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Sēdes sākums plkst. 900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS
4) Inese JAUNUŠĀNE
5) Ināra KALVĀNE
6) Ginta KRAUKLE
7) Valdis LABINSKIS
8) Jānis MAGDAĻENOKS
9) Ivans MATROSOVS
10) Gatis PASTARS
11) Pēteris ROMANOVSKIS
12) Ļevs TROŠKOVS
13) Andris VAIVODS
14) Ainis VEIGURS
15) Mārīte VILCĀNE
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
2) Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
3) Ilga PEISENIECE, izglītības pārvaldes vadītāja,
4) Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
5) Inese STAHOVSKA, Līvānu UAC vadītāja,
6) Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
7) Sanita DUBOVSKA, Rožupes pamatskolas direktora p.i.,
8) Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,

9) Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
10) Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,
11) Aija USĀNE, izpilddirektora vietniece,
12) Artūrs VILCĀNS, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes
priekšsēdētājs,
13) Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
14) Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
15) Ainārs SKROMĀNS, būvinženieris
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē par līguma slēgšanu projekta
“Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve “Attīrīšanas iekārtās” Rudzātos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā” īstenošanai. Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut domes sēdes darba
kārtībā 30. darba kārtības jautājumu “Par līguma slēgšanu projekta “Notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu izbūve “Attīrīšanas iekārtās” Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā”
īstenošanai”.
Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
Iekļaut darba kārtībā 30. darba kārtības jautājumu “Par līguma slēgšanu projekta
“Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve “Attīrīšanas iekārtās” Rudzātos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā” īstenošanai”.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē par Valsts ieņēmumu dienesta
vēstuli “Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Alejas ielā 22, Līvānos” un ierosina
iekļaut domes sēdes darba kārtībā 31. darba kārtība jautājumu “Par valstij piekrītošo
nekustamo īpašumu Alejas ielā 22, Līvānos”. Paskaidro Renāte Šmukste.
Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
Iekļaut darba kārtībā 31. darba kārtība jautājumu “Par valstij piekrītošo nekustamo
īpašumu Alejas ielā 22, Līvānos”.
Deputāts Valdis Labinskis ierosina domes sēdes darba kārtībā kā pēdējo darba
kārtības jautājumu iekļaut diskusiju par Valsts valodas likuma ievērošanu pašvaldībā,
konkrēti pasākumā Jersikas pagastā 2017. gada 17. novembrī saskaņā ar deputāta
iesniegumu, kuru pirms domes sēdes saņēmuši visi deputāti. Jautājuma neiekļaušanas darba
kārtībā gadījumā deputāts V. Labinskis lūdz viņa iesniegumu pievienot domes sēdes
protokolam.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina deputātiem iepazīties ar deputāta
Valda Labinska iesniegumu un jautājuma par darba kārtības papildināšanu ar diskusiju par
Valsts valodas likuma ievērošanu izlemt pēc iepazīšanās ar iesniegumu.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā domes
priekšsēdētāja Andra Vaivoda ierosinājumu un deputātu balsojumu par 31. darba kārtības
jautājuma “Par līguma slēgšanu projekta “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve
“Attīrīšanas iekārtās” Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā” īstenošanai” un 32.
darba kārtības jautājuma “Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Alejas ielā 22,
Līvānos” iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā, Līvānu novada dome izskata šādu domes
sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Par Rožupes pamatskolas direktoru. Ziņo I. Kalvāne.
3. Par nacionālā sarīkojuma “Pulkā eimu, pulkā teku” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo I.
Kalvāne.
4. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne
5. Par Līvānu novada pasākuma “ZIEMASSVĒTKU TIRGUS 2017” nolikumu. Ziņo
I. Kalvāne
6. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Rīgas ielā 2, 2V. Ziņo J.
Magdaļenoks.
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Vidzemes ielā 32,
Līvānos. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par adrešu datu kārtošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par saistošajiem noteikumiem “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Līvānu novadā”. Ziņo J. Magdaļenoks.
18. Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu. Ziņo
A. Vaivods.
19. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
20. Par papildus finansējumu domes komisijas darba apmaksai. Ziņo A. Vaivods.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
22. Par pašvaldības inventāra nodošanu apsaimniekošanā. Ziņo A. Vaivods.
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
24. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
25. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Flokši”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
26. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Grozi”, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
27. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Sīpoli”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
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28. Par dzīvokļa Lāčplēša ielā 15-26, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods.
29. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
30. Par līguma slēgšanu projekta “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve” “Attīrīšanas
iekārtās” Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā” īstenošanai. Ziņo A. Vaivods.
31. Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Alejas ielā 22, Līvānos. Ziņo A. Vaivods.

1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram
Paskaidro U. Skreivers
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē deputātus par aktualitātēm projektu
īstenošanas gaitā Līvānu novadā.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods iepazīstina deputātus ar Latvijas pašvaldību
savienības sagatavoto informāciju par provizorisko pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 2018.
gadam aprēķina tabulu.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē deputātus par Valsts augstākā apbalvojuma Triju zvaigžņu ordeņa saņemšanu.
No 17. oktobra līdz 8. novembrim domes priekšsēdētājs Andris Vaivods atradās
atvaļinājumā.
25. oktobrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne Rēzeknē piedalījās Latgales plānošanas
reģiona sanāksmē par sabiedrisko transportu.
26. oktobrī domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, domes deputāti Valdis Labinskis
un Gatis Pastars piedalījās biedrības „Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” Līvānos
realizētā “Erasmus+” starptautiskās jauniešu apmaiņas projekta “Dari un māci, ko tu proti
II” ietvaros rīkotajā jauniešu diskusijā ar vietējās varas pārstāvjiem. Projektā piedalās
jaunieši no Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Latvijas.
27. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Viduslatgales pārnovadu
fonda, sadarbībā ar novadu pašvaldībām, rīkotajās Lūgšanu brokastīs. Tās šogad norisinājās
Vārkavas novada Rožkalnu kultūras namā.
28. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās un teica uzrunu Senioru
atpūtas sarīkojumā Rudzātu saieta namā.
31. oktobrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un domes deputāts Valdis Labinskis
Krustpils novada pašvaldībā piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības rīkotajās pašvaldību
deputātu apmācībās.
1. novembrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne un domes atbildīgie darbinieki Valmierā
piedalījās Mājokļu politikas tīkla sanāksme – diskusija “Vai Latvijā ir jāattīsta dzīvokļu īres
tirgus?”.
2. novembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās ikmēneša Līvānu novada
kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības un jaunatnes iestāžu vadītāju informatīvajā
sanāksmē.
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2. novembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Līvānu 1. vidusskolas zālē uzrunāja
novada 7. – 12. klašu audzēkņu un uzņēmumu pārstāvjus, kuri piedalījās „Ātro randiņu”
pasākumā – skolēnu sarunā ar novada uzņēmējiem.
2. novembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, domes izpilddirektors Uldis Skreivers
un Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece piedalījās Rudzātu vidusskolas skolēnu
vecāku un skolas darbinieku sapulcē, kur iepazīstināja ar pašvaldības nostāju pret Izglītības
un zinātnes ministrijas virzītajiem grozījumiem “Izglītības likumā”.
3. novembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rīgā piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS) diskusijā par VARAM uzņēmējdarbības ziņojumu. Tika diskutēts ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) par to, kā palielināt
pašvaldību lomu investīciju piesaistes procesā un uzņēmējdarbības attīstībā un par
iniciatīvu “Atbalsti mazo biznesu” un Mazā biznesa diena.
4. novembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Līvānu novada
Lauksaimnieku gada pasākumā Sutru kultūras namā.
7. novembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Informātikas daļas vadītājs Juris
Sniķers un Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Indra Upeniece tikās ar SIA
“Latvijas Mobilais Telefons” pārstāvjiem, lai pārrunātu turpmākās sadarbības jautājumus.
7. novembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Sabiedrisko attiecību un ārējo
sakaru daļas vadītāja Indra Upeniece tikās ar Līvānu 1. vidusskolas skolēniem, kuri
apmeklēja pašvaldību mācību priekšmeta "Sociālās zinības" ietvaros, lai iepazītos ar
pašvaldības darbu.
8. novembrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne Rīgā piedalījās LPS Veselības un sociālo
jautājumu komitejas sēdē.
9. novembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Līvānu novada izglītības
iestāžu vadītāju sanāksmē.
10. novembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Latgales mākslas un amatniecības
centra pārstāvji piedalījās Latgales reģiona tūrisma asociācijas rīkotajā ikgadējā Latgales
tūrisma konferencē, kas notika Lūznavas muižā.
11. novembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Ievas un Bonifācija Cauņu
bērnu, mazbērnu, mazmazbērnu darbu izstādes “Meklējot sākumu. Mantojums” atklāšanā
Latgales mākslas un amatniecības centrā.
11. novembrī pašvaldības vadība piedalījās Lāčplēša dienai veltītajā lāpu gājienā un
piemiņas brīdī pie Līvānu Atbrīvošanas pieminekļa.
13. novembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
un Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Indra Upeniece tikās ar Valsts
policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieku Juri Pastaru, lai pārrunātu organizatoriskos
jautājumus par Latvijas policijas dibināšanas 99. gadadienai veltīta svinīga pasākuma
rīkošanu 2017. gada 7. decembrī Līvānos.
13. novembrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne vadīja Dzīvokļu jautājumu komisijas
sēdi.
13. novembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
un Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece piedalījās Līvānu 2. vidusskolas vecāku
sapulcē, kur iepazīstināja ar pašvaldības nostāju pret Izglītības un zinātnes ministrijas
virzītajiem grozījumiem “Izglītības likumā”.
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14. novembrī domes izpilddirektors Uldis Skreivers pieredzes apmaiņā apmeklēja
Krāslavas novadu, kur iepazinās ar Krāslavas peldbaseina darbības organizēšanu.
14. novembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā tikās ar VARAM ministru
Kasparu Gerhardu, lai pārrunātu jautājumus par papildus finansējuma piesaistes iespējām
Latgales programmai. Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Reģionālo attīstības
centru apvienības valdes sēdē.
15. novembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Vides uzraudzības un
kārtības komisijas izbraukuma sēdē Turku un Rudzātu pagastos.
15. novembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā piedalījās Latgales plānošanas
reģiona attīstības padomes sēdē.
16. novembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas Republikas 99.
Proklamēšanas gadadienas sarīkojumā PII “Rūķīši”.
16. novembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas Republikas 99.
Proklamēšanas gadadienas sarīkojumā Rožupes kultūras namā.
16. novembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Latvijas Republikas 99.
Proklamēšanas gadadienas sarīkojumā Jaunsilavas pamatskolā.
16. novembrī Līvānu novada domes Administrācijas ēkā notika Latvijas Pašvaldību
savienības rīkotās pašvaldību deputātu apmācības.
17. novembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un SIA “Līvānu kūdras fabrika” un
SIA “Zelta Zeme” valdes priekšsēdētājs un domes deputāts Pēteris Romanovskis Rīgā
piedalījās Valsts prezidenta pieņemšanā uzņēmējiem un pašvaldību vadītājiem par godu
Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai.
17. novembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas Republikas 99.
Proklamēšanas gadadienas sarīkojumā Jersikas tautas namā un Rudzātu saieta namā.
17. novembrī domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Latvijas Republikas 99.
Proklamēšanas gadadienas sarīkojumā Sutru saieta namā.
18. novembrī domes izpilddirektors Uldis Skreivers atklāja Livenhofas (Līvānu) skrējienu.
18. novembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgas pilī saņēma IV šķiras Triju
Zvaigžņu ordeni un piedalījās Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienai veltītajā
svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī.
18. novembrī domes vadība piedalījās Latvijas Republikas 99. Proklamēšanas gadadienas
sarīkojumā Līvānu novada Kultūras centrā. Svētku uzrunu teica priekšsēdētāja vietniece
Ginta Kraukle.
21. novembrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Latvijas Darba devēju
konfederācijas rīkotajā sanāksmē par prakses vietām skolēniem.
21. novembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Zelta kāzu jubilejā sveica Gotfridu un
Ludmilu Gaudzejus.
21. novembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Ungārijas Vēstniecības
rīkotās izstādes „Sievieti sargājot” atklāšanā.
22. novembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga
Peiseniece un Reģionālo attīstības centru apvienības vadītājs Vents Armands Krauklis Rīgā
piedalījās preses konferencē par grozījumiem Izglītības likumā.
23. novembrī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
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24. novembrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne, Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga
Peiseniece un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne piedalījās LPS
Novadu dienā Aizkrauklē.
24. novembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Ginta
Kraukle piedalījās 37. Eiroreģiona “Ezeru zeme” Padomes sēdē, kas notika Moletai pilsētā
(Lietuva).
25. novembrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās “Domes kauss” volejbolā
sievietēm atklāšanā.
25. novembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Slāvu kultūras ansambļa
“Uzori” 6. Tautasdziesmu festivālā.
27. novembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, izpilddirektors Uldis Skreives
piedalījās Sporta komisijas sēdē, kuras ietvaros notika tikšanās ar novada sporta klubu
pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un ieceres.
27. novembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, domes deputāts Gatis Pastars un
Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne tikās ar Latgales plānošanas
reģiona administrācijas vadītāju Ivetu Maļinu-Tabūni, lai pārrunātu jautājumus par papildus
finansējuma piesaistes iespējām Latgales programmai.
27. novembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Nodarbinātības valsts aģentūras
Preiļu filiāles vadītāju Viju Jakimovu un Nodarbinātības organizatori Antru Šolku, lai
pārrunātu aktuālos jautājumus.

