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Domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne ierosina iekļaut darba kārtībā
33. darba kārtības jautājumu “Par Līvānu novada domes 2017. Gada 23. Februāra
saistošo noteikumu 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”. Ņemot vērā domes priekšsēdētāja vietnieces Aijas
Usānes priekšlikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret”
– nav, “atturas” – nav, apstiprina šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Usāne.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
3. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistru. Ziņo
A. Usāne.
4. Par Sutru pagasta valdes sastāvu. Ziņo A. Usāne.
5. Par pasākuma “Festivāla “Latgale vieno” tirgus 2017”. Ziņo A. Usāne.
6. Par zemes vienības sadali Līvānu novada Sutru pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
7. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Liepas”,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Rinkini”. Ziņo
J. Magdaļenoks.
11. Par nosaukuma piešķiršanu un adrese maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par zemes nomas līguma pagarinājumu. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Vērdiņi”. Ziņo
J. Magdaļenoks.
14. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par zemes nomas izbeigšanu un zemes vienības nodošanu nomai. Ziņo
J. Magdaļenoks.
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16. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par zemes lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
18. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
19. Par publisko iepirkumu noteikumiem. Ziņo J. Magdaļenoks.
20. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifa precizēšanu. Ziņo
A. Usāne.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Usāne.
22. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
sagatavošanas grupā. Ziņo A. Usāne.
23. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta
līdzekļu sadali 2017. gadā. Ziņo A. Usāne.
24. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Usāne.
25. Par atsevišķa apbūvēta zemes starpgabala Pienotavas ielā 3, Līvānos, Līvānu
novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Usāne.
26. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Brīnums” Rožupes pagastā, Līvānu
novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Usāne.
27. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Zaļās lapas” Jersikas pagastā, Līvānu
novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Usāne.
28. Par pašvaldības nekustamās mantas – dzīvokļa Celtniecības ielā 6-1, Līvānos,
Līvānu novadā izsoli. Ziņo A. Usāne.
29. Par projektu “Aprīkojuma iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības
pasākumu nodrošināšanai Līvānu novadā”. Ziņo A. Usāne.
30. Par zemes gabala pirkumu. Ziņo A. Usāne.
31. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos. Ziņo A. Usāne.
32. Par Rekreācijas zonas izveides Līvānos pussalā starp Daugavu un Dubnu darba
uzdevuma tehniskā projekta izstrādes termiņa pagarināšanu. Ziņo A. Usāne.
33. Par Līvānu novada domes 2017. gada 23. februāra saistošo noteikumu 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” izdošanu galīgā redakcijā. Ziņo A. Usāne
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Usāne
23. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar SIA
“GLEAR” valdes locekli Arti Paegli (Jersikas čipsu ražotnes vadītāju), lai pārrunātu
jautājumus par ražotnei piebraucamā ceļa paplašināšanu un citiem jautājumiem, kas
saistīti ar pašvaldības atbalstu uzņēmuma attīstībai. Tāpat, piedaloties Latgales
speciālās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ) pārvaldes pārstāvim Vladislavam
Stankevičam, tika pārrunāts jautājums par ražotnes paplašināšanu, izmantojot Latgales
SEZ sniegtās priekšrocības un ņemot vērā, ka minētā ražotne atbilst visiem
nepieciešamajiem kritērijiem.
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24. februārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Krāslavas novada domes
priekšsēdētāju Gunāru Upenieku, lai pārrunātu ar ES fondu projektu īstenošanas
procesu saistītos jautājumus.
28. februārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Līvānu 1. vidusskolas
direktoru Juri Iesalnieku, lai pārrunātu ar projekta “Līvānu 1.vidusskolas mācību vides
uzlabošana” ieviešanas gaitu un peldbaseina būvniecību saistītos jautājumus.
1. martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne organizēja
sanāksmi Līvānu novada Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbiniekiem.
2. martā Līvānu novada domē notika Līvānu novada kultūras un bibliotēku darbinieku
sanāksme, kā arī Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme.
3. martā Līvānu novada domes vadība un speciālisti piedalījās konferencē „Tranzīts un
vides aizsardzība”, kas norisinājās Līvānu novada Kultūras centrā, projekta „Latvijas
ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana” ietvaros, kur
Līvānu novada pašvaldība ir viens no projekta partneriem. Konferencē piedalījās arī
augstākās izglītības un zinātniski pētniecisko institūciju vadītāji, nozaru ministriju
pārstāvji, pašvaldību vadītāji, uzņēmēji, finanšu un ekonomikas jomas eksperti,
profesionālo un nevalstisko institūciju
pārstāvji.
6.martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) Preiļu filiāles vadītāju Viju Jakimovu un pārrunāja situāciju nodarbinātības
jomā Līvānu novadā, NVA programmas nodarbinātības veicināšanā, kā arī pašvaldības
un NVA sadarbības jautājumus. Vēlāk domes priekšsēdētājs Andris Vaivods sveica
Līvānu novada iedzīvotājus Emīliju un Antonu Vaivodus dimanta kāzu jubilejā.
Pēcpusdienā domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne un Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās Rožupes pagasta valdes sēdē. Šīs pašas
dienas vakarā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un izpilddirektors Uldis Skreivers,
kā arī pašvaldības speciālisti tikās ar Līvānu daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā 130
iedzīvotājiem, lai pārrunātu jautājumus par dalību daudzdzīvokļu ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas programmā. Šos jautājumus Līvānu novada domes
vadība un speciālisti pārrunāja arī 7. martā ar daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā 128
iedzīvotājiem.
9. martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un izpilddirektors Uldis Skreivers tikās
ar SIA “Latvijas Mobilais telefons” pārstāvjiem, lai pārrunātu sadarbības iespējas. Šajā
pat dienā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un izpilddirektors Uldis Skreivers, kā
arī pašvaldības speciālisti tikās ar Līvānu daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā 37
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iedzīvotājiem, lai pārrunātu jautājumus par
energoefektivitātes paaugstināšanas programmā.

