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Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Valdis ANSPAKS
Normunds BRUKMANIS
Klavdija DAUKŠTE
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Juris KIRILLOVS
Gaļina KRJUKOVA
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Normunds LIEPNIEKS, slimības dēļ
Ēriks SALCEVIČS, darba pienākumu dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Ināra GRIBONIKA, galvenā grāmatvede,
Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,

Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību speciāliste,
Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,
Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
Baiba VUCENLAZDĀNE, plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
Valdis LABINSKIS, Līvānu novada iedzīvotājs /līdz darba kārtības 10. jautājuma
izskatīšanai/,
Anna ZVEJNIECE, arhitekte /no 11. darba kārtības jautājuma izskatīšanas/
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
3. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada
25. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā””. Ziņo A. Usāne.
4. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2013. gada
28. marta saistošajos noteikumos Nr.7 "“ar tirdzniecību publiskās vietās un
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Līvānu novadā””. Ziņo A. Usāne.
5. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi 2015. gada 28. augusta
saistošajos noteikumos Nr.18 “Par mājas /istabas/ dzīvnieku reģistrācijas,
uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā””. Ziņo A. Usāne.
6. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2010. gada
29. novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sabiedrisko kārtību Līvānu
novadā”. Ziņo A. Usāne.
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Vasiļki”. Ziņo
J. Magdaļenoks.
9. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par zemes vienību apvienošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
“Kļavusala” Turku pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par iznomātā zemes gabala platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par projektu “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana”. Ziņo A.
Vaivods.
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18. Par Līvānu novada pašvaldības 2016. gada pārskata apstiprināšanu. Ziņo A.
Vaivods.
19. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas
pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Līču ielā 23a, Līvānos, Līvānu novadā
nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
21. Par ziedojumu pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods.
22. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
24. Par dzīvokļa Rīgas ielā 37a-26, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
25. Par izmaiņām attīstības plānošanas komisijas sastāvā. Ziņo A. Vaivods.
26. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē par pašvaldības
īstenoto projektu problēmjautājumiem un aktualitātēm:
1) notika darba grupas sanāksme, kur tika apspriesti jautājumi saistībā ar
rekreācijas zonas izveidi pussalā pie Latgales mākslas un amatniecības centra.
Piedalījās domes vadība, deputāti un pašvaldības speciālisti, kā arī Latvijas
Lauksaimniecības universitātes pārstāve, ainavu arhitekte Natālija Ņitavska,
kura prezentēja Līvānu pussalas rekreācijas zonas attīstības koncepciju,
2) atsākti darbi pie meliorācijas projektā paredzēto grāvju tīrīšanas Turku pagastā,
tāpat arī darbi pie Dzirnavu ielas un Kaiju ielas rekonstrukcijas projekta, kā arī
lauku ceļu rekonstrukcijas projektā paredzētie darbi 3 km garā ceļa posmā
Turku pagasta, visi minētie darbi jāpabeidz 2017. gadā,
3) darbi tiek uzsākti industriālajā zonā pie Celtniecības ielas un Stirnu ielas
rekonstrukcijas projekta, tāpat darbus uzsāks pie Stacijas ielas un Fabrikas ielas
rekonstrukcijas projekta, kā arī pie dzelzceļa pārvada izbūves projekta, arī šos
darbus paredzēts pabeigts 2017. gadā,
4) maijā jāuzsāk un oktobrī jāpabeidz Līvānu 1. vidusskolas mācību vides
uzlabošanas projekts,
5) šogad jāuzsāk un nākošā gadā jāpabeidz vieglatlētikas manēžas pagarinājuma
projekta īstenošana un baseina būvniecība pie Līvānu 1. vidusskolas,
6) šogad jāīsteno dzīvojamo māju kvartāla ielu pārbūve Sutru pagastā,
7) Jersikas pagastā jāīsteno kultūras nama pārbūves projekts, kura darbu
pabeigšanas termiņš ir 2018. gada sākumā,
8) Līvānu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros tiks veikti darbi
Ubaglīča individuālo māju kvartālā, kuri jāpabeidz 2018. gadā,
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9) Rudzātu pagastā jāveic pagasta pārvaldes un bibliotēkas ēkas siltināšanas
projekts, Rožupes pagastā paredzēta saules bateriju uzstādīšana AAPC
“Rožlejas”, kā arī tiek veikti darbi pie citu projektu izstrādāšanas.
6. aprīlī Līvānu novada domē notika Līvānu novada kultūras un bibliotēku darbinieku
sanāksme, Līvānu pilsētas svētku darba grupas sanāksme, kā arī Līvānu novada
izglītības iestāžu vadītāju sanāksme. Piedalījās Līvānu novada domes vadība.
7. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales
speciālās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ) padomes sēdē Daugavpilī. Sēdes laikā
tika apstiprināta vairāku Latgales reģiona uzņēmumu, tostarp Līvānu novada
uzņēmuma “LīvMet”, atbilstība Latgales SEZ nosacījumiem. Priekšsēdētāja vietniece
Aija Usāne šajā dienā, pārstāvot pašvaldību, Līvānu novada Kultūras centrā sveica
Preiļu deju apriņķa deju kolektīvu skates dalībniekus.
8. aprīlī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne teica uzrunu, atklājot pauerliftinga
čempionātu, kas norisinājās Līvānu 1. vidusskolas sporta zālē.
10. aprīlī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās LR Satiksmes ministrijas,
VAS “Latvijas Valsts ceļi”, ceļu uzturētāju un pašvaldību vadītāju sanāksmē Rīgā,
Satiksmes ministrijā, kur tika diskutēts par neapmierinošo vietējās nozīmes valsts ceļu
stāvokli Latvijas novados. Domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne šajā dienā
piedalījās sanāksmē Latvijas Valsts prezidenta kancelejā saistībā ar valsts svētku
koncerta, kas notiks šā gada 18. novembrī Līvānu novada Kultūras centrā, norises
nodrošināšanu un Valsts prezidenta kancelejas finansējuma piešķiršanu šim nolūkam.
11. aprīlī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un izpilddirektors Uldis Skreivers, kā
arī pašvaldības speciālisti piedalījās Līvānu daudzdzīvokļu mājas Vecticībnieku ielā 6
iedzīvotāju sanāksmē, lai pārrunātu jautājumus par dalību daudzdzīvokļu ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas programmā. Priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne
piedalījās Rožupes pagasta valdes sēdē, kur tika spriests par šā gada Rožupes pagasta
svētku un sporta svētku norisi.
12. aprīlī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne apmeklēja Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmiju, kur piedalījās projekta “Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un
dabas vērtību saglabāšana” darba grupas sanāksmē. Līvānu novada domē notika
Administratīvās komisijas sēde.
13. aprīlī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar biedrības “Latvijas Sarkanais
Krusts” ģenerālsekretāru Uldi Līkopu, lai pārrunātu jautājumus par biedrības darbību
Līvānu novadā. Sarunā piedalījās arī Latvijas Sarkanā Krusta Jēkabpils komitejas un
Līvānu nodaļas pārstāvji.
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14. aprīlī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne teica uzrunu Līvānu novada
atklātā Grīvas krosa čempionāta ietvaros.
18. aprīlī 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, deputāti un pašvaldības speciālisti, kā arī
Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāve, ainavu arhitekte Natālija Ņitavska,
kura prezentēja Līvānu pussalas rekreācijas zonas attīstības koncepciju.
20. aprīlī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes: Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde, Tautsaimniecības komitejas sēde un Finanšu komitejas sēde.
21. aprīlī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās konferencē “Latvijas valsts
ceļi”, kuras tēma bija - Latvijas ceļi nākamajos 100 gados. Konferences ietvaros tika
diskutēts par finansējumu valsts autoceļiem un valsts autoceļu tīkla attīstību.
22. aprīlī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods teica uzrunu Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas organizētā XI Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa
atklāšanas pasākuma ietvaros. Konkursā piedalījās 66 audzēkņi no 25 Latvijas mūzikas
skolām. Pasākumu apmeklēja arī komponista Jēkaba Graubiņa meita, starptautiski
atzīta vijolniece Ieva Graubiņa.
25. aprīlī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales plānošanas reģiona
Attīstības padomes sēdē un Latgales speciālās ekonomiskās zonas padomes sēdē, kas
notika Ludzā.
2. Dzīvokļa jautājumi.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot B. L., dzīvo (adrese), 2017. gada 20. februāra iesniegumu (reģ.
2017. gada 20. februārī ar nr. 2-11.1/17/332-L) par nodrošināšanu ar dzīvojamo
platību, un pamatojoties uz likuma „Par 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, un
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, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
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NOLEMJ:
1.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo platību
un piešķirt B. L., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
Rīgas ielā 37 – 35, Līvānos, Līvānu novadā, ar kop. pl. 25,61 m2, īres tiesības.
1.2. B. L. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa Rīgas
ielā 37 – 35 īri.
1.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par
labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa Zaļā ielā 10 – 14, Līvānos, Līvānu novadā, īri ar B. L.
un mēneša laikā veikt dzīvokļa pieņemšanu.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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 V. Ņ., dzīvo (adrese), 2017. gada 5. aprīļa iesniegumu (reģ. 2017.
gada 5. aprīlī ar nr. 2-11.1/17/598) par 2016. gada 3. martā noslēgtā dzīvojamās telpas
īres līguma Nr. 7 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, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt V. Ņ. īres tiesības uz istabu nr.2, 2 – istabu dzīvoklī bez ērtībām
(adrese), uz nenoteiktu laiku.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot J. P., dzīvo (adrese), 2017. gada 21. marta iesniegumu (reģ. 2017.
gada 21. martā ar nr. 2 – 11.1./17/530-P) un Līvānu novada sociālā dienesta 2017. gada
20. marta Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus J. P. 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
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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, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut J. P., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 4 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 4.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot V. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 23. marta
iesniegumu (reģ. 2017. gada 23. martā ar nr. 2 – 11.1./17/547) un Līvānu novada
sociālā dienesta 2017. gada 20. marta Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus V. G. 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, N. Brukmanim,
K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Iekļaut V. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā
palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas Nr. 5.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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3. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada
25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Līvānu novadā””.