2. Par Rožupes pamatskolas direktoru.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
Informāciju sniedz S. Dubovska
Izskatot Rožupes pamatskolas direktora amata pretendentu atlases komisijas
2017. gada 9. oktobra sēdes ieteikumu un atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19.
augusta noteikumiem „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības
iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu
vadītāju amatu pretendentu atlasei”, Līvānu novada domes 2017.gada 31.augusta
„Pretendentu atlases konkursa uz vakanto Rožupes pamatskolas direktora amatu nolikumu”
un pamatojoties uz LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada 27.oktobra vēstuli
Nr.01-14e/4051 par Sanitas Dubovskas kandidatūras saskaņošanu Rožupes pamatskolas
direktora amatam un saskaņā ar Sanitas Dubovskas, dzīvo (adrese), 2017. gada
22.septembra pieteikumu direktora amatam (reģistrēts LNP 25.09.2017. Nr. 2-2.12/17/700),
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu un Izglītības
likuma 17. panta trešās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2017. gada 1.decembri iecelt Rožupes pamatskolas direktora amatā Sanitu
Dubovsku, dzīvo (adrese).
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2. Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram noslēgt darba
līgumu ar Sanitu Dubovsku.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.

3. Par nacionālā sarīkojuma “Pulkā eimu, pulkā teku” nolikuma
apstiprināšanu.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam, I. Jaunušānei, G. Krauklei
Paskaidro I. Peiseniece
Izskatot Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2017. gada 17. novembra iesniegumu
Nr.1-6/62, par Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas
“Pulkā eimu, pulkā teku” Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālā sarīkojuma
nolikuma projekta apstiprināšanu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas
programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālā
sarīkojuma nolikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu jauniešu centra
direktore Zane Praņevska.
Pielikumā: nolikums uz 3 lpp.

4. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Veiguram, I. Jaunušānei, M. Grigalim
Paskaidro R. Šmukste
1. Izskatot T. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 1. novembra
iesniegumu (reģistrēts 2017. gada 1. novembrī Nr. LNP/2-1.9.2/17/1675) par īrētās
dzīvojamās platības maiņu, 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, kultūras un
sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
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pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
1.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo platību un
piešķirt T. V., ģim. sast. 2 cilv., nelabiekārtotu 1- istabu dzīvokli (adrese), ar kop. pl. 17,40
kv.m. īres tiesības.
1.2. T. V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par nelabiekārtota 1 – istabu dzīvokļa (adrese)
īri.
1.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par 1 – istabu
dzīvokļa ar daļējām ērtībām (adrese), īri ar T. V. un mēneša laikā veikt dzīvokļa
pieņemšanu.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Aija
Usāne.
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 L. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 17. oktobra iesniegumu
(reģistrēts 2017. gada 17. oktobrī Nr. LNP/2-1.9.2/17/1607) par 2015. gada 31. jūlija
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 39 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz likuma “Par
dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt
pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav,
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt L. G. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Aija
Usāne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot I. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 25. oktobra iesniegumu
(reģistrēts 2017. gada 25. oktobrī Nr. LNP/2-1.9.2/17/1653) par 2017. gada 6. februāra
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 8 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz likuma “Par
dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt
pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu
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jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav,
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt I. A. īres tiesības uz 1 – istabas dzīvokli (adrese), uz nenoteiktu laiku.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Aija
Usāne.
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 S. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 10. novembra
iesniegumu (reģistrēts 2017. gada 10. oktobrī Nr. LNP/2-1.9.2/17/1730) par 2016. gada 30.
novembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 54 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz
likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu
var noslēgt pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav,
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt S. V. īres tiesības uz 2 – istabu dzīvokli (adrese), uz nenoteiktu laiku.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Aija
Usāne.
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.
5. Izskatot K. F., deklarētā dzīvesvieta (adrese) 2017. gada 15. novembra
iesniegumu (reģistrēts 2017. gada 16. novembrī Nr. LNP/2-1.9.2/17/1803) par 2017. gada
20. jūnija dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 38 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz
likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu
var noslēgt pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav,
NOLEMJ:
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5.1. Pagarināt K. F. īres tiesības uz 2 – istabu dzīvokli (adrese), uz nenoteiktu laiku.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Aija
Usāne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot O. R., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 15. novembra
iesniegumu (reģistrēts 2017. gada 15. novembrī Nr. LNP/2-1.9.2/17/1797) par 2016. gada
11. jūlija dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 33 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz
likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu
var noslēgt pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav,
NOLEMJ:
6.1. Pagarināt O. R. īres tiesības uz 1 – istabas dzīvokli (adrese), uz nenoteiktu
laiku.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Aija
Usāne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot L. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 23. marta iesniegumu
(reģ. 2017. gada 23. martā ar nr. 2 – 11.1./17/548), 2017. gada 14. novembra iesniegumu
(reģistrēts 2017. gada 15. novembrī Nr. LNP/2.11.1/17/1796) un Līvānu novada Sociālā
dienesta 2017. gada 17. janvāra Aktu ģimenes (personas) apsekošanai dzīvesvietā un 2017.
gada 21. marta Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus L. S. pēc
sociālā dienesta atzinuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības, un pamatojoties uz
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām
sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas
un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
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NOLEMJ:
7.1. Piešķirt L. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1 cilv., nelabiekārtota 2
- istabu dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 42,2 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2018. gada 31.
maijam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
7.2. L. S. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par nelabiekārtota 2 - istabu dzīvokļa (adrese),
īri.
7.3. Izslēgt L. S. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, kārtas nr. 7.
7.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Aija
Usāne.
7.5. 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.
8. Izskatot M. B., dzīvo (adrese), 2017. gada 3. jūlija iesniegumu (reģ. 2017. gada 3.
jūlijā ar nr. 2 – 11.1./17/1166), 2017. gada 14. novembra iesniegumu (reģistrēts 2017. gada
14. novembrī Nr. LNP/2.11.1/17/1788) un Līvānu novada Sociālā dienesta 2017. gada 8.
jūnija Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus M. B. pēc Sociālā
dienesta atzinuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības un pamatojoties uz likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama
palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās
telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai
citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
8.1. Piešķirt M. B., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota 1- istabas dzīvokļa
(adrese), ar kop. pl. 36,70 kv.m., īres tiesības uz laiku līdz 2018. gada 31. maijam, ar
tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
8.2. M. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa (adrese),
īri.
8.3. Izslēgt M. B. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, kārtas nr. 12.
8.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Aija
Usāne.
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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
spēkā stāšanās dienas.