dalību

daudzdzīvokļu

ēku

10. martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Ceļu satiksmes drošības
padomes sēdē Rīgā, LR Satiksmes ministrijā, kā arī tikās ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”
valdes priekšsēdētāju Jāni Langi par vietējās nozīmes valsts ceļu stāvokli Līvānu
novada teritorijā. Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās
Latvijas Pensionāru federācijas sanāksmē Rēzeknē, kur tika pārrunāta šī gada 1. jūlijā
Līvānos plānoto Latgales novada senioru dziesmu un deju svētku festivāla norise.
14. martā Līvānu novada domē notika Vides uzraudzības un kārtības komisijas un
Civilās aizsardzības komisijas sanāksmes, kurās piedalījās arī Līvānu novada domes
vadība. Šajā pat dienā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un izpilddirektors Uldis
Skreivers, kā arī pašvaldības speciālisti piedalījās Līvānu daudzdzīvokļu mājas
Lāčplēša ielā 15 iedzīvotāju sanāksmē, lai pārrunātu jautājumus par dalību
daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmā.
15. martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības Domes sēdē, kur tika skatīti jautājumi par iecerēto nodokļu reformu, par
ceļu stāvokli valstī, LPS 28.kongresu u.c.
16. martā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās Sutru
pagasta valdes sēdē. Domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne organizēja darba
grupas sanāksmi par 2017. gada 1. jūlijā Līvānos plānoto Latgales novada senioru
dziesmu un deju svētku festivāla organizatoriskajiem jautājumiem. Sanāksmē
piedalījās arī Latvijas Pensionāru federācijas Daugavpils nodaļas vadītāja Zofija
Zujeva.
17. martā Līvānu novada domē notika darba grupas sanāksme, kur tika apspriesti
jautājumi saistībā ar rekreācijas zonas izveidi pussalā pie Latgales mākslas un
amatniecības centra. Piedalījās domes vadība un deputāti, kā arī pašvaldības speciālisti.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un viņa vietniece Aija Usāne, kā arī Līvānu
novada Sociālā dienesta pārstāvji tikās ar Haldenas Sarkanā Krusta (Norvēģija)
pārstāvjiem. Vizītes ietvaros starp Haldenas Sarkano krustu un Līvānu novada domi
tika parakstīts sadarbības līgums uz turpmākajiem pieciem gadiem.
18. martā Līvānu novada Kultūras centrā notika pašvaldību apvienības "Sabiedrība ar
dvēseli - Latvija" (SDL) gada noslēguma pasākums. Līvānu novada pašvaldība ir šīs
organizācijas biedrs, savukārt Līvānu novada domes izpilddirektors ir Latgales reģiona
koordinators. Organizācijā, kas ir Latvijas Pašvaldību savienības struktūrvienība,
iesaistījušās pašvaldības, kuras ikgadējā budžeta ietvaros piešķir līdzekļus biedrību un
iedzīvotāju iniciatīvas grupu ieceru īstenošanai (līdzīgi kā Līvānu novada pašvaldības
Mazo grantu projektu programmas ietvaros). Gada noslēguma pasākumā tika godināti
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projektu īstenotāji no tām pašvaldībām, kas ir SDL dalībnieki un apbalvoti aizvadītā
gada veiksmīgākie projekti. Pasākumā piedalījās Līvānu novada domes vadība, LPS
priekšsēdis Andris Jaunsleinis, kā arī SDL valdes pārstāvji.
20. martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Rožupes bibliotēkas vadītāju
Maiju Jasinsku un Druvas bibliotēkas vadītāju Annu Ancāni, lai pārrunātu jautājumus
par minēto bibliotēku turpmāko darbību. Līvānu novada domē šajā dienā notika
Dzīvokļu jautājumu komisijas sēde.
23. martā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes: Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde, Tautsaimniecības komitejas sēde un Finanšu komitejas sēde.
25. martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja
vietniece Aija Usāne piedalījās un teica uzrunas Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienai veltītā pasākuma ietvaros pie Piemiņas akmens Līvānu dzelzceļa
stacijas teritorijā.
28.martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada domes Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska apmeklēja Latvijas Pašvaldību savienības Finanšu
un ekonomikas komitejas sēdi, kas notika Rīgā, Latvijas Pašvaldību savienībā. Tika
skatīti jautājumi par Valsts kontroles veiktajām revīzijām pašvaldībās, par plānotajām
izmaiņām nodokļu politikā 2018.gadā, par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par
nekustamā īpašuma nodokli”” u.c.
2. Dzīvokļa jautājumi.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot E. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017.gada 16. februāra
iesniegumu (reģ. 2017. gada 16. februārī ar nr. 2-11.1/17/318-V) par Līvānu novada
domes 2016. gada 29. decembra lēmuma nr. 19-3(3) atcelšanu, 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Atcelt Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra lēmumu nr. 19-3(3)
par dzīvojamās platības Krustpils ielā 21 – 7, Līvānos, Līvānu novadā piešķiršanu E.
V., saskaņā ar viņa iesniegumu.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
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2. Izskatot E. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 20. marta
iesniegumu (reģ. 2017. gada 20. martā ar nr. 2-11.1/17/515-V) par palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, 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” 8.3. 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt E. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 4 cilv., labiekārtota
2 – istabu dzīvokļa Zaļā ielā 10 – 10, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību 38,03
kv.m. īres tiesības, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2017. gada 30. septembrim, ar
tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2.2. E. V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa Zaļā
ielā 10 – 10, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
2.3. Izslēgt E. V. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 3.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
3. Izskatot M. P., dzīvo (adrese), 2017. gada 22. februāra iesniegumu (reģ.
2017. gada 23. februārī ar nr. 2-11.1/17/348-P) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, 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” 8.3. 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.
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Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt M. P., dzīvo (adrese), ģim. sast. 5 cilv., labiekārtotas 4 – istabu
viendzīvokļa mājas Vītolu ielā 22, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar
kopējo platību 206,90 kv.m., īres tiesības, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2017.
gada 30. septembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
3.2. M. P. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar
Līvānu novada domi par labiekārtotas 4 – istabu viendzīvokļa mājas Vītolu ielā 22,
Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, īri.
3.3. Izslēgt M. P. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 2.
3.4. Noteikt, ka atbildīgais par īres līguma slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītājs
Gatis Pelēķis, 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 R. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 27. februāra
iesniegumu (reģ. 2017. gada 27. februārī ar nr. 2-11.1/17/359-V) 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
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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt R. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1 cilv., 1 – istabu
dzīvokļa bez ērtībām Krustpils ielā 21 – 9b, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību
44,80 kv.m. īres tiesības, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2017. gada 30.
septembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
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4.2. R. V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par 1 – istabu dzīvokļa bez ērtībām
Krustpils ielā 21 – 9b, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4.3. Izslēgt R. V. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 13.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
5. Izskatot A. I., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 8. marta iesniegumu
(reģ. 2017. gada 9. martā ar nr. 2-11.1/17/421-I) 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt A. I., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota
2 – istabu dzīvokļa Rīgas ielā 65 – 13, Līvānos, Līvānu novadā, ar kop. pl. 38,87 kv.m.
īres tiesības uz laiku līdz 2017. gada 30. septembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja
ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
5.2. A. I. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa Rīgas
ielā 65 – 13, Līvānos, Līvānu novadā īri.
5.3. Izslēgt A. I. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr. 5.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
5.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
6. Izskatot G. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 16. februāra
iesniegumu (reģ. 2017. gada 16. februārī ar nr. 2-11.1/17/317-K) par palīdzību uzlabot
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dzīves apstākļus kā SIA „Līvānu siltums” 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 komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” –
nav,
NOLEMJ:
6.1. Piešķirt G. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota
2 – istabu dzīvokļa Biedrības ielā 5 – 36, Līvānos, Līvānu novadā, ar kop. pl. 48,39
kv.m. īres tiesības, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2018. gada 31. martam, ar
tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
6.2. G. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
Biedrības ielā 5 – 36, Līvānos, Līvānu novadā īri.
6.3. Izslēgt G. K. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, Līvānu novada pašvaldības iestāžu speciālistu grupas,
kārtas nr. 9.
6.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
6.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
7. Izskatot N. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 22. februāra
iesniegumu (reģ. 2017. gada 22. februārī ar nr. 2-11.1/17/347-S) par palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus kā Līvānu 2. vidusskolas 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, 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 komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
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NOLEMJ:
7.1. Piešķirt N. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota
2 – istabu dzīvokļa Rīgas ielā 42a – 45, Līvānos, Līvānu novadā, ar kop. pl. 46,78
kv.m. īres tiesības, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2018. gada 31. martam, ar
tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
7.2. N. S. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa Rīgas
ielā 42a– 45, Līvānos, Līvānu novadā īri.
7.3. Izslēgt N. S. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, Līvānu novada pašvaldības iestāžu speciālistu grupas,
kārtas nr. 11.
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 L. Ķ., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 28. februāra
iesniegumu (reģ. 2017. gada 28. februārī ar nr. 2-11.1/17/364-Ķ) par palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus kā Jersikas pamatskolas 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, 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 komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
8.1. Piešķirt L. Ķ., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 2 cilv., labiekārtota
2 – istabu dzīvokļa Lāčplēša ielā 27 – 13, Līvānos, Līvānu novadā, ar kop. pl. 37,00
kv.m. īres tiesības, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2018. gada 31. martam, ar
tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
8.2. L. Ķ. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
Lāčplēša ielā 27– 13, Līvānos, Līvānu novadā īri.
8.3. Izslēgt L. Ķ. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, Līvānu novada pašvaldības iestāžu speciālistu grupas,
kārtas nr. 12.
8.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
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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 A. P., dzīvo (adrese), 2017. gada 2. marta iesniegumu (reģ. 2017.
gada 3. martā ar nr. 2-11.1/17/373-P) par nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā var
sniegt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu,
atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 9.1
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
9.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo platību
un piešķirt A. P., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
Rīgas ielā 42a – 17, Līvānos, Līvānu novadā, ar kop. pl. 29,53 kv.m. īres tiesības.
9.2. A. P. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa Rīgas
ielā 42a – 17 īri.
9.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par 2 –
istabu dzīvokļa bez ērtībām Baznīcas ielā 21 – 9, Līvānos, Līvānu novadā, īri ar A. P.
un mēneša laikā veikt dzīvokļa pieņemšanu.
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 spēkā stāšanās dienas.
10. Izskatot J. R., dzīvo (adrese), 2017. gada 14. februāra iesniegumu (reģ.
2017. gada 14. februārī ar nr. 2-11.1/17/284-R) par 2012. gada 18. janvārī noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 3 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, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
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10.1. Pagarināt J. R. īres tiesības uz labiekārtotu 1 – istabu dzīvokli Lāčplēša
ielā 23 – 16, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
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 J. A., dzīvo (adrese), 2017. gada 8. marta iesniegumu (reģ. 2017.
gada 8. martā ar nr. 2-11.1/17/416-A) par 2016. gada 4. martā noslēgtā dzīvojamās
telpas īres līguma Nr. 8 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, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
11.1. Pagarināt J. A. īres tiesības uz labiekārtotu 3 – istabu dzīvokli Zaļā ielā 8
– 56, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
11.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
11.3. 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.
12. Izskatot G. L., dzīvo (adrese), 2017. gada 20. februāra iesniegumu (reģ.
2017. gada 20. februārī ar nr. 2-11.1/17/341-L) 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, 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
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12.1. Izslēgt G. L. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, jauno uzaicināto speciālistu nodrošināšanas grupas, kārtas nr. 10,
saskaņā ar viņa iesniegumu.
12.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
12.3. 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.
13. Izskatot Z. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 28. februāra
iesniegumu (reģ. 2017. gada 28. februārī ar nr. 2-11.1/17/365-P) 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, 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
13.1. Izslēgt Z. P. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, jauno uzaicināto speciālistu nodrošināšanas grupas, kārtas nr. 13,
saskaņā ar viņas iesniegumu.
13.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
13.3. 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.
14. Izskatot S. P., dzīvo (adrese), 2017. gada 8. marta iesniegumu (reģ. 2017.
gada 8. martā ar nr. 2-11.1/17/407-P) 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, 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N.
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Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
14.1. Izslēgt S. P. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, jauno uzaicināto speciālistu nodrošināšanas grupas, kārtas nr. 2,
saskaņā ar viņas iesniegumu.
14.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
14.3. 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.
15. Izskatot SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2017. gada 11.
janvāra vēstuli nr. 1-9.16 (reģ. 2017. gada 11. janvārī ar nr. 2-1.6/17/59) par darba
attiecību pārtraukšanu ar K. S. un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 10. panta pirmās daļas 2. 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
15.1. Izslēgt K. S. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, jauno uzaicināto speciālistu nodrošināšanas grupas, kārtas nr. 7,
sakarā ar darba attiecību pārtraukšanu ar SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” un dzīvokļa Krustpils ielā 14 – 22, Līvānos, Līvānu novadā iegādi
īpašumā.
15.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
15.3. 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.
16. Izskatot A. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 16. marta
iesniegumu (reģ. 2017. gada 16. martā ar nr. 2-11.1/17/504-G) 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, atbilstoši 2006.
15

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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
16.1. Izslēgt A. G. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, jauno uzaicināto speciālistu nodrošināšanas grupas, kārtas nr. 3,
saskaņā ar viņa iesniegumu.
16.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
16.3. 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.
17. Izskatot G. R., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 14. marta
iesniegumu (reģ. 2017. gada 14. martā ar nr. 2 – 11.1./17/475-R) un Līvānu novada
sociālā dienesta 2017. gada 14. marta Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus G. R. 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 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”
8.3. 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
17.1. Iekļaut G. R., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā
palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 3.
17.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
17.3. 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 pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistru
Ziņo A. Usāne
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.pantu
un 9. pantu un likuma „Par pašvaldībām”21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada iedzīvotāju, kuri tiesīgi saņemt pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistru (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
Pielikumā:

Līvānu novada iedzīvotāju, kuri tiesīgi saņemt pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā reģistrs uz 5 lpp.
4. Par Sutru pagasta valdes sastāvu.