Ziņo A. Usāne
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada 25.
februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Līvānu novadā” projektu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.
panta pirmās daļas 13. punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās
daļas 3.punktu, un Tautsaimniecības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.5 “Grozījumi Līvānu novada domes 2016.
gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Līvānu novadā””.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
4. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes
2013. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par tirdzniecību publiskās
vietās un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Līvānu novadā””
Ziņo A. Usāne
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Līvānu novada domes 2013. gada 28.
marta saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par tirdzniecību publiskās vietās un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Līvānu novadā”” projektu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās daļas 3.punktu,
Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 «Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību" 9. punktu un Tautsaimniecības komitejas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
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novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.6 “Grozījumi Līvānu novada domes 2013.
gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par tirdzniecību publiskās vietās un
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Līvānu novadā””.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
5. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi 2015. gada 28. augusta
saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas,
uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā””
Ziņo A. Usāne
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi 2015. gada 28. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 18 „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un
izķeršanas kārtību Līvānu novadā”” projektu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta
trešo daļu, Ministru kabineta 2011.gada 11. jūnija noteikumu Nr.491 „Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 11.punktu, Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa
noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punktu,
un Tautsaimniecības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.7 “Grozījumi 2015. gada 28. augusta
saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites,
turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā”” .
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
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3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
6. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2010. gada
29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 22 “Par sabiedrisko kārtību
Līvānu novadā””
Ziņo A. Usāne
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Līvānu novada domes 2010. gada 29.
novembra saistošajos noteikumos Nr. 22 “Par sabiedrisko kārtību Līvānu novadā””
projektu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punku
un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. pantu un 247. panta otro daļu,
Tautsaimniecības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.8 “Grozījumi Līvānu novada domes 2010.
gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 22 “Par sabiedrisko kārtību Līvānu
novadā””.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot SIA ,,ANIV”, reģ.Nr.41503043017, juridiskā adrese ,,Elksnīši”,
Sutru pagasts, Līvānu novads, 2017.gada 24.marta iesniegumu par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu īpašuma ,,Elksnīši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7682-002-0068, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, no zemes, uz kuras galvenā
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saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz komercdarbības objektu
apbūvi (kods 0801), jo uz zemes gabala ir lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības
laukums, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.punktu un 35.punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,7 ha platībā ar
nosaukumu ,,Elksnīši” ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0068, kas atrodas Sutru
pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: komercdarbības
objektu apbūve (kods 0801).
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma ,,Grīvas
mežs” zemes vienības ar kadastra Nr.7611-003-0001, kas atrodas Līvānos, Līvānu
novadā, plānotai daļai 9,35 ha platībā Grīvas meža Multifunkcionālās trases
apsaimniekošanai, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5.punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma ,,Grīvas
mežs” Līvānos, Līvānu novadā zemes vienības 11,90 ha platībā ar kadastra Nr. 7611003-0001 plānotai zemes vienības daļai 9,35 ha platībā: dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā
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darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods
0501).
2.2. Noteikt, ka šī lēmuma 2.1. punktā norādītā plānotās zemes vienības daļas
platība var tikt precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
Pielikumā:

zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns
ar iezīmēto plānoto zemes vienības daļu uz 1 lpp.

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Vasiļki”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Vasiļki” ar kopējo kadastra Nr.7682-001-0114,
kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā, īpašnieku A. K., dzīvo (adrese), un A. L.,
dzīvo (adrese), 2017.gada 22.marta iesniegumus par nekustamā īpašuma „Vasiļki”
zemes vienības 21,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-001-0114 sadalīšanu
trijos zemes nogabalos, atdalot no tās zemes nogabalus 6,3 ha platībā un 2,0 ha
platībā, piešķirt atdalāmajiem zemes nogabaliem jaunu nosaukumu ,,Vaivariņi”, un
zemes nogabalam 6,3 ha platībā atstāt esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101), bet no īpašuma atdalāmajam
meža nogabalam 2,0 ha platībā noteikt jaunu zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201), zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7682-001-0114 ar nosaukumu ,,Vasiļki” palikušajai zemes daļai atstāt
esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), un noteikto adresi: ,,Vasiļki”, Brenčore, Sutru pagasts,
Līvānu novads, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024.gadam” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7. pantu, kurā noteikts, ka
Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu,
un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā
zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Vasiļki”, kas
atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai 21,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7682-001-0114, to sadalot trijos zemes nogabalos, atdalot zemes
nogabalus 6,3 ha platībā un 2,0 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
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2. Piešķirt atdalāmajiem zemes nogabaliem 6,3 ha platībā un 2,0 ha platībā
jaunu nosaukumu „Vaivariņi”.
