5315
"Spurdzītes", Āriņi,
Jersikas pag., Līvānu
nov., LV-5315
"Gulbēni", Āriņi,
Jersikas pag., Līvānu
nov., LV-5315

3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
15. Par zemes vienības neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot M. B., dzīvo (adrese), 2017.gada 17.janvāra iesniegumu par
atteikšanos no tiesībām uz zemes nomu zemes vienībai 27,5864 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-005-0128, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, tika
konstatēts, ka:
Zemes vienības 27,5864 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-005-0128, kas
atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, bijušais lietotājs bija M. B. tēvs A. B., kurš
miris 2016.gada 5.februārī. Ar Līvānu novada domes 2014.gada 26.jūnija sēdes
lēmuma Nr. 9-23 ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 1.punktu A. B. izbeigtas
zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību 27,5864 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7668-005-0128 un ar 2.punktu minētā zemes vienība noteikta par Līvānu novada
pašvaldībai piekritīgo zemi. Zemes nomas līgums nebija noslēgts.
Uz minētās zemes vienības atrodas būve ar nenoskaidrotu piederību.
M. B. atsakās no zemes apsaimniekošanas un tiesībām uz zemes nomu uz
tēvam A. B. lietošanā bijušo zemes vienību 27,5864 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7668-005-0128 Līvānu novada Rudzātu pagastā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.
panta otrās daļas 11. punktu, kas nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek:
“11) valstij un pašvaldībām piekritīgo nekustamo īpašumu, kas nav nodots lietošanā
vai iznomāts;” un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka “(1) Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz
brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G.
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Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2017. gadu neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli zemes vienību
27,5864 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-005-0128, kas atrodas Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, un atstāt to Līvānu novada pašvaldības valdījumā (sk.
pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
16. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem ar 2017.gada 1.janvāri.
Ziņo A. Vaivods
Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem, kā arī ņemot vērā uzskaitītos pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas
izdevumus pēc naudas plūsmas 2016.gadā, un atbilstoši Izglītības likuma 17.panta
otrajai daļai un Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 418 „Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta „g” apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt ar 2017.gada 1.janvāri pašvaldību savstarpējos norēķinos
pielietojamos izcenojumus vienam audzēknim mēnesī saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un galvenā ekonomiste Līga Ancāne.
Pielikumā: izmaksu tabula uz 1lpp.
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas
2017.gada 02.februāra pieprasījumu Nr.00918/027/2017-NOS par nekustamā īpašuma
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nodokļu parādu izpildu lietā Nr.00274/027/2015, par piedziņas vēršanu uz N. K.
piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 37A-27, Līvānos, Līvānu
novadā, ar kadastra nr. 7611 900 0219, konstatēts, ka N. K. par nekustamo īpašumu
Rīgas ielā 37A-27, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 900 0219 ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 18,92 EUR apmērā, kas piedzenams bezstrīda
kārtībā un saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un likuma “Par
pašvaldībām” 14.pantu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas
2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei,
M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.3-17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no N. K.”.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
18. Par dzīvokļa Biedrības ielā 5-46, Līvānos, Līvānu novadā pirkuma līguma
slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta
pirmās daļas 2. punktu un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka nekustamo
mantu var pārdot par brīvu cenu, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta
ceturtās daļas 5. punktā minētā persona (īrnieks vai viņa ģimenes loceklis), un
atbilstoši Līvānu novada domes 2015.gada 24. septembra lēmumam Nr.14-24 „Par
dzīvokļa Biedrības ielā 5-46, Līvānos nodošanu atsavināšanai” un SIA „Latio” 2017.
gada 25. janvāra nekustamā īpašuma vērtējumam reģ. Nr. V/17-264, saskaņā ar kuru
dzīvoklis Nr. 46, dzīvojamā mājā Biedrības ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts
4000 EUR (četri tūkstoši euro) apmērā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei,
M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Pārdot R. K., dzīvo (adrese) dzīvokli Nr. 46 (kadastra numurs 7611 900
1105) ar kop.pl. 54,2 m2 dzīvojamā mājā Biedrības ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā un
dzīvojamās mājas kopīpašuma 5142/288845 domājamās daļas, 5142/288845
domājamās daļas no zemesgabala ar kopējo platību 1605 m2 (kadastra numurs 7611
004 0521).
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2. Samaksas apmēru, atbilstoši novērtējumam par īpašumā nodoto dzīvokli un
dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamo daļu, tai skaitā zemes domājamo daļu,
noteikt 4000 EUR (četri tūkstoši euro).
3. R. K. mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas veikt šī lēmuma 2.
punktā noteikto maksājumu, to ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr. 90000065595,
AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr.LV14UNLA0050018690074.
4. Pirkuma līgumu ar R. K. noslēgt pēc šī lēmuma 2. punktā noteiktās samaksas
veikšanas.
5. Noteikt, ka atbildīgais par pirkuma līguma slēgšanu ir juridiskās nodaļas
vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā
8, Rēzeknē, LV-4601).
19. Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot I. P., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2016. gada 28. novembra
iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka
atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un Ministru
kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai
vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties uz likuma
”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa īpašumam Lāčplēša ielā 11-39, Līvānos, Līvānu novadā.
1.2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Lāčplēša ielā 11-39, Līvānos, Līvānu novadā
un dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala domājamās daļas, to pārdodot par
brīvu cenu ( nosacīto cenu ) dzīvokļa īrniecei I. P.
1.3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
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2. Izskatot E. P., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2016. gada 30. septembra
iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka
atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un Ministru
kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai
vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties uz likuma
”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa īpašumam Rīgas ielā 57a-28, Līvānos, Līvānu novadā.
2.2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Rīgas ielā 57a-28, Līvānos, Līvānu novadā
un dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala domājamās daļas, to pārdodot par
brīvu cenu ( nosacīto cenu ) E. P.
2.3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
20. Par projektu „Zivju resursu pavairošana Dubnas upes baseinā”.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Zivju resursu pavairošana Dubnas upes baseinā” koncepciju, kas izstrādāta
saskaņā ar Valsts atbalsta pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” programmu zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, kuras mērķis ir zivsaimniecības attīstība
valsts un pašvaldību īpašumā esošajās ūdenstilpēs, un pamatojoties uz projekta
atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012 . – 2018.
gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.3. rīcības
virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga dabas vide) 2.3.1. rīcībai (Dabas vides
aizsardzības un sakārtošanas pasākumu nodrošināšana) un 2.3.2. rīcībai (Dabas vides
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana), un saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 2.
marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, un pamatojoties uz likuma „Par
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pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā Valsts atbalsta programmas
pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā” ar projektu „Zivju resursu pavairošana Dubnas upes baseinā” un
iesniegt projektu Lauku atbalsta dienestā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada domes 2017. gada budžetā
paredzēt līdzekļus 2419,00 EUR apmērā projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai,
no kuriem 2177,10 EUR ir Valsts atbalsta programmas Zivsaimniecības attīstībai
finansējums un 241,90 EUR pašvaldības līdzfinansējums.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
21. Par telpu Miera ielā 4, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novada, nomas
tiesību izsoli.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot I. K., dzīvo (adrese), 2016. gada 8. decembra iesniegumu un Rudzātu
pagasta valdes 2017. gada 11. janvāra sēdes protokola Nr. 1 lēmumu Nr. 3 par telpu ar
litera Nr. 1 - 7 pašvaldības nekustamā īpašuma ēkā Miera ielā 4, Rudzātos (bijušās
aptiekas telpas) ar kadastra Nr. 7668 007 0320 001 ar kopējo platību 47,2 m2
nodošanu nomā dzīvnieku preču, tai skaitā dzīvnieku barības, kopšanas, aprūpes un
saimniecības preču veikala izveidei, un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu, kas nosaka, ka manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku
cenu, un 6.1panta trešo daļu, kurā noteikts, ka publiskas personas mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā arī atsevišķus
nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets, un atbilstoši
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515. „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” un pamatojoties uz Rudzātu pagasta valdes
ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
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1. Nodot iznomāšanai telpas ar litera Nr. 1 - 7 pašvaldības nekustamā īpašuma
ēkā Miera ielā 4, Rudzātos (bijušās aptiekas telpas) ar kadastra Nr. 7668 007 0320 001
ar kopējo platību 47,2 m2, rīkojot nomas tiesību mutisku izsoli.
2. Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai:
2.1. veikt iznomājamā objekta sagatavošanu izsolei, noteikt nosacīto nomas
maksu un organizēt izsoli;
2.2. izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju izsoles rīkošanai;
2.3. sagatavot informāciju par iznomājamo objektu ievietošanai Līvānu novada
domes interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
22. Par saistošajiem noteikumiem „Pašvaldības nodeva par reklāmas vai
reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Līvānu novadā”.
Ziņo A. Vaivods, A. Zvejniece
Izskatot saistošo noteikumu „Pašvaldības nodeva par reklāmas vai reklāmas
objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Līvānu novadā” projektu un saistošo noteikumu
paskaidrojuma rakstu, un ņemot vērā Finanšu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties
uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru
kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā
pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 12. un 16.1 punktu, likuma "Par
pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 15. punktu un 43. panta pirmās daļas 7.
punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei,
M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr. 4 „Pašvaldības nodeva par reklāmas vai
reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās
vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Līvānu novadā”
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 5 lpp.
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2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
23. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2017.gadam.
Ziņo A. Vaivods, A. Skromāns
Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta 2008.
gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu
2017.gadam (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā:

Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plāns
2017.gadam uz 1 lpp.
24. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma
pārskatu par 2016.gadu.