Ziņo A. Usāne
Izskatot Sutru pagasta valdes locekļa Ziedoņa Borovska 2017. gada 3.marta
iesniegumu par atbrīvošanu no Sutru pagasta valdes pienākumu pildīšanas un
izslēgšanu no valdes sastāva, un Sutru pagasta pārvaldes 2017. gada 13.marta vēstuli
Nr. LND/2-1.6/17/1078 par Lindas Usānes iekļaušanu Sutru pagasta valdes sastāvā, un
ņemot vērā Lindas Usānes, dzīvo (adrese), 2017. gada 9.marta 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, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Ziedoni Borovsku no Sutru pagasta valdes locekļa pienākumu
pildīšanas un izslēgt no valde sastāva.
2. Iekļaut Sutru pagasta valdes sastāvā Līvānu novada Sutru pagasta iedzīvotāju
Lindu Usāni, dzīvo (adrese).
3. Atļaut Lindai Usānei savienot Sutru pagasta valdes locekļa amatu ar klientu
apkalpošanas un administratīvās daļas vadītāja vietnieces amatu Dienvidlatgales
reģionālās lauksaimniecības pārvaldē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
Valija Ruisa.
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5. Par pasākumu “FESTIVĀLA “LATGALE VIENO” TIRGUS 2017”
Ziņo A. Usāne
Izskatot nolikuma “FESTIVĀLA “LATGALE VIENO” TIRGUS 2017”
projektu un Plānošanas un attīstības daļas ierosinājumu Starptautiskā Latgales novada
XVI senioru dziesmu un deju svētku festivāla “Latgale vieno” laikā rīkot uzņēmēju
tirdziņu, kura mērķis ir popularizēt Latgales novada uzņēmumus un veicināt to
atpazīstamību, iepazīstināt interesentus ar ražotāju piedāvājumu, kā arī veicināt to
savstarpējo komunikāciju, un pamatojoties uz pasākuma atbilstību „Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 1. prioritātes
(Dzīves un darba prasmes, pašiniciatīva un uzņēmība) 1.3. rīcības virziena (Visa mūža
garumā tiek saglabāta un attīstīta iedzīvotāju pašaktivitāte, uzņēmība, dzīves prasmes,
atbildība, gatavība saprātīgi riskēt un vēlme strādāt) 1.3.2. rīcības (Mūžizglītības un
pašīstenošanās pasākumi Līvānu novada iedzīvotāju uzņēmējdarbības, darba iemaņu,
prasmju un personīgās individualitātes attīstībai) 1.3.2.2. pasākumam (Reģionāli,
nacionāli un starptautiski pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākumi), Līvānu novada
domes 2011. gada. 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. 8 „Par Līvānu novada pašvaldības
nodevām” III nodaļu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 13. un 14. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. 2017. gada 1. jūlijā Starptautiskā Latgales novada XVI senioru dziesmu un
deju svētku festivāla “Latgale vieno” norises laikā rīkot pasākumu “FESTIVĀLA
“LATGALE VIENO” TIRGUS 2017”.
2. Apstiprināt pasākuma „FESTIVĀLA “LATGALE VIENO” TIRGUS 2017”
nolikumu (skatīt pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Inese Stahovska.
Pielikumā: nolikums uz 7 lpp.
6. Par zemes vienības sadali Līvānu novada Sutru pagastā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils biroja
2017.gada 2.marta vēstuli Nr.9-02/615509-1/1 “Par zemes vienības sadali Līvānu
novada Sutru pagastā”, kurā Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils birojs ierosina
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precizēt Līvānu novada domes 2017.gada 26.janvāra sēdes lēmuma Nr.1-12(1) “Par
zemes vienības sadali Līvānu novada Sutru pagastā” 1.2. punktu par zemes nogabala
0,02 ha platībā, kas atrodas Sanaudē, Sutru pagastā, Līvānu novadā, atdalīšanu un
atzīšanu par valstij piekritīgo zemi, pieņemot lēmumu par zemes lietošanas tiesības
izbeigšanu A. K. uz 0,02 ha zemes un atdalītā zemes gabala 0,02 ha platībā
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
2.1 daļai un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izteikt domes 2017.gada 26.janvāra sēdes lēmuma Nr.1-12(1) “Par zemes
vienības sadali Līvānu novada Sutru pagastā” 1.2. punktu šādā redakcijā:
“1.2. Izbeigt A. K. zemes lietošanas tiesības uz atdalīto zemes nogabalu 0,02 ha
platībā, kas atrodas Sanaudē, Sutru pagastā, Līvānu novadā, uz kura atrodas AS
,,Latvenergo” piederoša būve ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0458-001, un
ieskaitīt to rezerves zemes fondā.”
2. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
zemes ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
3. 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.
7. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Paladziņi” ar kopējo kadastra numuru 7682005-0165, kas atrodas Līvānu novadā Sutru pagastā, īpašnieka J. V., dzīvo (adrese),
2017.gada 10.marta iesniegumu par nekustamā īpašuma „Paladziņi”, kas sastāv no
divām zemes vienībām 10,2 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību
8,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0106, piešķirt tai jaunu nosaukumu
,,Spilventiņi” un noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), bet paliekošajai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0165 atstāt nosaukumu ,,Paladziņi” un 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
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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, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Paladziņi”, kas atrodas Līvānu novada
Sutru pagastā ar kopējo kadastra Nr.7682-005-0165, zemes vienību 8,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-005-0106, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 8,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682005-00106 piešķirt jaunu nosaukumu „Spilventiņi” un noteikt 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 plāna kopija uz 1 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Skudrukalns” ar kopējo kadastra numuru 7652003-0076, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieces SIA ,,Latgales ēkas”,
reģ. Nr.41503053157, juridiskā adrese: Ģimnāzijas iela 24-1a, Daugavpils, LV-5401,
2017.gada 9.marta vēstuli Nr. 2/29 “Par atļauju zemes sadalei un nosaukuma
piešķiršanu” par nekustamā īpašuma „Skudrukalns”, kas sastāv no trīs zemes
vienībām 2,0 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību 0,4 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0077 un trešo zemes vienību 0,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-003-0078, 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” 16.1.punktu, un likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
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2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Skudrukalns”, kas atrodas Līvānu novada
Jersikas pagastā, ar kopējo kadastra numuru 7652-003-0076, otro zemes vienību 0,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0077 un trešo zemes vienību 0,7 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0078, saskaņā ar atdalāmo zemes vienību zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu
plānu).
2.2. Atdalāmajām zemes vienībām 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652003-0077 un 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0078 piešķirt jaunu
nosaukumu „Dzelzupes” 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.
Pielikumā: zemes robežu plāns uz 1lpp.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Liepas” Jersikas pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr.40003783960, juridiskā adrese: Rīgas
iela 18, Daugavpils, sertificētas zemes ierīkotājas Maritanas Gužvas (sertifikāta Nr. BA181) 2017.gada 27.februārī izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Liepas” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0008 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
2016.gada 29.decembra lēmumam Nr.19-14 „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu
zemes īpašumam ,,Liepas”” 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 noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” –
nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Maritanas Gužvas izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Liepas" zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
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7652-007-0008 Jersikas pagastā, Līvānu novadā, sadalot to divās zemes vienībās, un
apstiprināt zemes platības:
1.1. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7652-0070235 ar nosaukumu ,,Otrās Liepas”– 3,1 ha;
1.2. paliekošajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7652-0070236 ar nosaukumu ,,Liepas”– 2,4 ha.
2. Atstāt zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0236 ar
nosaukumu ,,Liepas” 2,4 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
adresi – ,,Liepas”, Gospori, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315 (klasifikatora
kods 105848210).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar kadastra
apzīmējumu 7652-007-0235 ar nosaukumu ,,Otrās Liepas” 3,1 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Zemesgabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0236 ar nosaukumu
,,Liepas” 2,4 ha platībā atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi– zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
5. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7652-007-0235 un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0236 precizētos
apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

zemes ierīcības projekta ,,Liepas” sadalījuma shēma
un paskaidrojuma raksts uz 9 lpp.
9. Par zemes nomu.

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, nomu, tika konstatēts, ka zemes vienības
(atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 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 ar Līvānu novada domes 2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu Nr.3-9
„Par zemes gabalu nodošanu nomai” nodotas iznomāšanai un informācija tika izvietota
redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala
nomai nav pieteikušies.