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 Aizssargjoslu 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.
9. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot I. S., dzīvo (adrese), 2017.gada 20.marta iesniegumu par jauna
nosaukuma piešķiršanu zemes īpašuma ,,Rubļevka” zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 7686-007-0050 un 7686-007-0770, kas atrodas Dubnas viensētās,
Turku pagastā, Līvānu novadā un esošās adreses: ,,Rubļevka”, Dubnas viensētas,
Turku pagasts, Līvānu novads, maiņu uz adresi: ,,Pakaviņi”, Dubnas viensētas, Turku
pagasts, Līvānu novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0050,
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, 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, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
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Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 7686-007-0050 platībā 656,47 m2 un 7686-007-0770 platībā 591,00 m2,
kas atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā, jaunu nosaukumu
,,Pakaviņi” un mainīt zemes vienībai 656,47 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7686007-0050 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikto adresi: ,,Rubļevka”,
Dubnas viensētas, Turku pagasts, Līvānu novads (klasifikatora kods 105952917), uz
adresi: ,,Pakaviņi”, Dubnas viensētas, Turku pagasts, Līvānu novads (sk. pielikumā
zemes robežu plānu kopijas).
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: zemes robežu plānu kopijas uz 2 lpp.
2. Izskatot M. M., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas R. V., dzīvo (adrese),
2017.gada 6.aprīļa iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu no mātes A. M. (mirusi
22.08.2002.) mantotā nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7686-006-0182, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu
Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK
IS), un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu,
likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, un likuma
“ Par pašvaldībām“ 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 10,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-006-0182, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu ,,Marija” ( 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.
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10. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot G. N., dzīvo (adrese), 2017.gada 30.marta iesniegumu par zemes
vienību 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-004-0019 un 1,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-004-0022 nodošanu nomā, kas atrodas Turku pagastā,
Līvānu novadā, tika konstatēts, ka zemes vienība 2,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-004-0019, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu
novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu Nr.5-24 ,,Par pašvaldībai piekrītošās
zemes noteikšanu Līvānu novada Turku pagastā un zemes platību precizēšanu” un
zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-004-0022, kas atrodas
Turku pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2008.gada 25.septembra sēdes
lēmumu Nr.12-29(10) ,,Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu pašvaldības
īpašuma objektu uzturēšanai vai autonomo funkciju veikšanai” atzītas 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, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-004-0019 un 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-004-0022, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, un
informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā vietā Turku 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 2 lpp.
2. Izskatot V. V., dzīvo (adrese), 2017.gada 7.aprīļa iesniegumu par zemes
vienības 3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0386, kas atrodas Turku
pagastā, Līvānu novadā, nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 3,8 ha
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platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0386, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu
novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu Nr.5-24 ,,Par
pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Turku pagastā un zemes
platību precizēšanu” 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, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
3,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0386, kas atrodas Turku pagastā,
Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā
vietā Turku 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.
3. Izskatot K. L., dzīvo (adrese), 2017.gada 12.janvāra iesniegumu par zemes
vienības 0,2026 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0253 nodošanu nomā,
tika konstatēts, ka:
Zemes vienība 0,2026 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0253, kas
atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada 31.jūlija
sēdes lēmumu Nr.10-17(2) ,,Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu
novadā un platības precizēšanu” atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi;
Zemes vienība ar Līvānu novada domes 2010. gada 9. marta zemes nomas
līgumu Nr. 59 iznomāja Z. U., kas ir mirusi.
Saskaņā ar 2017. gada 30.marta iesniegumu Z. U. mantinieki A. C., dzīvo
(adrese), P. U., dzīvo (adrese) un N. B., dzīvo (adrese), ir atteikušies no tiesībām uz
zemes nomu zemes vienībai 0,2026 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-0030253, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā.
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
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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, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
0,2026 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0253, kas atrodas Turku pagastā,
Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā
Turku 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.
11. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma „Saliņa” ar kopējo kadastra numuru 7666-0080157, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieces O. P., dzīvo (adrese),
2017.gada 29.marta iesniegumu par nekustamā īpašuma „Saliņa”, kas sastāv no trīs
zemes vienībām 7,4 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību 1,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0144, piešķirt tai jaunu nosaukumu un atstāt
esošo zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9. panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.punktu un likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Saliņa”, kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā, ar kopējo kadastra Nr.7666-008-0157 otro zemes vienību 1,1 ha
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platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0144 saskaņā ar atdalāmās zemes vienības
zemes robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes
robežu plānu).