5. Par Līvānu novada pasākuma “ZIEMASSVĒTKU TIRGUS 2017”
nolikumu.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram, A. Vaivodam
Paskaidro I. Stahovska
Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības un uzņēmēju divpusējās konsultatīvās
padomes ierosinājumu rīkot Uzņēmēju tirdziņus ar mērķi popularizēt Līvānu novada
uzņēmumus un veicināt to atpazīstamību, iepazīstināt interesentus ar vietējo ražotāju
piedāvājumu, kā arī veicināt to savstarpējo komunikāciju, un pamatojoties uz 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 R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Rīkot 2017. gada 10. decembrī pasākumu „ZIEMASSVĒTKU TIRGUS 2017” .
2. Apstiprināt pasākuma „ZIEMASSVĒTKU TIRGUS 2017” nolikumu (skat.
pielikumu).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Inese Stahovska.
Pielikumā: nolikums uz 8 lpp.
6. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu Vecticībnieku Draudzes, reģ. Nr. 90000499260, juridiskā adrese
Vecticībnieku iela 1, Līvāni, Līvānu novads, pilnvarotās personas Ašota Mamikonjana,
dzīvo Vidzemes ielā 23A, Līvānos, Līvānu novadā, 2017.gada 16.oktobra iesniegumu par
nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu apbūvei paredzētai zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 76680040130, kas atrodas Mālkalnā, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, 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”, un likuma “Par pašvaldībām“ 21.pantu, Līvānu novada dome,
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atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,7495 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668 004 0130, kas atrodas Mālkalnā, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu ,,SKITS” un noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,7495 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668 004 0130, kas atrodas Mālkalnā, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,SKITS”, Mālkalns, Rudzātu pagasts, Līvānu novads (sk. pielikumā
izkopējumu no kadastra kartes).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam
Rīgas ielā 2, 2V, Līvānos.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma Rīgas ielā 2, 2V, kas atrodas Rīgas ielā 2E, Līvānos,
Līvānu novadā, ar kopējo kadastra Nr.76110032301, īpašnieces G. B., dzīvo (adrese),
2017.gada 14.novembra iesniegumu par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 2, 2V, Līvānos
zemes vienības 23286 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76110032301 sadalīšanu trijos
zemes gabalos, atdalot no tās zemes nogabalu Nr.1 2900 m 2 platībā, noteikt tam jaunu
adresi: Rīgas iela 2I, Līvāni, Līvānu novads un zemes lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (0601), un atdalīt no zemes nogabalu Nr.2 16800 m 2 platībā,
noteikt tam jaunu adresi: Rīgas iela 2J, Līvāni, Līvānu novads un zemes lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601), bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76110032301 palikušajam zemes nogabalam atstāt esošo zemes lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601), un adresi Rīgas iela 2E, Līvāni, Līvānu
novads, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts, ka Zemes ierīcības projektu
izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, un 8.panta pirmās daļas
3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumā
esošo) sadalīšanai, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
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Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma Rīgas ielā 2, 2V, kas
atrodas Rīgas ielā 2E, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai 23286 m 2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 76110032301, to sadalot trijos zemes nogabalos, atdalot zemes
nogabalu Nr.1 2900 m2 platībā un zemes nogabalu Nr.2 16800 m2 platībā, saskaņā ar
dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
3. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam.
4. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada būvvaldē.
5. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Līvānu
novada domē.
6. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
6.1. 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;
6.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar Teritorijas
plānojumu;
6.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc zemes
ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija ar dalījuma skici uz 1 lpp.

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam
Vidzemes ielā 32, Līvānos.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 32, ar kopējo kadastra Nr.76110010202,
kas atrodas Vidzemes ielā 32, Līvānos, Līvānu novadā, īpašnieka J. Z., dzīvo (adrese),
2017.gada 23.oktobra iesniegumu par nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 32 zemes vienības
2763 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76110010202 sadalīšanu divos zemes gabalos,
atdalot no tās zemes nogabalu 1563 m 2 platībā, noteikt tam jaunu adresi: Vidzemes iela
32A, Līvāni, Līvānu novads un zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601), bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76110010202 palikušajam
zemes nogabalam atstāt esošo zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve
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(0601), un noteikto adresi Vidzemes iela 32, Līvāni, Līvānu novads, un saskaņā ar Līvānu
novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
7.pantu, kurā noteikts, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu, un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma Vidzemes ielā 32, kas
atrodas Vidzemes ielā 32, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai 2763 m 2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 76110010202, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot zemes
nogabalu 1563 m2 platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
3. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības darbu
veicējam.
4. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada būvvaldē.
5. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Līvānu
novada domē.
6. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
6.1. 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;
6.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar Teritorijas
plānojumu;
6.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc zemes
ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.

9. Par adrešu datu kārtošanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju par Valsts adrešu reģistra
informācijas sistēmā dzēstu ierakstu par būvi ar kadastra apzīmējumu 76860070632001,
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kurai reģistrēta adrese ,,Krūmiņi 1”, Dubnas viensētas, Turku pagasts, Līvānu novads, kas
piesaistīta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76860070632, un ierosinājumu izvērtēt
radušos situāciju un, gadījumā, ja adresācijas objekts neeksistē, pieņemt lēmumu par
adreses ,,Krūmiņi 1”, Dubnas viensētas, Turku pagasts, Līvānu novads, likvidēšanu, un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru
kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 30.punktam,
ka nosaka, ka beidzot pastāvēt adresācijas objektam, izņemot telpu grupu, pašvaldības
dome vai pašvaldības kompetentā institūcija pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu, un
likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
1.1. Likvidēt un izslēgt no adrešu reģistra adresi: ,,Krūmiņi 1”, Dubnas viensētas,
Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316, (kods 106516978).
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Valsts zemes dienesta sagatavoto informāciju par Valsts adrešu reģistra
informācijas sistēmā dzēstu ierakstu par būvi ar kadastra apzīmējumu 76860030193001,
kurai reģistrēta adrese ,,Polovinkovi”, Turki, Turku pagasts, Līvānu novads, kas piesaistīta
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 76860030193, izvērtēt radušos situāciju un,
gadījumā ja adresācijas objekts neeksistē, pieņemt lēmumu par adreses ,,Polovinkovi”,
Turki, Turku pagasts, Līvānu novads, likvidēšanu, un pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumu Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 30.punktam, ka nosaka, ka beidzot pastāvēt
adresācijas objektam, izņemot telpu grupu, pašvaldības dome vai pašvaldības kompetentā
institūcija pieņem lēmumu par adreses likvidēšanu, un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
2.1. Likvidēt un izslēgt no adrešu reģistra adresi: ,,Polovinkovi”, Turki, Turku
pagasts, Līvānu novads, LV5312, (kods 105984592).
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.
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10. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Z. A., dzīvo (adrese), 2017.gada 18.oktobra iesniegumu par zemes
vienības 0,0655 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0432 nodošanu nomā, tika
konstatēts ka zemes vienība 0,0655 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0432, kas
atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija
sēdes lēmumu Nr.7-14 ,, Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada
Jersikas pagastā un zemes platību precizēšanu” atzīta par Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošo zemi.
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 R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav,
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,0655
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0432, kas atrodas 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 aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot V. R., dzīvo (adrese), 2017.gada 30. oktobra iesniegumu par zemes
vienības 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0350, kas atrodas Rusinovā,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 2,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0350, kas atrodas Rusinovā, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā ar Līvānu novada domes 2010.gada 17.jūnija sēdes lēmumu Nr.11-16(1.3)
„Par pašvaldībai piekrītošo zemes platību noteikšanu Rožupes pagastā” 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
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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 R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav,
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 2,0 ha
platībā, ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0350, kas atrodas Rusinovā, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā
Rožupes 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 aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot I. T., dzīvo (adrese), 2017.gada 31.oktobra iesniegumu par zemes
vienības 1,3033 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0193 nodošanu nomā, tika
konstatēts ka zemes vienība 1,3033 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0193, 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 R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav,
NOLEMJ:
3.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,3033
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0193, 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.
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3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.

11. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Sakarā ar pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo piebraucamo ceļu
Jaunsilavas skolai un ūdens ņemšanas būvju uzturēšanai - nomātās zemes, kas atrodas uz
nekustamā īpašuma ,,Āboliņi-A” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0797
Jaunsilavas ielā 5, Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā un ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0796, kas atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, nomas zemes
platību precizēšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā atbilstoši 2015.gada 14.septembra
zemesgabala nomas līgumam Nr. LND/2-13.1.2/15/454, un pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.pantu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2. 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 R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamā īpašuma zemes vienības 2,26 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0797 Jaunsilavas ielā 5, Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
plānotai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: pārējo sabiedriskās
nozīmes objektu apbūve platībā 0,2383 ha, kods 0908.
1.2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes vienības 3,48 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0796 , kas atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
plānotai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve platībā 0,2594 ha, kods 1201.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
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 vienības daļu shēma uz 1 lpp.
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2. Sakarā ar pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo piebraucamo ceļu
Jaunsilavas skolai un skolas būvju uzturēšanai, kas atrodas uz nekustamā īpašuma
,,Āboliņi” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0408 Jaunsilavas ielā 1,
Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, un ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0409, kas
atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, nomas zemes platību precizēšanu un
ierakstīšanu zemesgrāmatā atbilstoši 2015.gada 14.septembra zemesgabala nomas līgumam
Nr. LND/2-13.1.2/15/455, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.pantu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 2.2. 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 R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav,
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamā īpašuma zemes vienības 3,85 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0408 Jaunsilavas ielā 1, Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
plānotai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: izglītības un zinātnes
iestāžu apbūve platībā 1,94 ha, kods 0901.
2.2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes vienības 3,25 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0409, kas atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
plānotai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: transporta līdzekļu
garāžu apbūve platībā 0,0118 ha, kods 1104.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
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 vienības daļu shēma uz 1 lpp.

12. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot K. G., dzīvo (adrese), 2017.gada 1.novembra iesniegumu par zemes nomas
līguma slēgšanu par ½ domājamo daļu no zemes vienības 801 m 2 platībā ar kadastra Nr.
7611-003-1707, kas atrodas Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, sakarā ar ½ zemes
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domājamās daļas un būvju nekustamā īpašuma Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā,
iegūšanu īpašumā, tika konstatēts:
K. G. ½ domājamo daļu no zemes vienības 801 m 2 platībā ar kadastra Nr. 7611003-1707, un visu būvju īpašumu Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā ieguvis darījuma
rezultātā un īpašums ierakstīts zemesgrāmatā uz K. G. vārda 2017.gada 27.oktobrī.
Uz zemes vienības esošās būves ½ domājamās daļas iepriekšējais īpašnieks zemes
nomas līgumu būvju uzturēšanai nebija noslēdzis, kā arī īpašuma tiesības par to
zemesgrāmatā nav nostiprinātas.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26. panta otro daļu, persona, kurai zemes lietošanas
tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas tiesības un par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams
zemes nomas līgums. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem,
ja vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu.
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” 4. punktu, kurā noteikts, ka zemes nomas
līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju)
īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, 34. un 34. 1 punktam, kas nosaka, ka minimālā
nomas maksa par zemi vai tās daļu ar apbūves tiesībām ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo
noteikumu 34. punktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar K. G., dzīvojošu (adrese), par ½ domājamo daļu
no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala 801 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611-003-1707, kas
atrodas Rīgas ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, nomu uz 10 (desmit) gadiem, K. G.
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) un PVN.
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: 1) zemes robežu plāns uz 1 lpp.,
2) zemes nomas līguma projekts uz 3 lpp.
Domes priekšsēdētājs A. Vaivods lūdz R. Šmuksti paskaidrot, kāds dokuments tika
izsniegts deputātiem. R. Šmukste paskaidro, ka deputātiem izdalītā tabula ir precizēts
pielikums saistošajiem noteikumiem un jautājums tiks skatīts, izskatot 17. darba kārtības
jautājumu.
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13. Par zemes nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot E. Z., dzīvo (adrese) 2017.gada 5.septembra iesniegumu par zemes
vienības 0,80 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0187, kas atrodas Sutru pagastā,
Līvānu novadā, nomu, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši platībai pēc VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem)
– 0,80 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0187 ar Līvānu novada domes
2017.gada 28.septembra sēdes lēmumu Nr. 16-9 „Par zemes gabala nodošanu nomai”
nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Sutru pagasta pārvaldes
ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta
otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktam, un lai realizētu likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Iznomāt E. Z., dzīvo (adrese) no rezerves zemes fonda zemes vienību – 0,80 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0187, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā,
atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem
lauksaimniecības 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 1 lpp.
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14. Par zemes nomas līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot L. S., dzīvo (adrese), 2017.gada 10.novembra iesniegumu par 2007.gada
21.novembra Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa pagarināšanu
(zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 0,0634 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0368, kas atrodas D/S „Āriņi”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā),
konstatēts, ka par iepriekš lietojumā bijušo zemi L. S. nomas pirmtiesības piešķirtas
saskaņā ar Jersikas pagasta padomes 2007.gada 22.februārā sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu”. Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto
informāciju, konstatējams, ka tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā.
Atbilstoši Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
(NĪVK IS) datiem, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0368 reģistrētā platība
ir 0,0598 ha.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta otro daļu, persona, kurai zemes lietošanas
tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas tiesības un par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams
zemes nomas līgums. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem,
ja zemes nomnieks vēlas zemes nomas līgumu var pagarināt. Pamatojoties uz Zemes
pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu un, lai
realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes
funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu,
tai skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
1.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar L. S., dzīvo (adrese), par
zemes gabalu 0,0598 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0368, atbilstoši
reģistrētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) datiem, kas atrodas D/S „Āriņi”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 10
(desmit) gadiem (līdz 2027.gada 20.novembrim), ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt
atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – individuālo dzīvojamo māju
apbūve, nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
Zemes nomas maksa maksājama ar 2017.gada 21.novembri.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp
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2. Izskatot V. K., dzīvo (adrese), 2017.gada 24.oktobra iesniegumu par 2007.gada
16.oktobra Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa pagarināšanu
(zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 0,03 ha platībā, kas ir daļa no zemes
gabala ar kopplatību 0,0586 ha ar kadastra nr.7652 002 0302, kas atrodas d/s DUS-70,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā), ), konstatēts, ka par iepriekš lietojumā bijušo zemi V. K.
nomas pirmtiesības piešķirtas saskaņā ar Jersikas pagasta padomes 2007.gada 22.februārā
sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”. Izvērtējot noslēgtajā zemes
nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams, ka tā ir precizējama un līgums ir
pārslēdzams jaunā redakcijā.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta otro daļu, persona, kurai zemes lietošanas
tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas tiesības un par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams
zemes nomas līgums. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem,
ja zemes nomnieks vēlas zemes nomas līgumu var pagarināt.
Pamatojoties uz Zemes
pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu un, lai
realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes
funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu,
tai skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
2.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar V. K., dzīvo (adrese), par
zemes gabalu 0,03 ha platībā, kas ir daļa no zemes gabala ar kopplatību 0,0586 ha ar
kadastra nr.7652 002 0302, atbilstoši reģistrētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas d/s DUS-70, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt
atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – individuālo dzīvojamo māju
apbūve, nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
Zemes nomas maksa maksājama no 2017.gada 16.oktobra.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp
3. Izskatot J. L., dzīvo (adrese), 2017. gada 7. novembra iesniegumu par Lauku
apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa pagarināšanu (2007.gada
14.novembrī zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0357 un 2007.gada 21.novembrī ir noslēgts zemes nomas līgums par
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zemes gabalu 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0358, kas atrodas D/S
„Āriņi”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā), konstatēts, ka par iepriekš lietojumā bijušo zemi
J. L. nomas pirmtiesības piešķirtas saskaņā ar Jersikas pagasta padomes 2007.gada
22.februārā sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”.
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams, ka tā
ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā.
Atbilstoši Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā (NĪVK IS) datiem, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0357, platība
ir 0,0553 ha un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0358 – 0,0684 ha.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta otro daļu, persona, kurai zemes lietošanas
tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas tiesības un par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams
zemes nomas līgums. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem,
ja zemes nomnieks vēlas zemes nomas līgumu var pagarināt.
Pamatojoties uz Zemes
pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu un, lai
realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes
funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu,
tai skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
3.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar J. L., dzīvo (adrese), par
zemes gabaliem 0,0553 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0357 un 0,0684 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0358 atbilstoši reģistrētajai zemes platībai VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas
D/S „Āriņi”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām atkārtoti
līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, nosakot zemes nomas maksu 1.5 % apmērā no kadastrālās
vērtības gadā un PVN. Nomas maksa maksājam ar 2017.gada 14.novembri.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 2 lpp.
4. Izskatot S. L., dzīvo: (adrese), 2017.gada 20.oktobra iesniegumu par 2007.gada
14.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa pagarināšanu
(iznomāts zemes gabals 0,6 ha platībā, kas ir daļa no zemes gabala ar kopplatību 0,8565 ha
ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0284, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā), konstatēts, ka par iepriekš lietojumā bijušo zemi S. L. nomas pirmtiesības
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piešķirtas saskaņā ar Jersikas pagasta padomes 2007.gada 22.februārā sēdes lēmumu Nr.3
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”.
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams, ka tā
ir precizējama, līgumā iepriekš ir veikti grozījumi un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu, persona, kurai zemes lietošanas
tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas tiesības un par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams
zemes nomas līgums. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem,
ja zemes nomnieks vēlas zemes nomas līgumu var pagarināt. Pamatojoties uz Zemes
pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu un, lai
realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes
funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu,
tai skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
4.1. Ar 2018.gada 1.janvāri pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar S. L.,
dzīvo: (adrese), par zemes gabalu 0,6 ha platībā, kas ir daļa no zemes gabala ar kopplatību
0,8565 ha ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0284, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2027.gada 31.decembrim), ar tiesībām atkārtoti
līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nosakot zemes nomas maksu 1,5 %
apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp
5. Izskatot L. M., dzīvo: (adrese), 2017.gada 10.novembra iesniegumu par
2007.gada 22.marta Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabalu 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0278, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā), konstatēts, ka
iepriekš lietojumā bijušai zemei zemes nomas pirmtiesības L. M. piešķirtas saskaņā ar
Jersikas pagasta padomes 2007.gada 22.februārā sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu”.
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams, ka tā ir
precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā. Atbilstoši Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) datiem zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0278 platība ir 0,1278 ha.
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Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta otro daļu, persona, kurai zemes lietošanas
tiesības izbeigtas, iegūst zemes nomas tiesības un par šo zemi ar pašvaldību noslēdzams
zemes nomas līgums. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem,
ja zemes nomnieks vēlas zemes nomas līgumu var pagarināt. Pamatojoties uz Zemes
pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4., 7.2. un
72.punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
5.1. Pārslēgt ar 2018.gada 1.janvārī jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar L. M.,
dzīvo: (adrese), par zemes gabalu 0,1278 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0278, atbilstoši reģistrētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz
10 (desmit) gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes
lietošanas mērķim (0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve, nosakot zemes nomas
maksu 1.5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR
(divdesmit astoņi euro gadā) un PVN.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.
6. Izskatot I. M., dzīvo (adrese), 2017.gada 20. oktobra iesniegumu par 2007.gada
6.novembra Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa pagarināšanu
(zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 0,06 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu
7652 005 0257, kas atrodas d/s „Dimanti”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā), konstatēts, ka
ar Jersikas pagasta padomes 2007.gada 22.februārā sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes lietošanas tiesības ar nomas pirmtiesību izbeigtas citai
personai. Zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša zeme.
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams, ka tā ir
precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā. Atbilstoši Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) datiem, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0057 platība ir 0,1278 ha.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 14., 7.2.
un 72.punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā
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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 R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
6.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar I. M., dzīvo: (adrese), par
zemes gabalu 0,1278 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0257, kas atrodas D/S
„Dimanti”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 5 (pieciem) gadiem, ar tiesībām atkārtoti
līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – individuālo
dzīvojamo māju apbūve, nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro gadā) un PVN.
Zemes nomas maksa maksājama no 2017.gada 16.oktobra.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp
7. Izskatot L. N., dzīvo: (adrese), 2017.gada 15.novembra iesniegumu par 2007.gada
29.novembra Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa pagarināšanu
(zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652 005 0446, kas atrodas D/S „Kurpnieki”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā), konstatēts,
ka ar Jersikas pagasta padomes 2007.gada 22.februārā sēdes lēmumu Nr.3 „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes lietošanas tiesības ar nomas pirmtiesību izbeigtas citai
personai. Zemes vienība ir pašvaldībai piekrītoša zeme.
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams, ka tā
ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā. Atbilstoši Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) datiem zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0446, platība ir 0,0643 ha.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.3.punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
7.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar L. N., dzīvo (adrese), par
zemes gabalu 0,0643 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0446, atbilstoši
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reģistrētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) datiem, kas atrodas D/S „Kurpnieki”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 5
(pieciem) gadiem (līdz 2022.gada 28.novembrim), ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt
atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – individuālo dzīvojamo māju
apbūve, nosakot zemes nomas maksu 1.5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
Zemes nomas maksa maksājama ar 2017.gada 29.novembri.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
7.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp
15. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Grači” ar kopējo kadastra numuru 7666-009-0194, kas
atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieces A. S., dzīvo (adrese), 2017.gada
17.novembra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Grači”, kas sastāv no divām zemes
vienībām 4,9 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā zemes vienību 2,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0194, piešķirt tai jaunu nosaukumu un noteikt 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 R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Grači”, kas atrodas Līvānu novada Rožupes
pagastā ar kopējo kadastra Nr.7666-009-0194, zemes vienību 2,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-009-0194 saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes robežu plānu,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu, plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0090194 piešķirt jaunu nosaukumu „Kamenes” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir zemes ierīcības inženieris Miķelis
Baltmanis.
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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.