22

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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Iznomāt T. P., dzīvo (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību 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, atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS
grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem sakņu un augļu dārza vajadzībām.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu 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: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
10. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Rinkini”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Rinkini” ar kopējo kadastra Nr.7682-003-0028
kopplatībā 73,3 ha, kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā, īpašnieka E. P., dzīvo
(adrese), pilnvarotās personas R. V., dzīvo (adrese), 2017.gada 15.marta iesniegumu
par nekustamā īpašuma „Rinkini” otrās zemes vienības 39,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7682-003-0029 sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot zemes nogabalu
19,8 ha platībā un atdalīt veselu zemes vienību 7,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7682-003-0030, atdalāmajam zemes nogabalam un veselai zemes vienībai piešķirt
jaunu nosaukumu „Kalves” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), bet nekustamā īpašuma
,,Rinkini” otrās zemes vienības palikušajai zemes daļai ar kadastra apzīmējumu 7682003-0029 atstāt esošo nosaukumu ,,Rinkini” un zemes lietošanas mērķi - zeme, uz
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kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un pamatojoties uz
Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā,
ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, un 8.panta pirmās daļas 3.punktu,
kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo)
sadalīšanai, 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 saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Rinkini”, kas
atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, otrajai zemes vienībai 39,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-003-0029, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot zemes
nogabalu 19,8 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici, un atdalīt veselu zemes vienību 7,5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0030 (skat. pielikumā).
2. Atdalāmajam zemes nogabalam 19,8 ha platībā un zemes vienībai 7,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0030 piešķirt jaunu nosaukumu „Kalves”.
3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada būvvaldē.
6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
7. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot šādus nosacījumus:
7.1. zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, ar mērogā 1: 10 000 ar iekļautu
nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju;
7.2. precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
7.3. paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
9. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu un meža zemju plāna kopija ar dalījuma skici uz 1 lpp.
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11. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot biedrības “Mednieku klubs ,,Ašinieki””, reģ Nr.40008040105,
adrese: Uzvaras iela 4, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, 2017.gada 13.marta
iesniegumu par jauna nosaukuma piešķiršanu biedrībai piederošajām ēkām, kas atrodas
Sutru pagastā, Līvānu novadā uz Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0309, un noteiktās adreses ,,Veikals Nr.62”,
Raunieši, Sutru pagasts, Līvānu novads, maiņu uz adresi; ,,Ašinieki”, Raunieši, Sutru
pagasts, Līvānu novads, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), 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
likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt Līvānu novada pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai 0,1783 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0309, kas atrodas Rauniešos, Sutru pagastā,
Līvānu novadā, nosaukumu ,,Ašinieki” un mainīt zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7682-003-0309 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikto
adresi: ,,Veikals Nr.62”, Raunieši, Sutru pagasts, Līvānu novads (klasifikatora kods
106497463), uz adresi; ,,Ašinieki”, Raunieši, Sutru pagasts, Līvānu novads (sk.
pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
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 Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0283, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un pamatojoties
uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un likuma ,,Par
pašvaldībām“ 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
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Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt pašvaldībai piekrītošai neapbūvētai zemes vienībai 0,0579 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0283, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, jaunu nosaukumu ,,Sīpoli” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
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.
12. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot J. J., dzīvo: (adrese), 2017.gada 17.janvāra iesniegumu par
2012.gada 16.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.LND/9-7/12/16 darbības
termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 1,2 ha platībā
ar kadastra Nr.7652 004 0062, 1,3 ha platībā ar kadastra Nr.7652 004 0063, 1,5 ha
platībā ar kadastra Nr.7652 004 0064 un 1,9 ha platībā ar kadastra Nr.7652 004 0073,
kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā) un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17. panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt ar J. J., dzīvo (adrese), 2012.gada 16.aprīlī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/6 par zemes gabalu 1,2 ha platībā ar
kadastra Nr.7652 004 0062, 1,3 ha platībā ar kadastra Nr.7652 004 0063, 1,5 ha platībā
ar kadastra Nr.7652 004 0064 un 1,9 ha platībā ar kadastra Nr.7652 004 0073, kas
atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz
2022.gada 15.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 zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN.
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1.2. 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.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot A. M., dzīvo: (adrese), 2017.gada 8.februāra iesniegumu par
2012.gada 17.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.LND/9-7/12/17 darbības
termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 9,04 ha
platībā ar kadastra nr.7652 007 0151, kas atrodas Kusiņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā) un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu, Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar A. M., dzīvo (adrese), 2012.gada 17.aprīlī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/17 par zemes gabalu 9,04 ha platībā ar
kadastra Nr.7652 007 0151, kas atrodas Kusiņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
darbības termiņu 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 zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN.
2.2. 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.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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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13. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Vērdiņi”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Vērdiņi” ar kopējo kadastra Nr.7682-002-0123
kopplatībā 51,89 ha, kas atrodas Līvānu novada Sutru pagasta Krivokos, īpašnieka V.
P., dzīvo (adrese), 2017.gada 9.marta iesniegumu par nekustamā īpašuma „Vērdiņi”
otrās zemes vienības 30,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0124
sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot zemes nogabalu 13,0 ha platībā un
atdalāmajam zemes nogabalam piešķirt jaunu nosaukumu „Apsītes” un noteikt zemes
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201), bet nekustamā īpašuma ,,Vērdiņi” otrās zemes vienības palikušajai zemes
daļai ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0124 atstāt esošo zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts, ka Zemes ierīcības
projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, un 8.panta
pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu
(arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, 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 saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Vērdiņi”, kas
atrodas Krivokos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, otrajai zemes vienībai 30,9 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu Nr.7682-002-0124, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot
zemes nogabalu 13,0 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Atdalāmajam zemes nogabalam 13,0 ha platībā piešķirt nosaukumu
„Apsītes”.
3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada būvvaldē.
6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
7. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot šādus nosacījumus:
7.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92, ar mērogā 1: 10 000 ar iekļautu
nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju;
28

7.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
7.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai.
8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
9. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija ar dalījuma skici uz 1 lpp.
14. Par zvejas tiesību nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot V. V., dzīvo (adrese), 2017.gada 13.marta iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2017. gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7.panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007.gada 2.maija
noteikumiem Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma
par „Pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt V. V., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
1.2. Noteikt, ka V. V. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot J. G., dzīvo (adrese), 2017.gada 6.marta iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2017.gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7.panta otro daļu, Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918
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„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 2.maija
noteikumiem Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma
par „Pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt J. G., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
2.2. Noteikt, ka J. G. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
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.
15. Par zemes nomas izbeigšanu un zemes vienības nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot zemnieku saimniecības ,,Kāpnes”, reģ. Nr. LV41501022824, juridiskā
adrese: ,,Kāpnes”, Tilta Geduši, Turku pagasts, Līvānu novads, 2017.gada 21.februāra
iesniegumu par saskaņā ar 2013. gada 12. jūnija lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr. LND/9-7/13/22 iznomātās zemes vienības 1,55 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686-003-0091, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, nomas izbeigšanu un I. T.,
dzīvo (adrese), 2017.gada 22.februāra iesniegumu par minētās zemes vienības
nodošanu nomā, 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2017.gada 1.aprīli izbeigt nomas tiesiskās attiecības ar zemnieku
saimniecību ,,Kāpnes”, reģ. Nr. LV41501022824, juridiskā adrese: ,,Kāpnes”, Tilta
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Geduši, Turku pagasts, Līvānu novads, par zemes vienību 1,55 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-003-0091, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā (sk. pielikumā
izkopējumu no kadastra kartes) un kas nodota nomā saskaņā ar 2013.gada 12.jūnijā
noslēgto lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/13/22.
2. Veikt atbilstošus grozījumus 2013.gada 12.jūnijā noslēgtajā ar zemnieku
saimniecību ,,Kāpnes” zemes nomas līgumā Nr. LND/9-7/13/22 un noteikt par
iznomāto zemes vienību 12,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0206 un
lauksaimniecībā izmantojamo zemes daļu 1,5 ha platībā no pašvaldībai piederošās
zemes vienības 4,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-004-0050, kas atrodas
Turku pagastā Līvānu novadā, nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN.
3. Nodot iznomāšanai rezerves zemes fondā iekļauto zemes vienību 1,55 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0091, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Turku
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
4. Noteikt, ka atbildīgā par grozījumu veikšanu zemes nomas līgumā ir Līvānu
novada domes juriskonsulte Sanita Grabāne, par lēmuma izpildi - zemes ierīcības
inženieris Miķelis Baltmanis.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp
16. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot B. J., dzīvo (adrese), 2017.gada 1.marta iesniegumu par zemes
vienības 0,1091 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0244 nodošanu nomā,
kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, tika konstatēts, ka zemes vienība
0,1091 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0244, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija sēdes lēmumu Nr.7-15
,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Jersikas pagastā un
zemes platību precizēšanu” ieskaitīta rezerves zemes fondā.
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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
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Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 0,1091 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0244, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā
Jersikas pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
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 alejā 88, Rēzekne, LV - 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot V. F., dzīvo (adrese), 2017.gada 10.marta iesniegumu par zemes
vienības 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0232 nodošanu nomā, kas
atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, tika konstatēts, ka zemes vienība 2,6 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0232, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, ar Jersikas pagasta padomes 2006.gada 20.aprīļa sēdes lēmumu Nr.5.1 ,,Par
zemes lietošanas tiesību pāreju” ieskaitīta valsts brīvajās zemēs un nodota zemes
reformas pabeigšanai.
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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
vienību 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0232, kas atrodas Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot
redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
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 alejā 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 J. D., dzīvo (adrese), 2017.gada 10.marta iesniegumu par zemes
vienības 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0612, kas atrodas Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 1,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0612, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, ar Līvānu novada domes 2013.gada 27.jūnija sēdes lēmumu Nr.10-13(2) ,,Par
pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu” atzīta par Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošo zemi.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta
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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0612, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā
Jersikas pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
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 alejā 88, Rēzekne, LV - 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Izskatot M. U., dzīvo (adrese), 2017.gada 17.marta iesniegumu par zemes
vienības 1,0740 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0120, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība
1,0740 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0120, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada 31.jūlija sēdes lēmumu Nr.1012(1) ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Jersikas pagastā un
platības precizēšanu” ieskaitīta rezerves zemes fondā.
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
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novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
4.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 1,0740 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0120, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Jersikas
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
4.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4.3. 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: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.