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666008-0144 piešķirt jaunu nosaukumu „Jaunsalas” un atstāt esošo zemes lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma ,,Pastalojāni” īpašnieces A. K., dzīvo (adrese),
2017.gada 3.aprīļa iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu no īpašuma atdalāmai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0142, kas atrodas Rožupes 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, likuma ,,Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, un likuma “ Par pašvaldībām“
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 2,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0142, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu ,,Meža ūgas” .
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.
12. Par zvejas tiesību nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot J. V., dzīvo (adrese), 2017.gada 27.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
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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, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt J. 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 J. 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 M. J., dzīvo (adrese), 2017.gada 27.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, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt M. J., 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 M. J. 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.
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3. Izskatot M. M., dzīvo (adrese), 2017.gada 04.aprīļa 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, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt M. M., 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.
3.2. Noteikt, ka M. M. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13. Par zemes vienību apvienošanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA ,,Astarte-Nafta”, reģ Nr. 40003276964, juridiskā adrese; Brīvības
iela 60, Dobele, Dobeles novads, 2017.gada 12.aprīļa vēstuli Nr. 18 “Par zemes
vienību apvienošanu un adreses noteikšanu”, kurā lūdz atļaut apvienot SIA ,,AstarteNafta” piederošas blakus esošas zemes vienības Rīgas ielā 312, Līvānos, Līvānu
novadā 3500 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76860070244 un Rīgas ielā 314,
Līvānos, Līvānu novadā 6623 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76860070305, un
noteikt apvienotajai zemes vienībai vienu adresi: Rīgas iela 312, Līvāni, Līvānu
novads, norādīt esošos apgrūtinājumus (servitūtus) un noteikt apvienotajai zemes
vienībai (saglabāt esošo) zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu, un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
8.panta trešās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projekts nav
izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir
pieņemts vietējās pašvaldības lēmums, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
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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 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, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apvienot zemes vienības Rīgas ielā 312, Līvānos, Līvānu novadā 3500 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 76860070244 un Rīgas ielā 314, Līvānos, Līvānu
novadā 6623 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76860070305, nosakot kopējo platību
apvienotajai zemes vienībai 10123 m2, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk.
pielikumā zemes robežu plānus).
2. Apvienotajai zemes vienībai 10123 m2 platībā un ar to funkcionāli
saistītajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 76860070305001 un 76860070305002
atstāt adresi: Rīgas iela 312, Līvāni, Līvānu novads (klasifikatora kods 106618972), un
noteikt zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve ( kods 0801).
3. Izslēgt no adrešu reģistra adresi: Rīgas iela 314, Līvāni, Līvānu novads
(klasifikatora kods 104815531).
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes skata izdruka uz 1 lpp.
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Kļavusala” Turku pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Preime” reģ. Nr.41503026248, juridiskā adrese: Liepu iela 9-19,
Preiļi, iesniegto sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas (sertifikāta Nr. BA-86)
2017.gada 28.martā izstrādāto zemes ierīcības projektu ,,Kļavusala” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7686-003-0014 Līvānu novada Turku pagastā, un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, atbilstoši Līvānu novada
domes 2014. gada 28.augusta lēmumam Nr.12-16(1) „Par zemes ierīcības projekta
izstrādāšanu zemes īpašumiem” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un
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19.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi" 11.3.punktu un 26.punktu, Ministru kabineta noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumiem nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anitas Šķēpas izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kļavusala" zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7686-003-0014 Turku pagastā, Līvānu novadā, sadalot to divās zemes
vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. paliekošajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7686-0030198 ar nosaukumu ,,Kļavusala”– 9,5 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7686-0030204 ar nosaukumu ,,Radžukalns”– 17,1 ha.
2. Atstāt zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0198 ar
nosaukumu ,,Kļavusala” 9,5 ha platībā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
adresi – ,,Kļavusala”, Vanagsils, Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316
(klasifikatora kods 105994634).
3. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7686-003-0198 ar nosaukumu ,,Kļavusala” 9,5 ha platībā –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 7686-003-0204 ar nosaukumu ,,Radžukalns” 17,1 ha platībā – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
5. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7686-003-0198 un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0204 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 ,,Kļavusala” sadalījuma shēma
ar aprakstu un paskaidrojuma raksts uz 3 lpp.
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15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot E. R., dzīvojoša (adrese), 2017.gada 19.aprīļa iesniegumu par zemes
gabala 2561 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76110010632, kas atrodas J.
Rudzutaka ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, iznomāšanu, tika konstatēts, ka E. R.
saskaņā ar 2017.gada 6.aprīlī noslēgto pirkuma līgumu ar S. S. un J. S., ir iegādājies
īpašumā nekustamo īpašumu (adrese), kas sastāv no vienas būves: dzīvojamās mājas ar
kadastra apzīmējumu 76110010632002, par ko 2017.gada 12.aprīlī ir veikts
nostiprinājums Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 76115010014.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 4., 34. un 34.1 punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izbeigt ar S. S. un J. S. 2016. gada 17.augustā noslēgto zemes nomas līgumu
Nr. LND/2-13.11/16/11 par zemes gabala 2561 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
76110010632, kas atrodas J. Rudzutaka ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, nomu.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar E. R., dzīvojošu (adrese), par pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala 2561 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76110010632, kas
atrodas J. Rudzutaka ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, nomu uz 10 (desmit) gadiem, E.