16. Par adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Jaunā Kalinovka” ar kadastra numuru 7686-005-0095,
kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieka V. K., dzīvo (adrese), 2017.gada
21.novembra iesniegumu par adreses noteikšanu īpašuma ,,Jaunā Kalinovka” apbūvei
paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0242, 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 R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,5083 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-005-0242, kas atrodas Silavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, adresi:
,,Jaunā Kalinovka”, Silavas, Turku pagasts, Līvānu novads.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.

17. Par saistošajiem noteikumiem “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Līvānu novadā”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots Ļ. Troškovam, I. Kalvānei, I. Jaunušānei, P. Romanovskim, G. Krauklei,
V. Labinskim, M. Grigalim
Paskaidro U. Skreivers, A. Vilcāns, R. Šmukste, A. Skromāns
Izskatot saistošo noteikumu “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Līvānu novadā” projektu un saistošo noteikumu
31

paskaidrojuma rakstu, un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās
daļas 11.punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto
daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“atturas” - nav un deputātam V. Labinskim balsojot “pret”
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.14 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība Līvānu novadā”.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 18 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.

18. Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots I. Kalvānei, V. Labinskim, G. Krauklei, G. Pastaram, J. Magdaļenokam
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.41503010497,
adrese: Rīgas iela 2b, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2017. gada 14. novembra vēstuli
Nr.1- 9.275 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu” un SIA “Atkritumu
apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” 2017. gada
13.
novembra vēstuli Nr. 1.1.-1.1./75 “Par dabas resursu nodokļa likmes palielinājumu”,
saskaņā ar Līvānu novada domes 2016.gada 25.februāra saistošajiem noteikumu Nr.6
“Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā” 43. punktu un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta e)
apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt šādu SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecība” nešķiroto
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksu /sk. pielikumā kopsavilkuma
tabulu/:
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Savākšan
a,
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t
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0,5/17,50
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m3
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4,55
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KOPĀ
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Pakalpobez PVN,
juma
EUR no
maksa
01.01.201 ar PVN,
8.
EUR no
01.01.201
8.
120,01
145,21
15,60

18,88

2. Informāciju par apstiprināto sadzīves atkritumu pakalpojuma maksu publicēt
Līvānu novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā apstiprinātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojuma maksa stājas spēkā ar 2018.gada 01.janvāri.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs Artūrs
Vilcāns.
Pielikumā:

nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojuma maksas kopsavilkums uz 1 lpp.

19. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei
Paskaidro U. Skreivers
1. Izskatot Rožupes pamatskolas 2017.gada 16.novembra iesniegumu par papildus
līdzekļu piešķiršanu 1934,46 EUR apmērā pirmsskolas grupas pastaigu un rotaļu laukuma,
teritorijas labiekārtošanai - žoga ierīkošanai, sakarā ar to, ka veicot cenu aptauju, piedāvātā
cena žoga ierīkošanai ir 4934,46 EUR, kas ir lielāka nekā Rožupes pamatskolas 2017.gada
budžetā šim mērķim paredzētais finansējums, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav,
“atturas” - nav,
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 1934,46 EUR apmērā Rožupes pamatskolai žoga ierīkošanai
no Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā plānotajiem papildus pārskata gada
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iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
domes 2017.gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Rožupes pamatskolas direktora p.i. Sanita Dubovska un Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
2. Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2017.gada 17.
novembra vēstuli Nr. 1-8.7 “Par papildus finansējuma piešķiršanu” par papildus līdzekļu
piešķiršanu 8000,00 EUR apmērā, lai nodrošinātu Līvānu pilsētas teritorijas regulāru
apkopšanu, apzaļumošanu, labiekārtošanu un sanitārās attīrīšanas darbu veikšanu, atbilstoši
ar Līvānu novada domi 2017. gada 20. februārī noslēgtā līguma Nr. LND/2-13.1.3/17/78
izpildi saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, sakarā ar to,
ka ir palielinājušies veicamo darbu apjomi 2017.gadā:
1) veikta liepu vainagu veidošana gar Rīgas ielu un zaru šķeldošana;
2) sakarā ar Stacijas, Celtniecības ielas rekonstrukciju palielinājās transporta
izdevumi kompostējamo atkritumu nogādāšanai uz kompostējamo laukumu;
3) sniega tīrīšana pa veloceliņiem un trotuāriem Saules, Zemgales, Lāčplēša ielā,
Meža ielas skvērā;
4) puķu kompozīciju atjaunošana (pēc stādu nozagšanas);
5) puķu dobes virskārtas nomaiņa pret auglīgu substrātu Labirintu skvērā Rīgas ielā
126;
6) sanitārās attīrīšanas darbi pilsētas pasākumu laikā;
7) papildus darbi sakarā ar Latgales senioru dziesmu un deju festivālu Līvānos,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt papildus līdzekļus 8000,00 EUR apmērā Līvānu pilsētas teritorijas
regulārās apkopšanas, apzaļumošanas, labiekārtošanas, sanitārās attīrīšanas darbu apmaksai
2017.gadā no Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā plānotajiem papildus
pārskata gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.

20. Par papildus finansējumu domes komisijas darba apmaksai.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, M. Grigalim
Izskatot Līvānu novada domes administratīvās komisijas priekšsēdētāja Māra
Grigaļa 2017. gada 21. novembra iesniegumu par papildus 40 darba stundu apmaksu
34