17. Par zemes lietošanas mērķu maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA ,,Astarte-Nafta”, reģ. Nr. 40003276964, juridiskā adrese Brīvības
ielā 60, Dobele, Dobeles novads, 2017.gada 6.marta vēstuli Nr.5 “Par zemes vienības
daļas lietošanas mērķa noteikšanu”, kurā lūdz noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi zemes vienības ar kadastra Nr.7686-007-0244, kas atrodas Rīgas ielā 312,
Līvānos, Līvānu novadā, plānotai (projektētai) daļai 32 m2 platībā
elektrotransportlīdzekļu uzlādes stacijas būvniecībai, un pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9. pantu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2. un 16.1.punktu, Ministru
kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 23.1.2.punktam un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” –
nav, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamā īpašuma zemes vienības 3500 m2 platībā ar kadastra
Nr.7686-007-0244 Rīgas ielā 312, Līvānos, Līvānu novadā, plānotai zemes vienības
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daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: komercdarbības objektu apbūve platībā 32
m2, kods 0801.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītā plānotās zemes vienības daļas
platība var tikt precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

zemes vienības topogrāfijas plāns ar iezīmēto plānoto zemes
vienības daļu uz 1 lpp.
18. Par zemes nomas līguma slēgšanu.

Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot R. B., dzīvo (adrese), 2017.gada 8.marta iesniegumu par zemes nomas
līguma slēgšanu uz lietošanā bijušo zemes gabalu 0,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7682-002-0459, kas atrodas Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā, tika
konstatēts, ka ar Līvānu novada domes 2009.gada 29.oktobra sēdes lēmumu Nr.2516(2) ,,Par zemes lietošanas un nomas tiesību izbeigšanu” R. B. izbeigtas zemes
lietošanas tiesības uz apbūvētu zemes gabalu 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7682-002-0459, un zemes vienība 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0020459, kas atrodas Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2010.gada 25.marta sēdes lēmumu Nr.6-22(2) ,,Par zemes reformas pabeigšanai
izmantojamo zemes vienību izvērtēšanu un pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu
Līvānu novada lauku teritorijā” atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi,
precizējot platību atbilstoši kadastra informācijas sistēmas grafiskajiem datiem 0,2 ha
platībā.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datiem, uz zemes vienības atrodas R. B. piederoša būvju
domājamā daļa.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 7.2. un 7.2 punktam, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” –
nav,
NOLEMJ:
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1. Ar 2017.gada 1.aprīli iznomāt R. B., dzīvo: (adrese) lietošanā bijušo zemes
gabalu 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0459, kas atrodas Sutros, Sutru
pagastā, Līvānu novadā uz pieciem gadiem (skat. pielikumā izkopējumu no kadastra
kartes).
2.Noteikt R. B. zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 28 euro gadā.
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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
19. Par publisko iepirkumu noteikumiem.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam, paskaidro G. Pelēķis
Izskatot Līvānu novada pašvaldības noteikumu “Par iepirkumu organizēšanu un
iepirkumu komisiju darbību Līvānu novada pašvaldībā” projektu un noteikumu
“Kārtība, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi”
projektu, un pamatojoties uz Finanšu un Tautsaimniecības komiteju ierosinājumu, un
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.
panta pirmās daļas 2. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” –
nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.3 “Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu
komisiju darbību Līvānu novada pašvaldībā” jaunā redakcijā (skat. pielikumā).
2. Apstiprināt noteikumus Nr.4 “Kārtība, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu
likumā nereglamentētie iepirkumi” jaunā redakcijā (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Līvānu novada
domes 26.03.2015. noteikumi Nr. 2 „Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu
komisiju darbību Līvānu novada pašvaldībā” un noteikumi Nr. 3 „Kārtība, kādā tiek
veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi”, apstiprināti ar Līvānu
novada domes 26.03.2015. gada lēmumu Nr. 4 – 8 “Par Līvānu novada pašvaldības
iepirkumu organizēšanas noteikumiem”.
4. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā:

1) Noteikumi Nr.3 “Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju
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darbību Līvānu novada pašvaldībā” uz 8 lpp.
2) Noteikumi Nr.4 “Kārtība, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā
nereglamentētie iepirkumi” uz 6 lpp.
20. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifa precizējumu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, adrese: Rīgas iela 2b, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2017.gada 21.
marta vēstuli Nr. 1- 9.100 “Par sadzīves atkritumu tarifu” par korekciju veikšanu
sadzīves atkritumu tarifā no 01.04.2017. līdz 30.06.2017. saskaņā ar SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (SIA AADSO)
piemērojamo koeficientu dabas resursu nodoklim (DRN) par sadzīves atkritumu
pieņemšanu, kas atbilst attiecībai starp poligonā pieņemto atkritumu un poligonā
apglabāto atkritumu daudzumam, nemainot sadzīves atkritumu tarifu, kas apstiprināts
ar Līvānu novada domes 2017. gada 26. janvāra sēdes lēmumu Nr. 1-26 “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu” (kas piemērojams ar
2017. gada 1. martu), daļā par savākšanu, pārvadāšanu un šķirošanu, un ņemot vērā
SIA AADSO 2017. gada 30. janvāra vēstulē Nr.1.1.-1.1./8 “Par piemērojamo
koeficientu sadzīves atkritumu apglabāšanai” norādīto, ka Dabas resursu nodoklim
SIA AADSO 2017.gada janvārim un februārim piemēro koeficientu 0,75, un 2017.
gada 20. marta vēstulē Nr.1.1.-1.1./20El “Par piemērojamo koeficientu sadzīves
atkritumu apglabāšanai” norādīto, ka SIA AADSO no 2017.gada 01.marta līdz
30.jūnijam piemēro Dabas resursu nodoklim koeficientu 0,5, un ņemot vērā, ka
norēķinos par 2017.gada martu tiek piemērots apstiprinātais tarifs, kas ir stājies spēkā
ar 01.03.2017., 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.panta pirmās daļas 3. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 14.punkta e) apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu ar Līvānu novada domes 2017. gada 26. janvāra sēdes
lēmumu Nr. 1-26 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma tarifa
apstiprināšanu” 1. punktā apstiprinātajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kopējā
tarifā un ar 2017. gada 1. aprīli līdz 30. jūnijam apstiprināt šādu SIA „Līvānu dzīvokļu
un komunālās saimniecības” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kopējo tarifu:
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Pakalpoju
ma veids

Sadzīves
atkritumu
apsaimnie
košanas
pakalpoju
mu
kopējais
tarifs

SIA
AADSO
piemērotais
koeficients
DRN
janvārī,
februārī

SIA
AADSO
piemērota
is
koeficient
s DRN
martsjūnijs

Apstipri
-nātais
tarifs ar
01.03.
2017.

Korekcija
KOPĀ
Tarifs
sakarā
Tarifs
ar PVN,
ar
bez PVN, EUR
pārrēķi
EUR
nu
01.04.30.06.

Mērvienī
ba

Savākšana
pārvadāša
na un
apglabāša
na,
EUR

t

*112,61

25,00 0,75/18,75

0,5/12,50

140,21

-15,63

124,58

150,74

m3

*14,64

3,25 0,75/2,44

0,5/1,625

18,23

-2,03

16,20

19,60

DRN,
ar
01.01.
2017.
EUR

* tarifs netiek mainīts.
2. Informāciju par apstiprināto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa
precizējumu 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.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas
2017.gada 03.marta paziņojumu Nr.03600/029/2017-NOS par nekustamā īpašuma
pirmo izsoli izpildu lietā Nr.01473/029/2016, par pirmās izsoles rīkošanu O. M.
piederošajam nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 30-3, Līvānos, Līvānu novadā ar
kadastra Nr. 7611 900 1462, tika konstatēts, ka:
Līvānu novada dome 2015.gada 11.augustā izskatīja lietu par nekustamā
īpašuma parāda piedziņu no O. M. un pieņēma lēmumu nr.11-2(2) „Par nekustamā
īpašuma nodokļa parāda piedziņu”.
O. M. par nekustamo īpašumu Rīgas iela 30-3, Līvāni, Līvānu novads ar
kadastra Nr.7611 900 1462 uz 2015.gada 01.decembri bija konstatēts nekustamā
īpašuma nodokļa parāds 34,24 EUR (trīsdesmit četri euro un 24 centi) apmērā.
Laika periodā no iepriekšējā lēmuma spēkā stāšanās līdz šim brīdim maksājumi
nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanai netika veikti un parāda pieaugums uz
2017.gada 30.jūniju (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākuma beigu termiņš) ir 9,49 EUR (deviņi euro un 49 centi) apmērā, tajā skaitā
pamatparāds 5,12 EUR (pieci eiro un 12 centi) un nokavējuma nauda 4,37 EUR (četri
eiro un 37 centi), kopsummā 43,73EUR (četrdesmit trīs euro un 73 centi), tajā skaitā
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pamatparāds 28,01 EUR (divdesmit astoņi euro un 01 cents) un nokavējuma nauda
15,72 EUR (piecpadsmit euro un 72 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Precizēt Līvānu novada domes 2015.gada 11.augusta lēmumā Nr.11-2(2)
„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu”, piedzenamo nekustamā īpašuma
nodokļa parāda kopējo summu (par nekustamo īpašumu Rīgas iela 30-3, Līvāni,
Līvānu novads ar kadastra Nr.7611 900 1462), kas uz 2017.gada 30.jūniju
(prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir
43,73 EUR (četrdesmit trīs euro un 73 centi), tajā skaitā pamatparāds 28,01 EUR
(divdesmit astoņi euro un 01 cents) un nokavējuma nauda 15,72 EUR (piecpadsmit
euro un 72 centi).
1.2. Piedzīt no O. M., personas kods (kods), deklarētā dzīvesvietas adrese:
(adrese), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 43,73 EUR (četrdesmit trīs euro un 73
centi), kas sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa parāda uz 2015.gada 01.decembri
34,24 EUR (trīsdesmit četri euro un 24 centi) apmērā un nekustamā īpašuma parāda
pieauguma 9,49 EUR (deviņi euro un 49 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 5,12
EUR (pieci eiro un 12 centi) un nokavējuma nauda 4,37 EUR (četri eiro un 37 centi)
par nekustamo īpašumu Rīgas iela 30-3, Līvāni, Līvānu novads ar kadastra Nr.7611
900 1462.
1.3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami Līvānu novada
domes bankas kontā: AS „Citadele banka”, konts: LV79PARX0004642660004, kods:
PARXLV22.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas
2017.gada 22.februāra paziņojumu Nr.01415/ 027/2017-NOS par nekustamā īpašuma
izsoli izpildu lietā Nr.00520/027/2015, par pirmās izsoles rīkošanu G. S. piederošajam
nekustamajam īpašumam Meža ielā 15B, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr. 7611
003 0522, tika konstatēts, ka:
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Līvānu novada dome 2015.gada 28.maijā izskatīja lietu par nekustamā īpašuma
nodokļa piedziņu no G. S. un pieņēma lēmumu Nr.6-27(3) „Par nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņu”.
G. S. uz 2015.gada 20.maiju bija konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds
5094,09 EUR (pieci tūkstoši deviņdesmit četri euro un 09 centi) apmērā, tai skaitā:
NĪ adrese
Meža iela 15B,
Līvāni
Lāčplēša iela 1A,
Līvāni
Lāčplēša iela 1A,
Līvāni
Meža iela 19F,
Līvāni
Meža iela 19F,
Līvāni
Rīgas iela 2,
Līvāni
Rīgas iela 2P,
Līvāni