R. piederošo ēku un būvju uzturēšanai.
3. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro gadā).
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: zemes robežu plāna kopija 1 lpp.
16. Par iznomātās zemes platības precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot biedrības „Veloklubs Līvāni”, reģ. Nr.40008122473, Rīgas ielā 77,
Līvāni, Līvānu novads, 2017. gada 18.aprīļa iesniegumu Nr.V-4-2017 par izmaiņu
veikšanu 2016.gada 11.oktbrī noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr. LND/2-13.4./16/32
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un nododot nomā zemes vienības daļu 9,35 ha platībā ar nomas tiesību nostiprinājumu
Zemesgrāmatā, Grīvas meža daudzfunkcionālās trases projekta realizācijai un
turpmākajai trases apsaimniekošanai, konstatēts, ka biedrības „Veloklubs Līvāni”
projekta realizācijai “Daudzfunkcionālās trases funkcionalitātes pilnveidošana Grīvas
mežā”, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējumu, 2016.gada 11.oktobrī noslēdzot Zemes nomas līgumu Nr. LND/213.4./16/32 daudzfunkcionālās trases ierīkošanai, ir nodota nomā zemes gabala daļa
1,4 ha platībā ar apbūves tiesībām, no zemesgabala ar kopējo platību 11,9 ha ar
kadastra Nr.7611 003 2401. Projekta realizācijai nepieciešams veikt nomas tiesību
reģistrāciju zemesgrāmatā, ko var izdarīt pēc iznomātā zemes gabala uzmērīšanas.
Tā kā multifunkcionālā trase izvietojusies līkumoti pa visu zemesgabalu 9,35
ha platībā un ir saistīta ar to, veicot uzmērīšanu būtu lietderīgi nodalīt un nodot nomai
zemes gabalu līdz trases ārējiem robežu punktiem (saskaņā ar pievienoto shēmu).
Ņemot vērā, ka biedrībai „Veloklubs Līvāni” ir piešķirts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss, kā arī to, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 3.punktu un 4.punkta 4.4.apakšpunktu, kas nosaka, ka šo
noteikumu 2.nodaļas normas nepiemēro (…), ja nomas objektu iznomā biedrībām,
nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai,
it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību (…) sporta atbalstīšanu…, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus starp Līvānu novada domi un biedrību „Veloklubs
Līvāni”, reģ. Nr.40008122473 noslēgtajā Zemes nomas līgumā Nr.LND/2-13.4./16/32
veicot līgumā šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Līguma 1.1.punktu šādā redakcijā:
„1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā daļu no zemesgabala 9,35 ha
platībā, no kuriem 1,4 ha platībā ar apbūves tiesībām, kas atrodas Rīgas ielā 2i,
Līvānos, Līvānu novadā ar nosaukumu „Grīvas mežs” (kadastra Nr. 7611 003 2401),
turpmāk tekstā - zemesgabals.”
1.2. Izteikt Līguma 1.4.punktu šādā redakcijā:
„1.4. Zemesgabals tiek nodots nomā ar mērķi: daudzfunkcionālās trases ierīkošanai
(1,4 ha platībā, tai skaitā 1,2 ha multifunkcionālās trases (2 km garumā un 6 m
platumā) ierīkošanai, 0,2 ha mašīnu stāvlaukuma ar administratīvo pārvietojamo ēku
izveidei un 7,95 ha trases uzturēšanai un apsaimniekošanai bez tiesībām veikt
mežsaimniecisko darbību) un funkcionalitātes pilnveidošanai Grīvas mežā, piesaistot
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu, saskaņā ar
Līvānu novada būvvaldē apstiprināto tehnisko projektu.”
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2. Noteikt, ka nomas platības precīzo uzmērīšanu veikt līguma darbības laikā
un pēc tam veikt grozījumus nomas līgumā atbilstoši precizētajai platībai.
3. Noteikt, ka atbildīgā par vienošanās slēgšanu ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
4. Noteikt, ka atbildīgā par zemes nomas līguma nostiprināšanu zemesgrāmatā
un informācijas ievietošanu Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv ir Līvānu novada domes priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā:

1) vienošanās projekts uz 2 lpp.,
2) zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna kopija
ar nomājamā zemes nogabala shēma uz 1 lpp.