Ziņo A. Vaivods, A. Skromāns
Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta 2008.
gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 28. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu
par 2016.gadu (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā:

Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskats
par 2016.gadu uz 8 lpp.
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25. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu
2017. -2019.gadam.
Ziņo A. Vaivods, A. Skromāns M. Grigalis
Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta 2008.
gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu
2017. -2019.gadam (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā:

Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa
programma 2017-2019.gadam uz 2 lpp.
26. Par saskaņojumu amatu savienošanai.

Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda 2017. gada
16. februāra iesniegumu par saskaņojumu savienot Līvānu novada domes
priekšsēdētāja amatu ar šādiem amatiem:
1) Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļa amatu, Latgales
plānošanas reģions, reģ. Nr. 90002181025 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4600;
2) Latgales plānošanas reģiona Latgales speciālās ekonomiskās zonas
Uzraudzības komisijas locekļa amatu un komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu,
3) Lauku attīstības programmas (LAP) uzraudzības komitejas locekļa amatu,
LR Zemkopības ministrija, reģ. Nr.90000064161, Republikas laukums 2, Rīga, Latvija,
LV-1981;
4) Padomes locekļa amatu biedrībā "Reģionālo attīstības centru apvienība",
reģ. Nr. 40008237304, Grēcinieku iela 1, Rīga, LV-1050.
5) Valdes locekļa amatu Sociāli politiskā novada attīstības biedrībā "LĪVĀNI"
40008163109, Mazā Stirnu iela 6, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316,
6) veikt ārrindnieka pienākumus Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljonā,
7) veikt kā z/s īpašniekam saimniecisko darbību z/s “Ievas”, reģ. Nr.
47701003407, "Ievas", Muktupāveli, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327,
un pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonas darbā” 4. panta pirmās daļas 14. punktu, 6. pantu un 7. panta piekto daļu,
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kurā noteikts, ka amatpersonas var savienot amatu, kuru tā ieņem saskaņā ar likumu
(1.p.), biedrībā un nodibinājumā (2.p.), pedagoga, profesionālā sportista (3.p.) un kā
arī noteikts, ka amatpersona var savienot amatu ar citu amatu valsts vai pašvaldību
institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā (4.p.), un 8.1 panta piekto daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu un 38. panta pirmo daļu, un saskaņā ar likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” 11. panta pirmo
daļu deputātam A. Vaivodam balsošanā nepiedaloties, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirilovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam apvienot
Līvānu novada domes priekšsēdētāja amatu ar šādiem amatiem:
1.1. Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļa amatu,
1.2. Latgales plānošanas reģiona Latgales speciālās ekonomiskās zonas
Uzraudzības komisijas locekļa un komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu,
1.3. Lauku attīstības programmas (LAP) Uzraudzības komitejas locekļa amatu,
1.4. Padomes locekļa amatu biedrībā "Reģionālo attīstības centru apvienība",
1.5. Valdes locekļa amatu Sociāli politiskā novada attīstības biedrībā
"LĪVĀNI",
1.6. ārrindnieka pienākumu veikšanu Zemessardzes 35. nodrošinājuma
bataljonā,
1.7. veikt kā z/s īpašniekam saimniecisko darbību z/s “Ievas” reģ. Nr.
47701003407.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
27. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A.Vaivods, A. Smirnova
Izskatot Līvānu novada Kultūras centra 2017.gada 22.februāra vēstuli Nr. 115/21 “Par finansējuma piešķiršanu Līvānu novada Kultūras centra jauktajam korim
“RUBUS” par līdzekļu piešķiršanu jauktā kora “RUBUS” dalībnieku skatuves tērpu
iegādei, lai nodrošinātu kora dalību Latvijas nacionālā kultūras centra obligātajos
pasākumos – skatēs un konkursos 2017.gadā, ņemot vērā, ka finansējums 2500 EUR
apmērā tiks nodrošināts no valsts mērķdotācijas 2017.gadā kultūrai un sportam
paredzētajiem līdzekļiem, iztrūkstošais finansējums ir 2500 EUR, un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei,
M. Grigalim, J. Kirilovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
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Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 2500,00 EUR Līvānu novada Kultūras centra jauktā kora
“RUBUS” dalībnieku skatuves tērpu iegādei no Līvānu novada domes 2017.gada
pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska un Līvānu
novada Kultūras centra direktore Aija Smirnova.
Sēde beidzas plkst. 11.00
Protokols parakstīts 2017. gada 24. februārī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts

A. Vaivods

Sēdi protokolēja priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos

/paraksts/

R. Šmukste
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