NĪN
objekts
zeme

Kadastra
numurs/apzīmējums
7611-003-0522

Pamatparāds
(EUR)
125,82

Nokavējuma
nauda (EUR)
51,86

Kopā
(EUR)
177,68

zeme

7611-003-1809

284,16

127,73

411,89

būve

7611-003-1809-001

1006,11

439,84

1445,95

zeme

7611-003-0513

291,59

140,70

432,29

būve

7611-003-0513-001

501,61

229,88

731,49

būve

7611-003-1806-001

1236,17

556,66

1792,83

zeme

7611-003-1807

78,92

23,04

101,96

3524,38

1569,71

5094,09

Kopā:

Laika periodā no iepriekšējā lēmuma spēkā stāšanās līdz šim brīdim maksājumi
nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanai netika veikti un parāda pieaugums uz
2017.gada 30.jūniju (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākuma beigu termiņš) ir 2607,32 EUR (divi tūkstoši seši simti septiņi euro un 32
centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 1263,10 EUR (viens tūkstotis divi simti
sešdesmit trīs eiro un 10 centi) un nokavējuma nauda 1344,22 EUR (viens tūkstotis trīs
simti četrdesmit četri eiro un 22 centi), kopsummā 7701,41 EUR (septiņi tūkstoši
septiņi simti viens euro un 41 cents), tajā skaitā pamatparāds 4787,48 EUR (četri
tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi euro un 48 centi) un nokavējuma nauda
2913,93 EUR (divi tūkstoši deviņi simti trīspadsmit euro un 93 centi), tai skaitā:
NĪ adrese
Meža iela 15B,
Līvāni
Lāčplēša iela 1A,
Līvāni
Lāčplēša iela 1A,
Līvāni
Meža iela 19F,
Līvāni
Meža iela 19F,
Līvāni
Rīgas iela 2, Līvāni
Rīgas iela 2P,
Līvāni

NĪN
objekts
zeme

Kadastra
numurs/apzīmējums
7611-003-0522

Pamatparā
ds (EUR)
175,77

Nokavējuma
nauda (EUR)
101,88

Kopā
(EUR)
277,65

zeme

7611-003-1809

387,70

234,50

622,20

būve

7611-003-1809-001

1368,90

830,01

2198,91

zeme

7611-003-0513

386,03

245,57

631,60

būve

7611-003-0513-001

685,04

414,80

1099,84

būve
zeme

7611-003-1806-001
7611-003-1807

1663,23
120,81

1028,81
58,36

2692,04
179,17

4787,48

2913,93

7701,41

Kopā:
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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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Precizēt Līvānu novada domes 2015.gada 28.maija lēmumā Nr.6-27(3)
„Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu”, piedzenamo nekustamā īpašuma
nodokļa parāda kopējo summu, kas uz 2017.gada 30.jūniju (prognozējamais
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir 7701,41 EUR
(septiņi tūkstoši septiņi simti viens euro un 41 cents), tajā skaitā pamatparāds 4787,48
EUR (četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi euro un 48 centi) un nokavējuma
nauda 2913,93 EUR (divi tūkstoši deviņi simti trīspadsmit euro un 93 centi).
2.2. Piedzīt no G. S., personas kods (kods), deklarētā dzīvesvietas adrese:
(adrese), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 7701,41 EUR (septiņi tūkstoši septiņi
simti viens euro un 41 cents), kas sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa parāda uz
2015.gada 20.maiju 5094,09 EUR (pieci tūkstoši deviņdesmit četri euro un 09 centi)
apmērā un nekustamā īpašuma parāda pieauguma 2607,32 EUR (divi tūkstoši seši
simti septiņi euro un 32 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 1263,10 EUR (viens
tūkstotis divi simti sešdesmit trīs eiro un 10 centi) un nokavējuma nauda 1344,22 EUR
(viens tūkstotis trīs simti četrdesmit četri eiro un 22 centi).
2.3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami Līvānu novada
domes bankas kontā: AS „Citadele banka”, konts: LV79PARX0004642660004, kods:
PARXLV22.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Inetas Podiņas
2017. gada 13. marta pieprasījumu Nr.01978/021/2017-NOS par nekustamā īpašuma
nodokļu parādu izpildu lietā Nr.01077/021/2015, par piedziņas vēršanu uz Rudzātu
pagasta zemnieku saimniecībai “Byumani”, reģistrācijas Nr. 41501025619 piederošo
nekustamo īpašumu “Auri”, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra
nr. 7668 005 0004, konstatēts, ka Rudzātu pagasta zemnieku saimniecībai “Byumani”
par nekustamo īpašumu “Auri”, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7668
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005 0004, ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 648,86 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 pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Civilprocesa likuma
539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Pieņemt lēmumu Nr.4-21(3) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no Rudzātu pagasta zemnieku
saimniecības “Byumani””.
3.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
4. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Līvānu pilsētā,
tika konstatēts, ka A. D., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), LV-5316, nav
savlaicīgi samaksājis aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu
Biedrības iela 5, dz.30, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr.76119001561. Parāda
summa, kas uz 2017.gada 31.martu nav samaksāta pašvaldībai ir 72,37 EUR, tai skaitā
pamatparāds 48,00 EUR un nokavējuma nauda 24,37 EUR par laika periodu no
02.04.2012. – 31.03.2017.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Civilprocesa likuma
539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
4.1. Pieņemt lēmumu Nr.4-21(4) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no A. D.”.
4.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
5. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Līvānu pilsētā,
tika konstatēts, ka E. S., norādītā uzturēšanās adrese ārzemēs: (adrese) nav savlaicīgi
samaksājusi aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Zaļā iela
12-35, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7611 900 0932. Parāda summa, kas uz
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2017.gada 31.martu nav samaksāta pašvaldībai ir 221,90 EUR, tai skaitā pamatparāds
132,36 EUR un nokavējuma nauda 89,54 EUR par laika periodu no 02.04.2007. –
31.03.2017.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Civilprocesa likuma
539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
5.1. Pieņemt lēmumu Nr.4-21(5) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no E. S.”.
5.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
6. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Līvānu pilsētā,
tika konstatēts, ka A. V., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi
samaksājis aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Rīgas iela
6A-38, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7611 900 1446. Parāda summa, kas uz
2017.gada 31.martu nav samaksāta pašvaldībai ir 81,14 EUR, tai skaitā pamatparāds
49,43 EUR un nokavējuma nauda 31,71 EUR par laika periodu no 15.11.2010. –
31.03.2017.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Civilprocesa likuma
539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
6.1. Pieņemt lēmumu Nr.4-21(6) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no A. V.”.
6.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
6.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
7. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Līvānu pilsētā,
tika konstatēts, ka J. K., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi
samaksājusi aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Rīgas iela
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12B-12, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7611 900 1439. Parāda summa, kas uz
2017.gada 31.martu nav samaksāta pašvaldībai ir 76,39 EUR, tai skaitā pamatparāds
50,84 EUR un nokavējuma nauda 25,55 EUR par laika periodu no 02.04.2012. –
31.03.2017.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Civilprocesa likuma
539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
7.1. Pieņemt lēmumu Nr.4-21(7) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no J. K.”.
7.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
7.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
8. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļu nomaksu Līvānu pilsētā,
tika konstatēts, ka V. M., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese) nav savlaicīgi
samaksājis aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu Rīgas iela
37A-7, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7611 900 1827. Parāda summa, kas uz
2017.gada 31.martu nav samaksāta pašvaldībai ir 73,11 EUR, tai skaitā pamatparāds
48,60 EUR un nokavējuma nauda 24,51 EUR par laika periodu no 02.04.2012. –
31.03.2017.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Civilprocesa likuma
539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
8.1. Pieņemt lēmumu Nr.4-21(8) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no V. M.”.
8.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
8.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
9. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Kalniņas
2017.gada 08.marta pieprasījumu Nr.02959/016/2017-NOS par nekustamā īpašuma
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nodokļu parādu izpildu lietā Nr.00320/016/2017, par piedziņas vēršanu uz A. I.
piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 59-27, Līvānos, Līvānu novadā,
ar kadastra nr. 7611 900 1353, konstatēts, ka A. I. par nekustamo īpašumu Rīgas ielā
59-27, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 900 1353 ir nekustamā īpašuma
nodokļa parāds 98,58 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 pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
9.1. Pieņemt lēmumu Nr.4-21(9) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no A. I.”.
9.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
9.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
10. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Inetas Podiņas
2017.gada 07.marta pieprasījumu Nr.00633/026/2017-NOS par nekustamā īpašuma
nodokļu parādu izpildu lietā Nr.00835/026/2009, par piedziņas vēršanu uz N. F.
piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Vecticībnieku ielā 8-40, Līvānos, Līvānu
novadā, ar kadastra nr. 7611 900 1453, konstatēts, ka N. F. par nekustamo īpašumu
Vecticībnieku ielā 8-40, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 900 1453 ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 109,50 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 pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Civilprocesa
likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
10.1. Pieņemt lēmumu Nr.4-21(10) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no N. F.”.
10.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
10.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
11. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Alīnas Zaķes
2017.gada 22.marta paziņojumu Nr.02780/028/2017-NOS par nekustamā īpašuma
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izsoli izpildu lietā Nr.00857/028/2016, par piedziņas vēršanu un pirmās izsoles
rīkošanu N. Š. piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Rīgas ielā 45-41,
Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 900 0965, konstatēts, ka N. Š. par
nekustamo īpašumu Rīgas ielā 45-41, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611
900 0965 ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 36,06 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 pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Civilprocesa likuma
539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
11.1. Pieņemt lēmumu Nr. 4-21(11) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no N. Š.”.
11.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
11.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
22. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas
skolas sagatavošanas grupā.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas direktora Gunāra
Luriņa 2017.gada 28.februāra iesniegumu Nr.1-17/2 par mācību maksas noteikšanu
pašapmaksas sagatavošanas grupā audzēkņiem, kuri 2017./2018.mācību gadā vēlas
mācīties Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas 1.klasē profesionālās
ievirzes izglītības programmās, un pamatojoties uz Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas
un mākslas skolas nolikuma 43.punktu, 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta
noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt mācību maksu pašapmaksas sagatavošanas grupas audzēkņiem,
kuri 2017./2018.mācību gadā vēlas mācīties Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un
mākslas skolas 1.klasē profesionālās ievirzes izglītības programmās, 10,00 euro
apmērā sagatavošanas grupas audzēknim mēnesī par 0,3 stundām nedēļā – instrumentu
spēle un 1 stundu nedēļā – mūzikas mācība.
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2. Noteikt, ka sagatavošanas grupas audzēkņu mācību maksa tiek novirzīta
sagatavošanas grupas pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
23. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta
līdzekļu sadali 2017.gadam.
Ziņo A. Usāne
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada 16.marta rīkojumu
Nr.132 „Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām mācību līdzekļu un
mācību literatūras iegādei 2017.gadā” Līvānu novada pašvaldībai ir piešķirti finanšu
līdzekļi 28 458,00 euro apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts
budžeta līdzekļu sadali Līvānu novada izglītības iestādēm 2017.gadam proporcionāli
izglītojamo skaitam uz 2016.gada 1.septembri:
Izglītības iestāde
Līvānu 1.vidusskola
Līvānu 2.vidusskola
Līvānu novada vakara (maiņu)
vidusskola
Jaunsilavas pamatskola
Rožupes pamatskola
Sutru pamatskola
Rudzātu vidusskola
Jersikas pamatskola
Līvānu novada PII “Rūķīši”
Kopā