17. Par projektu „Līvānu 1.vidusskolas mācību vides uzlabošana”
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Līvānu 1.vidusskolas mācību vides uzlabošana” koncepciju, kas izstrādāta
saskaņā ar Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta
mērķa 8.1.2. „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, un pamatojoties uz
projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.2.
rīcības virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga sociālā vide) 2.2.3. rīcības (Izglītības iestāžu
infrastruktūras un atbalsta pasākumu uzlabošana) 2.2.3.21. pasākumam (Līvānu
novada izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana) un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumiem Nr.323 „Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi” un likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā specifiskā
atbalsta mērķa 8.1.2. projektu konkursā ar projektu „Līvānu 1. vidusskolas mācību
vides uzlabošana”, iesniedzot projekta iesniegumu Centrālajā finanšu un līgumu
aģentūrā (CFLA).
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 2 492 489,05 EUR apmērā, t.sk. 1 690
856,47 EUR ir attiecināmās izmaksas, no kurām 85% ir Eiropas reģionālās attīstības
fonda finansējums 1 437 228,00 EUR apmērā, 4,5% Valsts budžeta dotācija
pašvaldībai 76 088,54 EUR apmērā un 10,5% ir Līvānu novada pašvaldības
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līdzfinansējums 177 539,93 EUR apmērā un indikatīvās neattiecināmās izmaksas 801
632,58 EUR.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.

18. Par Līvānu novada pašvaldības 2016. gada pārskata apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumiem Nr.
1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Likuma par budžetu un finanšu vadību
30. pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības 2016. gada pārskatu (skat.
pielikumā).
Pielikumā:

1) pārskats uz 221 lpp.,
2) zvērinātā revidenta atzinums uz 3 lpp.

19. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” 2017. gada
23. marta iesniegumu un Sutru pagasta pārvaldes 2017. gada 15. marta iesniegumu par
izmaiņām maksas pakalpojumu cenrādī, un pamatojoties uz Līvānu novada domes
2015.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 9 “Maksas pakalpojumu izcenojumu
noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” II. daļas 4. punktu un
likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” maksas
pakalpojumu cenrāža pakalpojuma veidu “10. hokeja laukuma noma” (skat.
pielikumu).
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2. Izslēgt no Līvānu novada Sutru pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu
cenrāža pakalpojuma veidu “2. veļas mazgāšana ar 1 ielādi līdz 6 kg” (skat.
pielikumu).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma 1.punkta izpildi ir Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja Inga Zvaigzne-Sniķere un lēmuma
2. punkta izpildi Sutru pagasta pārvaldes vadītāja Valija Ruisa.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrāži uz 3 lpp.
20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Līču ielā 23A, Līvānos, Līvānu novadā
nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot J. A., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošā zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7611 001 1612, kas
atrodas Līču ielā 23A, Līvānos, Līvānu novadā, atsavināšanu, un saskaņā ar Līvānu
novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumu Nr. 1-20 „Par atsevišķa apbūvēta
zemesgabala Līču ielā 23A, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai”, SIA
„Latio” 2017.gada 22.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 piederoša zemesgabala, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās
daļas 8. punktā minētajai personai, atsavināšanas kārtību, un likuma „Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Līču ielā 23A, Līvānos, Līvānu novadā, ar
kadastra Nr. 7611 001 1612, kas sastāv no atsevišķas apbūvētas zemes vienības 608 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 001 1612, nosacīto cenu 1700,00 EUR (viens
tūkstotis septiņi simts euro) apmērā.
2. Nosūtīt J. A. mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas atsavināšanas
paziņojumu (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
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21. Par ziedojumu pieņemšanu.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar līdzekļu piesaistīšanu Izcilības balvas piešķiršanai Līvānu novada
vispārizglītojošo skolu pedagogiem un saskaņā ar Līvānu novada domes 2015. gada
30. aprīļa noteikumu Nr. 4 .„Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā” 8. punktu un pamatojoties uz
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 12.
pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt ziedojumu 20250,00 EUR (divdesmit tūkstoši divi simti piecdesmit
euro) apmērā no SIA „Light Guide Optics International”, reģ. Nr. 41503034724,
juridiskā adrese: Celtniecības iela 8, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
2. Šī lēmuma 1.punktā pieņemtos finanšu līdzekļus izmantot Izcilības balvas
piešķiršanai Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem.
3. Slēgt līgumu ar SIA „Light Guide Optics International”, reģ. Nr.
41503034724, par piešķirto līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim.
4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
22. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo A. Vaivods

Sakarā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros izstrādātā projekta
Nr. 16-03-AL21-A019.2202-000005 "Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu
zāles vienkāršota atjaunošana" īstenošanu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 22. pantu, Ministru kabineta 2008. gada 25.marta noteikumiem nr. 196
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu 146120,00 EUR (viens simts četrdesmit seši tūkstoši viens
simts divdesmit euro) apmērā Valsts kasē 2017.gada jūnijā uz septiņiem gadiem ar
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Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi Eiropas Lauksaimniecības fonda
projekta Nr. 16-03-AL21-A019.2202-000005 "Jersikas kultūras un sabiedriskā centra
ēkas aktu zāles vienkāršota atjaunošana" īstenošanai ar atlikto pamatsummas
maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu domes budžetā, garantējot aizņēmuma
atmaksu ar Līvānu novada domes budžeta līdzekļiem.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers.