Līvānu novada domes administratīvajai komisijai, sakarā ar to, ka ar Līvānu novada domes
2017. gada 8. februāra lēmumu Nr. 2-3 “Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba
apmaksu” administratīvajai komisijai noteiktās 170 darba stundas ir izmantotas un 2017.
gadā ir pieaudzis izskatīto administratīvo pārkāpumu lietu skaits, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. un 61.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt papildus 40 stundu apmaksu Līvānu novada domes administratīvajai
komisijai par darbu 2017. gadā.
2. Noteikt, ka finansējums Līvānu novada domes administratīvās komisijas papildus
stundu apmaksai 287,42 EUR tiek piešķirts no Līvānu novada domes 2017.gada
pamatbudžetā plānotajiem papildus pārskata gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada
pamatbudžetā.
3. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma 1. punkta izpildi ir galvenā grāmatvede
Ināra Gribonika un 2. punkta izpildi finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
1. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Inetas Podiņas
2017.gada 31.oktobra pieprasījumu Nr.03607/026/2017-NOS par nekustamā īpašuma
nodokļu parādu izpildu lietā Nr.00500/026/2008, par piedziņas vēršanu uz E. S. piederošo
nekustamo īpašumu, kas atrodas Zaļā ielā 12-35, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr.
7611 900 0932, konstatēts, ka E. S. par nekustamo īpašumu Zaļā ielā 12-35, Līvānos,
Līvānu novadā, ar kadastra nr. 7611 900 0932 ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 4.punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr.19-21(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no E. S.”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
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2. Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Alīnas Zaķes 2017.gada
01.novembra pieprasījumu Nr.09194/028/2017-NOS par nekustamā īpašuma nodokļu
parādu izpildu lietā Nr.00751/028/2017, par piedziņas vēršanu uz R. S. piederošo
nekustamo īpašumu, kas atrodas Lauku ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra nr.
7611 005 0504, konstatēts, ka R. S. par nekustamo īpašumu Lauku ielā 2, Līvānos, Līvānu
novadā, ar kadastra nr. 7611 005 0504 ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem un
nodevām” 15., 18., 20., 26.pantu un 29.pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 4.punktu, un Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
2.1. Pieņemt lēmumu Nr.19-21(2) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no R. S.”.
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 novadā,
tika konstatēts, ka J. U., deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi samaksājis
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamajiem īpašumiem Grīvas ielā 14,
Līvānos, Līvānu novadā, Rīgas ielā 65A, Līvānos, Līvānu novadā un “Osis”, Mazā Stirnu
ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā.
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 R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
3.1. Pieņemt lēmumu Nr.1-21(3) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no J. U.”.
3.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 4 lpp.
4. Izskatot Rožupes pagasta valdes 2017.gada 07.novembra sēdes protokola Nr.9-3
lēmumu Nr.9-3(1) par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no I. B., tika
konstatēts, ka I. B., pēdējā deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), faktiskā adrese: (adrese)
nav samaksājis aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par īpašumā bijušajiem
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nekustamajiem īpašumiem “Dūcāres-Sumanka”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā ar
kadastra nr.7666 006 0025 un “Medņu sala”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā ar kadastra
Nr.7666 006 0111.
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 R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
4.1. Pieņemt lēmumu Nr.19-21(4) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no I. B.”.
4.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 4 lpp.
5. Izskatot Rožupes pagasta valdes 2017.gada 07.novembra sēdes protokola Nr.9-3
lēmumu Nr.9-3(2) par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no zemnieku
saimniecības “SID-92”, tika konstatēts, ka zemnieku saimniecības “SID-92”, juridiskā
adrese: “Sid-92”, Jaudzemi, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5316, pasta adrese:
Kurzemes iela 8-4, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 nav savlaicīgi samaksājusi aprēķināto
nekustamā īpašuma nodokli par īpašumā esošo ēku/būvju īpašumu “Elektra”, Jaudzemos,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr.7666 508 0001.
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 R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
5.1. Pieņemt lēmumu Nr.19-21(5) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no zemnieku saimniecības “SID-92””.
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. Izskatot Jersikas pagasta valdes 2017.gada 02.novembra sēdes protokola Nr.10
lēmumu Nr.10-4(1) par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no L. S., tika
konstatēts, ka L. S. deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), nav savlaicīgi samaksājis
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par nekustamajiem īpašumiem Dimantos, Jersikas
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pagastā ar kadastra Nr.7652 005 0209 un kadastra apzīmējumiem 7652 005 0562, 7652 005
0212, 7652 007 0124.
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 R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
6.1. Pieņemt lēmumu Nr.19-21(6) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no L. S.”.
6.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
6.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
22. Par pašvaldības inventāra nodošanu apsaimniekošanā.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar ūdens patēriņa uzskaites skaitītāju uzstādīšanu Līvānu novada pašvaldības
dzīvojamā fonda daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īrētajos un apsaimniekošanā esošajos
dzīvokļos Līvānu pilsētā un, ņemot vērā, ka saskaņā ar starp Līvānu novada domi un SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” (turpmāk - SIA) 2004.gada 16.martā noslēgto
Pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pilnvarojuma līgums
Nr. 39
pašvaldības dzīvojamais fonds ir nodots apsaimniekošanā SIA, tai skaitā dzīvojamās mājās
esošās komunikācijas, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 12.decembra
noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar
pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 11.
punktu, kurā noteikts, ka ūdens patēriņu dzīvoklī uzskaita ar skaitītājiem, kas atbilst
normatīvo aktu prasībām mērījumu vienotības jomā, un par ūdens patēriņa skaitītāju
uzstādīšanu ir atbildīgs izīrētājs, Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumiem
Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, lai nodrošinātu likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā un 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijās - organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Nodot papildus apsaimniekošanā SIA „Līvānu dzīvokļu komunālā saimniecība”
Līvānu novada pašvaldības dzīvojamā fonda daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īrētajos un
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apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos Līvānu pilsētā uzstādītos ūdensskaitītāju radiomoduļus
– 107 gab. un ūdens patēriņa uzskaites skaitītājus – 107 gab., saskaņā ar pielikumu kopā
214 gab.
2. Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram veikt šī lēmuma
1.punktā norādītā inventāra un pamatlīdzekļu nodošanu SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” ar nodošanas pieņemšanas aktu.
3. Juriskonsultei Sanitai Grabānei slēgt ar SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” papildus vienošanos pie 2004.gada 16.martā noslēgtā Pašvaldības nekustamā
īpašuma apsaimniekošanas pilnvarojuma līguma Nr. 39 par ūdens patēriņa uzskaites
skaitītāju un iekārtu ūdens skaitītāju darbības nodrošināšanai, pārņemšanu
apsaimniekošanā.
Pielikumā: nododamā inventāra saraksts
23.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro L. Ancāne
1. Analizējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO pieejamo
informāciju, tika konstatēts, ka V. S. par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 10A-58, Līvānos,
Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 900 1791, ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas
nav piedzenams un tiek ierosināts šo parādu dzēst.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts, ka V. S., personas kods (personas
kods), miris 2015.gada 05.septembrī.
Atsaucoties uz 2015.gada 15.oktobrī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ievietoto
sludinājumu pie zvērinātas notāres Guntas Daugavietes lietvedībā esošo mantojuma lietu,
sakarā ar 2015. gada 05. septembrī mirušā V. S., atstāto mantojumu, Līvānu novada dome
2016. gada 29. augustā ar vēstuli Nr. LND/2-1.6/16/2703, pieteica kreditora pretenziju par
nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas izveidojies par īpašumu Rīgas ielā 10A-58,
Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 900 1791, par kopējo summu 32,87 EUR.
Latgales apgabaltiesas zvērināta notāre Gunta Daugaviete 2016. gada 19. septembrī
ir izdevusi Aktu Nr.2278 par mantojuma lietas izbeigšanu un mantas atzīšanu par
bezmantinieka mantu. Līdz ar to, nokavējuma naudas pieaugums pamatparādam, kas
izveidojies uz 2016. gada 29. augustu, t.i. uz kreditora prasījuma sagatavošanas dienu, ir
apturēts un uz Akta par mantojuma lietas izbeigšanu dienu, tas ir 34,90 EUR.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 02. jūlija noteikumiem Nr.364 “Noteikumi
par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu”, Latgales apgabaltiesas
iecirkņa Nr. 26 zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Podiņa bija ievedusi lietu par bezmantinieka
mantu. Saskaņā ar šo noteikumu 124. punktu, zvērināta tiesu izpildītāja, pārdodot
bezmantinieka mantu, - mirušā V. S. nekustamo īpašumu Rīgas ielā 10A-58, Līvānos,
Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 900 1791, no iegūtajiem naudas līdzekļiem 2017.gada
13.septembrī ir ieskaitījusi Līvānu novada domes kreditora pretenzijas segšanai naudas
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līdzekļus 32,87 EUR apmērā, līdz ar to, ir palicis nenomaksāts uz 2017.gada 30.novembri
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 2,03 EUR, tajā skaitā pamatparāds 1,90 EUR un
nokavējuma nauda 0,13 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
3.punktu un trešo daļu, nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai – nodokļu maksātājam –
viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar
tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Atbilstoši Civillikuma 416.pantā noteiktajam, ja pēc mantojuma atstājēja nāves
viņam mantinieki nav palikuši vai šie mantinieki likumiskā termiņā pēc publikācijas par
mantojuma atklāšanos nav ieradušies vai nav pierādījuši savas mantojuma tiesības, tad
manta piekrīt valstij. Par parādiem valsts atbild tikai ar to mantu, kuru viņa tādā kārtā
patiesi iegūst. Valsts atzīst parādus, kuri nodrošināti ar hipotēku vai komercķīlu, kā arī tos
parādus, kuri pieteikti kā kreditoru pretenzijas mantojuma lietā zvērinātam notāram
uzaicinājumā (sludinājumā par mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā un ietverti
publiskā aktā vai saistībā, kas atzīta ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmā prim daļa nosaka, ka
maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli ir administratīvais akts. Ministru
kabineta 2013.gada 02.jūlija noteikumu Nr.364 “Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja
rīcību ar bezmantinieku mantu” 121.2. apakšpunkts un 124.2. apakšpunkts paredz
prasījumu par nodokļu maksājumiem segšanu. No minētā izriet, ka paziņojumi par
nesamaksātiem nodokļu maksājumiem, kas maksājami par nekustamo īpašumu –
bezmantinieku mantu, ir uzskatāmi par publiskiem aktiem Civillikuma 416.panta otrās
daļas izpratnē.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka V. S. nekustamā īpašuma nodokļa
atlikušais parāds 2,03 EUR apmērā nav atgūstams un ir dzēšams.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, ceturto daļu, Civillikuma 416. pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
1.1. Dzēst V. S., personas kods: (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa
parādu 2,03 EUR par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 10A-58, Līvānos, Līvānu novadā ar
kadastra nr. 7611 900 1791.
1.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā ekonomiste
Līga Ancāne.
2. Analizējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO pieejamo
informāciju, tika konstatēts, ka A. K. par nekustamo īpašumu Zaļā ielā 2-27, Līvānos,
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Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 900 1605 ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas
nav piedzenams un tiek ierosināts šo parādu dzēst.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts, ka A. K. miris 2013.gada 24.jūlijā.
Atsaucoties uz 2016.gada 02.februārī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ievietoto
sludinājumu pie zvērinātas notāres Guntas Daugavietes lietvedībā esošo mantojuma lietu,
sakarā ar 2013.gada 24.jūlijā mirušā A. K., personas kods: (personas kods), atstāto
mantojumu, Līvānu novada dome 2016.gada 29.aprīlī ar vēstuli Nr. LND/2-1.6/16/1660,