Piešķirtais
finansējums
kopā, EUR
9852
5446
2042
2572
1513
510
2401
2023
2099
28458

t.sk. finansējuma sadalījums
Mācību
Mācību
līdzekļu iegādei literatūras iegādei
3352
6500
2000
3446
800
1242
1162
200
360
901
600
2099
11474

1410
1313
150
1500
1423
0
16984

2. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
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24. Par aizņēmumiem no Valsts kases.
Ziņo A. Usāne
Vārds tiek dots J. Kirillovam, M. Vilcānei
Paskaidro U. Skreivers
Sakarā ar projekta “Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina jaunbūve un sporta zāles
– angāra pārbūve Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā” īstenošanu, un ņemot vērā,
ka saskaņā ar iepirkuma rezultātiem projektēšanas un būvdarbu izmaksas sastāda
1650200,00 EUR (summa bez PVN), ar PVN 1996742,00 EUR, būvuzraudzības
izmaksas saskaņā ar finanšu piedāvājumu sastāda 11918,50 EUR (ieskaitot PVN),
projekta izmaksas kopsummā 2008660,50 EUR, un atbilstoši likuma „Par valsts
budžetu 2017.gadam” 14. panta otrās daļas 1.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldība var
ņemt aizņēmumu izglītības iestāžu investīciju projektiem, un 14.panta otrās daļas
7.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldība var ņemt aizņēmumu pašvaldību prioritāro
investīciju projektu īstenošanai ar maksimālo pašvaldības aizņēmuma summu 250000
EUR apmērā republikas pilsētu pašvaldībām un reģionālās nozīmes attīstības centra
pašvaldībām, un pamatojoties uz projekta atbilstību Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība,
darbs un ģimenes labsajūta) 2.2.3.22. pasākumam (Līvānu novada izglītības iestāžu
sporta bāzes infrastruktūras pārbūve mācību vides infrastruktūras uzlabošana) un
2.2.5.15. pasākumam (Peldbaseina būvniecība Līvānu novadā), un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 24. pantu, Likuma par budžetu un finanšu
vadību 41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu nr. 196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1. punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 1621439 EUR (viens miljons seši simti
divdesmit viens tūkstotis četri simti trīsdesmit deviņi euro) apmērā uz 25 gadiem ar
Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi, ņemot aizņēmumu pa daļām:
2017.gadā - 1363639 EUR (viens miljons trīs simti sešdesmit trīs tūkstoši seši simti
trīsdesmit deviņi euro) un 2018.gadā - 257800 EUR (divi simti piecdesmit septiņi
tūkstoši astoņi simti euro) projekta “Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina jaunbūve un
sporta zāles – angāra pārbūve Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā” īstenošanai ar
atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu domes budžetā,
garantējot aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada domes budžeta līdzekļiem.
2. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 250000 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši
euro) uz 25 gadiem ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi 2017.gada
maijā pašvaldības prioritārā investīciju projekta “Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina
jaunbūve un sporta zāles – angāra pārbūve Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā”
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īstenošanai ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu
domes budžetā, garantējot aizņēmuma atmaksu ar pašvaldības budžetu.
3. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers.
25. Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Pienotavas ielā 3, Līvānos,
Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Usāne
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam
Paskaidro U. Skeivers
Izskatot K. S., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošā zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0673, kas
atrodas Pienotavas ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, pārdošanu, un saskaņā ar Līvānu
novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumu Nr. 19-23(1) „Par zemes vienību
nodošanu atsavināšanai”, SIA „Latio” 2017.gada 7.martā noteikto nekustamā īpašuma
vērtību un privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu,
un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37., 44. un 44.1
pantiem, kuri nosaka publiskai personai piederošu zemes starpgabalu, kas iznomāts šā
likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai, atsavināšanas kārtību, un
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas
17. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” –
nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Pienotavas ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā,
ar kadastra numuru 7686 007 0673, kas sastāv no atsevišķas neapbūvētas zemes
vienības 5641 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0673, nosacīto cenu
2100,00 EUR (divi tūkstoši viens simts euro) apmērā.
2. Nosūtīt šī lēmuma 1. punktā minētā zemes gabala pierobežniekiem mēneša
laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas atsavināšanas paziņojumu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
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26. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Brīnums”, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot K. Š., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0262, kas
atrodas “Brīnums”, Kūkas, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, par kuru ir noslēgts
zemes nomas līgums, pārdošanu, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2016.gada
29.decembra lēmumu Nr. 19-23(2) „Par zemes vienību nodošanu atsavināšanai”, SIA
„Latio” 2017.gada 7.martā noteikto nekustamā īpašuma vērtību un privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka
publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4. panta ceturtās
daļas 8.punktā minētajai personai, atsavināšanas kārtību, un likuma „Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Brīnums”, Kūkās, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, ar kadastra numuru 7666 009 0262, kurš sastāv no atsevišķas apbūvētas zemes
vienības 0,4769 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0262, nosacīto cenu
1800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro) apmērā.
2. Nosūtīt K. Š. mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas atsavināšanas
paziņojumu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
27. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Zaļās lapas”, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot L. P., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0167, kas
atrodas “Zaļās lapas”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, par kuru ir noslēgts zemes
nomas līgums, pārdošanu, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2016.gada 29.decembra
lēmumu Nr. 19-23(3) „Par zemes vienību nodošanu atsavināšanai”, SIA „Latio” 2017.
gada 7. martā noteikto nekustamā īpašuma vērtību un privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas
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mantas atsavināšanas likuma 37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka publiskai personai
piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā
minētajai personai, atsavināšanas kārtību, un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Zaļās lapas”, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, ar kadastra numuru 7652 001 0167, kurš sastāv no atsevišķas apbūvētas zemes
vienības 0,1656 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0167, nosacīto cenu
1300,00 EUR viens tūkstotis trīs simti euro ) apmērā.
2. Nosūtīt L. P. mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas atsavināšanas
paziņojumu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
28. Par pašvaldības nekustamās mantas – dzīvokļa
Celtniecības ielā 6-1, Līvānos, Līvānu novadā izsoli.
Ziņo A. Usāne
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, 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 ņemot vērā, ka 2017. gada 9.
martā rīkotā izsole bija nesekmīga, un pamatojoties uz Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu un likuma
„Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 17.
punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Rīkot 2017. gada 11. maijā pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 1
Celtniecības ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā atkārtotu 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.
1.pielikumā).
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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.
29. Par projektu „Aprīkojuma iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības
pasākumu nodrošināšanai Līvānu novadā”.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Aprīkojuma iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai Līvānu novadā”, kura ieviešanai ir 100% finansējums no Valsts atbalsta
programmas Zivsaimniecības attīstībai Zivju fonda finanšu līdzekļiem, koncepciju, kas
izstrādāta saskaņā ar Valsts atbalsta pasākuma „Zivju resursu aizsardzības pasākumi,
ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība
(izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” programmu zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, 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. rīcības (Dabas vides
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana) 2.3.2.11. pasākumam (Vides kvalitātes un dabas
resursu uzlabošanas, kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu
novadā), un Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi
par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu
līdzekļiem”, un likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā Valsts atbalsta programmas
pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās
institūcijas kārtējos izdevumus)” ar projektu „Aprīkojuma iegāde zivju resursu
kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Līvānu novadā” un iesniegt
projektu Lauku atbalsta dienestā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu 12 098,79
EUR apmērā no Līvānu novada domes 2017. gada budžeta līdzekļiem projekta
realizēšanai.
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3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Pielikumā: projekta koncepcija uz 1 lpp.
30. Par zemes gabala pirkumu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot V. L., dzīvo (adrese), un A. D., dzīvo (adrese), kuru uz pilnvaras
pamata pārstāv V. L., kurā zemes īpašnieces vēlas Līvānu novada pašvaldībai pārdot
sev piederošo zemes īpašumu 660 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611 003 1818, Rīgas
ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, par 3 – 4 tūkstoši euro, tika konstatēts, ka:
Par zemes vienību īpašuma tiesības nostiprinātas Daugavpils tiesas
zemesgrāmatu nodaļas Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4957 vienādās
daļās V. L. un A. D.
Uz minētā zemes gabala atrodas Līvānu novada pašvaldībai piederošas ēkas un
būves – Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zāle Rīgas ielā 12,
Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra apzīmējumiem 7611 003 1818 001, 7611 003 1818
002, 7611 003 1818 003, 7611 003 1818 004 un 7611 003 1818 006, par ko
nostiprinātas īpašuma tiesības Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Līvānu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0007 7145.
Atbilstoši Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. –
2018. gadam 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.2.8. rīcības
(Kultūras pasākumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšana) 2.2.8.10. pasākumam
(Izstāžu nama infrastruktūras uzlabošana) un ņemot vērā, ka pašvaldībai minētais
zemes gabals nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju, kas
noteiktas likumā “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktā – “gādāt par
iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības
atbalsta iestādēm u.c.), un 5. punktā - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un
finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu
saglabāšanai u.c.) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 17. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” –
nav,
NOLEMJ:
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1. Nopirkt no V. L., dzīvo (adrese), un A. D., dzīvo Stacijas ielā 30, Olainē,
Olaines novadā, kuru uz pilnvaras pamata pārstāv V. L., zemes īpašumu 660 m2
platībā ar kadastra Nr. 7611 003 1818, Rīgas ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, par
piedāvāto zemāko cenu 3000 EUR (trīs tūkstoši euro), noslēdzot pirkuma līgumu.
2. Zemesgabalu 660 m2 platībā izmantot uz zemes gabala esošo pašvaldībai
piederošo ēku un būvju – Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas izstāžu
zāles uzturēšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgais par pirkuma līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās daļas vadītājs Gatis Pelēķis, par nekustamā īpašuma - zemes gabala
īpašuma tiesību nostiprināšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ir priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.
Pielikumā:

1) zemes gabala izvietojuma shēma uz 1 lpp.,
2) zemesgrāmatas nodalījuma noraksts uz 1 lpp.
31. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.

Ziņo A. Usāne

1. Izskatot Līvānu novada kultūras centra 2017.gada 22.marta vēstuli Nr. 115/45 par izmaiņām amatu vienību sarakstā un noteiktajās mēneša darba algās sakarā
ar izmaiņām Līvānu novada Kultūras centra filiāļu vadītāju personālā un ņemot vērā,
ka Sutru kultūras nama vadītājs papildus tiešajiem darba pienākumiem veica arī
apgaismes elektriķa pienākumus Līvānu novada Kultūras centrā, un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Ar 2017.gada 1.aprīli noteikt darba algu Sutru kultūras nama amata
vienībai “vadītājs” (profesijas kods 1431 11), 491,00 EUR mēnesī par vienu likmi
(skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
1.2. Ar 2017.gada 1.aprīli iekļaut Līvānu novada kultūras centrā amata vienību
“apgaismes elektriķis” (profesijas kods 7411 04), 0,5 likmes ar darba algu 406,00 EUR
par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Kultūras centra
direktore Aija Smirnova.
Pielikuma: amatu saraksts uz 3 lpp.
2. Izskatot Līvānu novada Rudzātu pagasta pārvaldes 2017.gada 15.marta
vēstuli Nr. LND/2-1.6/17/1116 par izmaiņām Rudzātu sociālā atbalsta centra amatu
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vienību sarakstā sakarā ar izmaiņām darbinieka darba pienākumos: izslēgt amata
vienību ”apkopējs” (profesijas kods 9112 01), 0,5 likmes un iekļaut amata vienību
“dežurants” (profesijas kods 9629 05) 0,5 likmes, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Ar 2017.gada 1.aprīli izslēgt no Līvānu novada Rudzātu pagasta pārvaldes
Rudzātu sociālā atbalsta centra amatu vienību saraksta amata vienību ”apkopējs”
(profesijas kods 9112 01) 0,5 likmes un iekļaut amata vienību “dežurants” (profesijas
kods 9629 05), 0,5 likmes ar darba algu 380,00 EUR mēnesī par vienu likmi (skat.
amatu vienību sarakstu pielikumā).
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rudzātu pagasta pārvaldes
vadītāja Ruta Klibiķe.
Pielikumā: amatu saraksts uz 1 lpp.
32. Par Rekreācijas zonas izveides Līvānos pussalā starp Daugavu un Dubnu
darba uzdevuma tehniskā projekta izstrādes termiņa pagarināšanu.
Ziņo A. Usāne
Pamatojoties uz Rekreācijas zonas izveidei Līvānos pussalā starp Daugavu un
Dubnu izveidotās darba grupas ierosinājumu un, lai pilnvērtīgi varētu nodrošināt ar
Līvānu novada domes 2016. gada 29. decembra lēmumu Nr. 19 – 17 “Par darba grupas
izveidi rekreācijas zonas izveidei Līvānos pussalā starp Daugavu un Dubnu” uzdoto
uzdevumu - apzināt un izvērtēt dabas un kultūrvēsturiskos rekreācijas un tūrisma
resursus, apkopot informāciju par rekreācijas zonā Līvānos pussalā starp Daugavu un
Dubnu, attīstāmajām nozarēm un izstrādāt priekšlikumus darba uzdevumam tehniskā
projekta izstrādei, pagarināt izpildes termiņu līdz 2017. gada 1. jūlijam, un lai
nodrošinātu pussalas Līvānos starp Daugavu un Dubnu teritorijas labiekārtošanu,
izveidojot rekreācijas zonu atbilstoši pašvaldības iecerei saskaņā ar Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam, radot iedzīvotājiem un viesiem
interesentiem brīvā laika aktivitāšu piedāvājuma dažādību, izstrādājot pussalas
attīstības programmu, kas realizējama pa kārtām desmit gadu laika posmā līdz Līvānu
pilsētas statusa iegūšanas 100-gadei 2026. gadam, kā arī ņemot vērā 34 ieceres
atbilstību Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018.
gadam 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) rīcības virziena 2.2.
(Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga sociālā vide) rīcības 2.2.5. (Iedzīvotāju un viesu brīvā laika
aktivitāšu pieejamības un kvalitātes uzlabošana) pasākumam 2.2.5.18. (Rekreācijas
zonas izveide Līvānu pussalā starp Daugavu un Dubnu) un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 15. panta pirmo daļu, kurā ir noteiktas pašvaldības autonomās
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funkcijas: parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana (2. punkts), rūpēties par
kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu (5. punkts) un veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu (6. punkts) un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt Rekreācijas zonas izveides Līvānos pussalā starp Daugavu un
Dubnu darba grupai darba uzdevuma - apzināt un izvērtēt dabas un kultūrvēsturiskos
rekreācijas un tūrisma resursus, apkopot informāciju par rekreācijas zonā Līvānos
pussalā starp Daugavu un Dubnu attīstāmajām nozarēm un izstrādāt priekšlikumus
darba uzdevumam tehniskā projekta izstrādei izpildes termiņu līdz 2017. gada 1.
jūlijam.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir priekšsēdētājs Andris Vaivods
33. Par Līvānu novada domes 2017. gada 23. februāra saistošo noteikumu 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” izdošanu galīgā redakcijā.
Ziņo A. Usāne
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017. gada
29. marta vēstulē Nr. 1 - 18/2566 „Par saistošajiem noteikumiem Nr. 4” sniegto
atzinumu par Līvānu novada domes 2017.gada 25. februāra saistošajiem noteikumiem
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” un ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 45. panta ceturto daļu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Veikt precizējumus Līvānu novada domes 2017.gada 23. februāra saistošajos
noteikumos 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” un apstiprināt tos galīgā redakcijā (skatīt
pielikumā).
2. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā
„Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
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3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi uz 4 lpp.
Sēde beidzas plkst.1100
Protokols parakstīts 2017. gada 31. martā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts

A. Usāne

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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