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
1. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu Līvānu novada
Turku pagastā, tika konstatēts, ka H. V., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), nav
savlaicīgi samaksājusi aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu
„Līčupe”, Turku pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr. 7686 001 0123.
……….
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 Republikas Civilprocesa
likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr.5-23(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no H. V.”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
2. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu Līvānu novada
Turku pagastā, tika konstatēts, ka D. J., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), nav
savlaicīgi samaksājis aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo īpašumu
„Bezdelīgactiņas”, Turku pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra Nr.7686 006 0032.
………
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 Republikas Civilprocesa
likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
29

deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pieņemt lēmumu Nr.5-23(2) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no D. J.
2.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
3. Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu Līvānu novada
Turku pagastā, tika konstatēts, ka L. P., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), nav
savlaicīgi samaksājusi aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par lietošanā bijušo
nekustamo īpašumu „Rema”, Turku pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7686 003
0211.
……….
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 Republikas Civilprocesa
likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pieņemt lēmumu Nr.5-23(3) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no L. P.
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 nodokļa nomaksu Līvānu novada
Turku pagastā, tika konstatēts, ka R. B., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), nav
savlaicīgi samaksājusi aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par lietošanā bijušo
nekustamo īpašumu „Rema”, Turku pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7686 006
0206.
……..
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 Republikas Civilprocesa
likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
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Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Pieņemt lēmumu Nr.5-23(4) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no R. B.
4.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
24. Par dzīvokļa Rīgas ielā 37a-26, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot E. Z., personas kods (kods), deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2017. gada
15. februāra iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5. punktu, kas
nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un
Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr.109 ”Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai
vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties uz likuma
”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvoklim Nr. 26, Rīgas ielā 37a, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr. 26, Rīgas ielā 37a, Līvānos, Līvānu novadā
un 5554/257086 domājamās daļas no dzīvojamās mājas kopīpašuma un 5554/257086
domājamās daļas no zemesgabala 3503 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611 003 0301, to
pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa īrniekam Eduardam Zvirbulim.
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
25. Par izmaiņām attīstības plānošanas komisijas sastāvā.

Ziņo A. Vaivods
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Izskatot Antona Breidaka, dzīvo Krasta ielā 17, Līvānos, 2017. gada 3. aprīļa
iesniegumu par izslēgšanu no Līvānu novada domes Attīstības plānošanas komisijas
sastāva un pamatojoties Līvānu novada domes 2016. gada 31. marta saistošo
noteikumu Nr. 7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums” 59.5. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2017. gada 1. maiju atbrīvot Antonu Breidaku no Līvānu novada domes
Attīstības plānošanas komisijas locekļa pienākumiem un izslēgt no komisijas sastāva.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes plānošanas
un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
26. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro A. Zvejniece
1. Izskatot Sutru pagasta pārvaldes 2017.gada 19.aprīļa iesniegumu par līdzekļu
piešķiršanu 3029,84 EUR apmērā Sutru pagasta Lūzenieku gājēju laipas remontam, un
saskaņā ar 2017.gada 10.aprīļa Apsekošanas aktu, konstatēts, ka gājēju laipas
izmantošana iedzīvotājiem nav droša, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 3029,84 EUR Sutru pagasta Lūzenieku gājēju laipas
remontam no Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā.
1. 2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja Valija Ruisa un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu novada būvvaldes arhitektes Annas Zvejnieces ierosinājumu
par līdzekļu piešķiršanu sakarā ar projekta “Publiskās infrastruktūras kvalitātes
uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”
pieteikuma sagatavošanu iesniegšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, kuram
jāpievieno kartogrāfiskais materiāls, un, lai to sagatavotu, ir nepieciešams iegadāties
programmu ZWCAD Classic, kuras izmaksas saskaņā ar cenu piedāvājumu sastāda
657,03 EUR (ieskaitot PVN), un ņemot vērā, ka šāda kartogrāfiskā materiāla
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sagatavošana būs nepieciešama arī turpmākajiem projektiem, kurus Līvānu novada
dome plāno realizēt 2020.-2022.gadā, kā arī šī programma tiktu izmantota arhitekta un
būvniecības nodaļas ikdienas darbu veikšanā – labāko risinājumu meklēšanā
pašvaldībā realizējamajos projektos, konsultācijās, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 657,03 EUR programmas ZWCAD Classic iegādei no
Līvānu novada domes 2017. gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
domes 2017. gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, arhitekte Anna Zvejniece un Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
Sēde beidzas plkst.1100
Protokols parakstīts 2017. gada 3. maijā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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