pieteica kreditora pretenziju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas izveidojies par
īpašumu Zaļā ielā 2-27, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 900 1605, par kopējo
summu 51,50 EUR.
Latgales apgabaltiesas zvērināta notāre Gunta Daugaviete 2016.gada 27.maijā ir
izdevusi Aktu Nr.1134 par mantojuma lietas izbeigšanu un mantas atzīšanu par
bezmantinieka mantu. Līdz ar to, nokavējuma naudas pieaugums pamatparādam, kas
izveidojies uz 2016.gada 29.aprīli, t.i. kreditora prasījuma sagatavošanas dienu, ir apturēts
un uz Akta par mantojuma lietas izbeigšanu dienu, tas ir 57,12 EUR.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 02.jūlija noteikumiem Nr.364 “Noteikumi
par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu”, Latgales apgabaltiesas
iecirkņa Nr. 26 zvērināta tiesu izpildītāja Ineta Podiņa bija ievedusi lietu par bezmantinieka
mantu. Saskaņā ar šo noteikumu 124. punktu, zvērināta tiesu izpildītāja, pārdodot
bezmantinieka mantu, - mirušā A. K. nekustamo īpašumu Zaļā ielā 2-27, Līvānos, Līvānu
novadā ar kadastra nr. 7611 900 1605, no iegūtajiem līdzekļiem 2017.gada 20.septembrī ir
ieskaitījusi Līvānu novada domes kreditora pretenzijas segšanai naudas līdzekļus 51,50
EUR apmērā, līdz ar to, ir palicis nenomaksāts uz 2017.gada 30.novembri nekustamā
īpašuma nodokļa parāds 5,62 EUR, tajā skaitā pamatparāds 4,64 EUR un nokavējuma
nauda 0,98 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
3.punktu un trešo daļu, nodokļu parādi dzēšami fiziskajai personai – nodokļu maksātājam –
viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar
tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas.
Atbilstoši Civillikuma 416.pantā noteiktajam, ja pēc mantojuma atstājēja nāves
viņam mantinieki nav palikuši vai šie mantinieki likumiskā termiņā pēc publikācijas par
mantojuma atklāšanos nav ieradušies vai nav pierādījuši savas mantojuma tiesības, tad
manta piekrīt valstij.
Par parādiem valsts atbild tikai ar to mantu, kuru viņa tādā kārtā patiesi iegūst.
Valsts atzīst parādus, kuri nodrošināti ar hipotēku vai komercķīlu, kā arī tos parādus, kuri
pieteikti kā kreditoru pretenzijas mantojuma lietā zvērinātam notāram uzaicinājumā
(sludinājumā par mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā un ietverti publiskā aktā vai
saistībā, kas atzīta ar spēkā stājušos tiesas nolēmumu.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmā prim daļa nosaka, ka
maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli ir administratīvais akts. Ministru
kabineta 2013.gada 02.jūlija noteikumu Nr.364 “Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja
rīcību ar bezmantinieku mantu” 121.2. apakšpunkts un 124.2. apakšpunkts paredz
prasījumu par nodokļu maksājumiem segšanu. No minētā izriet, ka paziņojumi par
nesamaksātiem nodokļu maksājumiem, kas maksājami par nekustamo īpašumu –
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bezmantinieku mantu, ir uzskatāmi par publiskiem aktiem Civillikuma 416.panta otrās
daļas izpratnē.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka A. K. nekustamā īpašuma nodokļa
atlikušais parāds 5,62 EUR apmērā nav atgūstams un ir dzēšams.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu, trešo daļu, ceturto daļu, Civillikuma 416. pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
2.1. Dzēst A. K., personas kods: (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa
parādu 5,62 EUR par nekustamo īpašumu Zaļā iela 2-27, Līvānos, Līvānu novadā ar
kadastra nr. 7611 900 1605.
2.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā ekonomiste
Līga Ancāne.
3. Izskatot Turku pagasta valdes 2017.gada 13.novembra sēdes protokola Nr.7
lēmumu Nr.7-1(2) par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “GLASKEK
LATGALE”, tika konstatēts, ka pamatojoties uz Latvijas republikas oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis” un datu bāzē LURSOFT publicēto informāciju SIA “GLASKEK
LATGALE”, reģ. nr. 41503031770, 2017.gada 07.jūnijā ir likvidēta un izslēgta no
komercreģistra.
SIA “GLASKEK LATGALE” nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa par
nekustamo īpašumu “Ceļmalas”, Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā ar
kadastra nr. 7686 007 0066 uz 2017.gada 30.novembri ir 68,16 EUR, tai skaitā
pamatparāds 41,18 EUR un nokavējuma nauda 26,98 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
7.punktu – valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma
naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests nodokļu maksātājam – ja nodokļu
maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra
reģistriem. Kā arī minētā panta trešo daļu, kur noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda
naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā, ka SIA “GLASKEK LATGALE” ir likvidēta, nekustamā īpašuma
nodokļa atlikušais parāds 68,16 EUR apmērā nav atgūstams un ir dzēšams.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai, attiecīgā
pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
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Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7.
punktu, šī panta trešo un ceturto daļu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
3.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu no komercreģistra izslēgtajai SIA
“GLASKEK LATGALE” par nekustamo īpašumu “Ceļmalas” Dubnas viensētās, Turku
pagastā, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7686 007 0066, kas uz 2017.gada 30.novembri ir
68,16 EUR, tai skaitā pamatparāds 41,18 EUR un nokavējuma nauda 26,98 EUR.
3.3. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā ekonomiste
Līga Ancāne.
4. Analizējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO pieejamo
informāciju, tika konstatēts, ka SIA “ILANDE”, kura ir izslēgta no Uzņēmumu reģistra
komercreģistra, ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas nav piedzenams un dzēšams.
Pamatojoties uz Latvijas republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un
datu bāzē LURSOFT publicēto informāciju SIA “ILANDE”, reģ. nr. 45402006884,
2017.gada 19.oktobrī ir likvidēta un izslēgta no komercreģistra.
SIA “ILANDE” nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa uz 2017.gada
30.novembri ir 134,63 EUR, tai skaitā par nekustamajiem īpašumiem:
- Vidzemes ielā 29, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 001 0409 ir 51,11
EUR, tai skaitā pamatparāds 37,94 EUR un nokavējuma nauda 13,17 EUR;
- Vidzemes ielā 29A, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 001 0426 ir
83,52 EUR, tai skaitā pamatparāds 61,99 EUR un nokavējuma nauda 21,53 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
7.punktu – valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma
naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests nodokļu maksātājam – ja nodokļu
maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra
reģistriem. Kā arī minētā panta trešo daļu, kur noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda
naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Ņemot vērā, ka SIA “ILANDE” ir likvidēta, nekustamā īpašuma nodokļa atlikušais
parāds 134,63 EUR apmērā nav atgūstams un ir dzēšams.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai, attiecīgā
pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7.
punktu, šī panta trešo un ceturto daļu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
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Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
4.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu no komercreģistra izslēgtajai SIA
“ILANDE” par nekustamo īpašumu Vidzemes ielā 29, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra
nr. 7611 001 0409, kas uz 2017.gada 30.novembri ir 51,11 EUR, tai skaitā pamatparāds
37,94 EUR un nokavējuma nauda 13,17 EUR.
4.2. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu no komercreģistra izslēgtajai SIA
“ILANDE” par nekustamo īpašumu Vidzemes ielā 29A, Līvānos, Līvānu novadā ar
kadastra nr. 7611 001 0426, kas uz 2017.gada 30.novembri ir 83,52 EUR, tai skaitā
pamatparāds 61,99 EUR un nokavējuma nauda 21,53 EUR.
4.3. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā ekonomiste
Līga Ancāne.
5. Analizējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO pieejamo
informāciju, ir ierosināts dzēst minētā nodokļa parādus personām, kurām piedzenamā
nokavētā parāda kopsumma nepārsniedz 15 euro.
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 6.1 daļai nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājums, neuzsāk, ja
piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro, un, ja triju gadu laikā no
maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu. Saskaņā ar minētā likuma 25.panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda
naudas šī panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests
vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Ņemot vērā, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātie īpašumi vairāk
kā trīs gadus atrodas citu personu īpašumā, tiek secināts, ka piedzenamie nekustamā
īpašuma nodokļa parādi uz 2017.gada 30.novembri ir parādi, kas nepārsniedz 15 euro, par
kuriem nav pieņemti lēmumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu triju gadu laikā no
maksājuma termiņa iestāšanās, un parādi ir objektīvi neatgūstami un dzēšami.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta
pirmās daļas 3.punktu, šī panta trešo un ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
5.1 Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu kopsummā 1,00 EUR apmērā, kas uz
2017. gada 30. novembri ir šādām personām, tai skaitā:
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5.1.1. SIA “Latgeo Invest”, par nekustamo īpašumu Rīgas ielā 2-78, Līvānos,
Līvānu novadā, kadastra numurs 7611 900 1067, parāda summu 0,03 EUR, tai skaitā
pamatparāds 0,02 EUR un nokavējuma nauda 0,01 EUR par 2014. gadu;
5.1.2. V. V., par nekustamo īpašumu Vecticībnieku ielā 6-8, Līvānos, Līvānu
novadā, kadastra numurs 7611 900 1881, parāda summu 0,55 EUR, tai skaitā pamatparāds
0,36 EUR un nokavējuma nauda 0,19 EUR par 2014. gadu;
5.1.3. M. G., par nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā,
kadastra numurs 7611 003 1905, parāda summu 0,21 EUR, tai skaitā pamatparāds 0,12
EUR un nokavējuma nauda 0,09 EUR par 2013. gadu;
5.1.4. B. L., par nekustamo īpašumu Baznīcas ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā,
kadastra numurs 7611 006 0501, parāda summu 0,19 EUR, tai skaitā pamatparāds 0,13
EUR un nokavējuma nauda 0,06 EUR par 2014. gadu;
5.1.5. D. G., par nekustamo īpašumu Dārzu ielā 7-28, Rožupē, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, kadastra numurs 7666 900 0006, parāda summu 0,02 EUR, tai skaitā
pamatparāds 0,01 EUR un nokavējuma nauda 0,01 EUR par 2013.gadu.
5.2. Publicēt Līvānu novada domes mājaslapā www.livani.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā ekonomiste
Līga Ancāne.
6. Analizējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO pieejamo
informāciju, tiek ierosināts dzēst nodokļa parādu biedrībai “Žēlsirdības centrs” reģ. nr.
40008048306 par nekustamo īpašumu (zemi) Rūpniecības ielā 1A, Līvānos, Līvānu novadā
ar kadastra nr. 7611 004 0433, kas uz 2017.gada 30.novembri ir 57,44 EUR, t.sk.
pamatparāds 36,09 EUR un nokavējuma nauda 21,35 EUR par periodu no 2012.2015.gadam.
Uz zemes gabala Rūpniecības ielā 1A, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611
004 0433, atrodas biedrības “Žēlsirdības centrs” nomā un tiesiskajā valdījumā esošas
ēkas/būves. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas
sešpadsmito punktu, ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek ēkas, kuras izmanto sociālās
aprūpes vajadzībām.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienestā pieejamo informāciju, biedrības “Žēlsirdības
centrs” darbība ir apstādināta kopš 2011. gada un biedrības nomātajās telpās ar 2014. gadu
darbojas Latvijas Sarkanā krusta Jēkabpils nodaļa.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu, kurā
noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar
tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai, attiecīgā
pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu, šī panta trešo un ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
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Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
6.1. Dzēst biedrībai “Žēlsirdības centrs” reģ. nr. 40008048306, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 57,44 EUR apmērā, t.sk. pamatparāds 36,09 EUR un nokavējuma nauda
21,35 EUR par nekustamo īpašumu (zemi) Rūpniecības ielā 1A, Līvānos, Līvānu novadā ar
kadastra nr. 7611 004 0433 par periodu no 2012.-2015. gadam.
6.2. Publicēt Līvānu novada domes mājaslapā www.livani.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
6.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā ekonomiste
Līga Ancāne.
7. Analizējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO pieejamo
informāciju, tiek ierosināts dzēst nodokļa parādu par 2010.gadā neapstrādāto
lauksaimniecībā izmantojamo zemi J. U. par īpašumā bijušo nekustamo īpašumu “Kungu
ciems”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7652 001 0043, kas uz 2017.gada
30.novembri ir 47,60 EUR, t.sk. pamatparāds 23,80 EUR un nokavējuma nauda 23,80
EUR.
Nekustamais īpašums “Kungu ciems”, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā
kopš 2010.gada 27.augusta ir citas personas īpašumā. Īpašumtiesības tika iegūtas izsolē.
Zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova no izsolē iegūtajiem naudas līdzekļiem dzēsa
nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta
trešās daļas otrajā punktā noteikts, ka, ja īpašumu atsavina vēršot piedziņu 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. Jānim Urbanovičam par īpašumu “Kungu ciems”, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzās
2010. gada 01.septembrī.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1 1 daļu, ar nekustamā
īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā
izmantojamo zemi atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumu Nr.635 6.
punktā noteiktajam, ja līdz kārtējā gada 1.septembrim tajā vismaz vienu reizi nav veikta
pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana. Atbilstoši šo noteikumu 7.
septītajam punktam, Lauku atbalsta dienestam jāiesniedz līdz kārtējā gada 20.novembrim
vietējām pašvaldībām informāciju par neapstrādātajām lauksaimniecībā izmantojamās
zemes vienībām.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldība no Lauku atbalsta dienesta saņēma
informāciju par 2010.gadu, ka nekustamais īpašums “Kungu ciems”, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā ir nekopts un ir veicams nodokļa papildaprēķins, pēc tam, kad J. U. nodokļa
maksāšanas pienākums jau bija izbeidzies, līdz ar to, nekustamā īpašuma nodokļa parāds
par nepastrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir objektīvi neatgūstams un dzēšams.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, kur
noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar
tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
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Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai, attiecīgā
pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu, šī panta trešo un ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
7.1 Dzēst J. U. personas kods: (personas kods) nekustamā īpašuma nodokļa parādu
47,60 EUR apmērā, t.sk. pamatparāds 23,80 EUR un nokavējuma nauda 23,80 EUR par
nekustamo īpašumu “Kungu ciems”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611
001 0043.
7.2. Publicēt Līvānu novada domes mājaslapā www.livani.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
7.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā ekonomiste
Līga Ancāne.
8. Izskatot Rudzātu pagasta valdes 2017.gada 13.oktobra sēdes protokola Nr.8
lēmumu Nr.8-2 par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu A. B., tika konstatēts, ka
A. B. uz 2017.gada 30.novembri ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds 15,96 EUR apmērā,
t.sk. pamatsumma 13,42 EUR un nokavējuma nauda 2,54 EUR par īpašumu “Bez adreses”
ar kadastra apzīmējumu 7668 005 0128, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā.
A. B. miris 2016.gada 05.februārī.
A. B. ar nodokļa parādu apgrūtinātais zemes gabals piešķirts lietošanā ar Rudzātu
pagasta zemes komisijas 1997.gada 28.novembra lēmumu. Ar Līvānu novada domes
2014.gada 26.jūnija sēdes lēmumu Nr. 9-23 ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” A.
B. zemes lietošanas tiesības izbeigtas un zemes vienība 27,5864 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-005-0128 atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekritīgo zemi. Zemes
nomas līgums nebija noslēgts.
Pamatojoties uz 2016.gada 28.septembrī laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” zvērinātas
notāres Evas Igaunes-Sēles ievietoto sludinājums par viņas lietvedībā esošo mantojuma
lietu sakarā ar 2016.gada 05.februārī mirušā A. B., personas kods: (personas kods), atstāto
mantojumu, Līvānu novada dome 2016.gada 20.decembrī pieteica kreditora pretenziju Nr.
LND/2-1.6/16/4024 par nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kas izveidojies par īpašumu
“Bez adreses”, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā ar kadastra apzīmējumu 7668 005 0128,
par kopējo summu 161,24 EUR (nodokļa parāds par 2016.gadu).
A. B. meita M. B. 2017.gada 13.janvārī veica nekustamā īpašuma nodokļa daļas
nomaksu 149,22 EUR apmērā.
Pārbaudot Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) datus, tika konstatēts, ka uz minētā zemes gabala A. B. lietojumā esošā
dzīvojamā māja, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta paziņojumu atzīta kā kļūda.
Pamatojoties uz A. B. meitas M. B. 2017.gada 17.janvāra iesniegumu par
atteikšanos no tiesībām uz zemes nomu zemes vienībai 27,5864 ha platībā ar kadastra
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apzīmējumu 7668-005-0128, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, Līvānu novada
dome ar 2017. gada 23. februāra sēdes lēmumu Nr. 3-15 nolēma ar 2017. gadu neaplikt ar
nekustamā īpašuma nodokli zemes vienību 27,5864 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7668-005-0128, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, un atstāt to Līvānu novada
pašvaldības valdījumā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nekustamā īpašuma nodokļa parāda atlikusī summa
15,96 EUR apmērā objektīvu iemeslu dēļ nav atgūstama un ir dzēšama.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgās pašvaldības. Ņemot vērā, ka ar parādu apgrūtinātais zemes gabals netika mantots,
parāda piedziņa nav iespējama un parāds nav atgūstams un ir objektīvi dzēšams.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta
pirmās daļas 3.punktu, šī panta trešo un ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
8.1 Dzēst A. B., personas kods (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa parādu
15,96 EUR apmērā, t.sk. pamatparāds 13,42 EUR un nokavējuma nauda 2,54 EUR par
nekustamo īpašumu “Bez adreses”, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā ar kadastra
apzīmējumu 7686 005 0128.
8.2. Publicēt Līvānu novada domes mājaslapā www.livani.lv informāciju par
nodokļu parādu dzēšanu.
8.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā ekonomiste
Līga Ancāne.
9. Izskatot Turku pagasta valdes 2017.gada 13.novembra sēdes protokola Nr.7
lēmumu Nr.7-1(1) par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “VELKME”, reģ.
nr. 41503014728, tika konstatēts, ka SIA “VELKME” ir nekustamā īpašuma nodokļa
parāds par ēkām/būvēm ar kadastra nr. 7686 007 0796 005 (šķūnis) un 7686 007 0796 006
(kokzāģētava). Nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa uz 2017.gada 30. novembri ir
44,05 EUR, t.sk. pamatsumma 35,16 EUR un nokavējuma nauda 8,89 par 2016.gadu.
Šķūnis ar kadastra nr. 7686 007 0796 005 un kokzāģētava ar kadastra nr. 7686 007
0796 006 saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem reģistrētas uz zemes
vienības ar kadastra nr. 7686 007 0796, kas pieder fiziskai personai.
Minētās ēkas dabā atrodas uz SIA “VELKME” piederošā zemes gabala ar kadastra
nr. 7868 007 0798, kuras, saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” tiek apliktas
ar nekustamā īpašuma nodokli. Līdz ar to ēkas kadastra reģistrā ir iekļautas dubultā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām/būvēm ar
kadastra nr. 7686 007 0796 005 (šķūnis) un 7686 007 0796 006 (kokzāģētava) saistībā ar
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zemes vienību ar kadastra nr. 7686 007 0796 par 2016.gadu ir aprēķināts nepamatoti un ir
dzēšams.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, kurā
noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar
tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai, attiecīgā
pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo un ceturto
daļu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
9.1. Dzēst SIA “VELKME”, reģ. nr. 41503014728, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par 2016.gadu par ēkām/būvēm ar kadastra nr. 7686 007 0796 005 (šķūnis) un 7686
007 0796 006 (kokzāģētava) saistībā ar zemes vienību ar kadastra nr. 7686 007 0796, kas
uz 2017.gada 30. novembri ir 44,05 EUR, t.sk. pamatsumma 35,16 EUR un nokavējuma
nauda 8,89 EUR.
9.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
9.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā ekonomiste
Līga Ancāne.
10. Analizējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO
pieejamo informāciju, tiek ierosināts dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu likvidētajai
Garāžu kooperatīvajai sabiedrībai “ZEMGALE 2”, reģ. nr. 51503023281 par nekustamo
īpašumu, kas atrodas Zemgales ielā 27, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 003
1401 un 7611 503 1401. Nekustamā īpašuma parāda summa uz 2017.gada 30.novembri ir
1108,39 EUR, t.sk. pamatparāds 683,02 EUR un nokavējuma nauda 425,37 EUR.
Garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrība “ZEMGALE 2”, reģ. nr. 51503023281,
pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistrā pieejamo informāciju likvidēta 2007.gada
06.decembrī. Garāžu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai “ZEMGALE 2” nav konstatēts
saistību un tiesību pārņēmējs.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
7.punktu – valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma
naudas un soda naudas dzēš Valsts ieņēmumu dienests nodokļu maksātājam – ja nodokļu
maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra
reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums.
Kā arī minētā panta trešo daļu, kur noteikts, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā
īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā
panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Nekustamais īpašums Zemgales ielā 27, Līvānos sastāv no zemes gabala un sešām
garāžu būvēm, kurās atrodas 170 garāžu boksi. 2001.gada 25.aprīlī uz zemi īpašumtiesības
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zemesgrāmatā nostiprinātas Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā. Saskaņā ar
Civillikuma 417.pantu manta, kas paliek pēc juridisku personu izbeigšanās, pielīdzināma
bezmantinieku mantai un piekrīt valstij.
Saskaņā ar Zemesgrāmatā pieejamo informāciju, uz neeksistējošās Garāžu
kooperatīvās sabiedrības “ZEMGALE 2” vārda ir reģistrētas ēkas un būves, kas sastāv no
170 garāžu boksiem. Uz 2017.gada 30.novembri Garāžu kooperatīvajai sabiedrībai
“ZEMGALE 2” pieder 67509/70598 domājamās daļas no nekustamā īpašuma. Šobrīd
notiek tiesvedības process, kur pamatojoties uz tiesas spriedumiem tiek atzītas fizisko
personu īpašumtiesības uz noteiktām domājamām daļā no garāžu īpašuma un tās tiek
nostiprinātas zemesgrāmatā uz ieguvēju vārda.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajai daļai, attiecīgā
pašvaldība reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu
dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7.
punktu, šī panta trešo un ceturto daļu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
10.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu likvidētai un no Uzņēmumu reģistra
izslēgtajai Garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai “ZEMGALE 2” par nekustamo
īpašumu, kas atrodas Zemgales ielā 27, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 003
1401 un 7611 503 1401, kas uz 2017.gada 30.novembri ir 1108,39 EUR, tai skaitā
pamatparāds 683,02 EUR un nokavējuma nauda 425,37 EUR.
10.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
10.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
24. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Izskatot ģimenes ārstes Anitas Baumanes, adrese: (adrese), 2017.gada 30.oktobrī
saņemto iesniegumu par telpu nomas līguma pagarināšanu ģimenes ārsta praksei,
konstatēts, ka
Līvānu novada dome ar Anitas Baumanes ģimenes ārstes praksi 2009.gada
01.oktobrī ir noslēgusi nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 130A. Līgums 2012.gada
1.oktobrī ir ticis pārslēgts, noslēdzot jaunu Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. LND/94/12/19 un 2015.gada 30.novembrī līgumam ir noslēgta vienošanos par blakus telpu
iznomāšanu. Anitas Baumanes ģimenes ārsta praksei ar medicīniskajiem pakalpojumiem
saistīto darbību veikšanai saskaņā ar līgumu un tā izmaiņām ir iznomātas telpas Rīgas ielā
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77, Līvānos ar kopējo platību 49,20 m2 (telpa Nr.6 – 18,10 m2, telpa Nr.6 – 18,10 m2 un
telpa Nr.6 – 18,10 m2. Līgumā noteiktais beigu termiņš 2017.gada 1.oktobris.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.¹
panta pirmā daļa nosaka, ka ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts
citādi, publiska persona telpu nomas līgumu var slēgt uz laiku, kas nav ilgāks par 12
gadiem. Ministru kabineta 2010.gada 8. jūnija noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem 9.punkts nosaka, ka Iznomātājam, ievērojot sabiedrības
intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma termiņa beigām izlemt,
vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu vai iznomāt nomas objektu citam
nomniekam. Pagarinot nomas līgumu, ievēro, ka līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums noteikto
nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos izņēmumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. un 9.
punktu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav un deputātam V. Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Veikt starp Līvānu novada domi un Anitas Baumanes ģimenes ārsta praksi
2012.gada 01.oktobrī noslēgtajā nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. LND/9-4/12/19
(turpmāk – Līgums) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Līguma 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Nomas Līguma termiņš.
Šis nomas līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir noslēgts līdz 2021. gada
1.oktobrim. (12 gadi no 2009.g., kad uzsākta telpu noma no 2009.g.)”
1.2. Izteikt Līguma 4.punktu šādā redakcijā:
“4.Maksājumi:
4.1.Nomnieks maksā Iznomātājam par iznomātajām telpām līdz nākošā mēneša
15.datumam.
4.1.1.par Iznomātās telpas 1 m2 mēnesī 1,42 EUR un atbilstošas likmes pievienotās
vērtības nodokli. Maksājumu kavējumu gadījumos tiek noteikts līgumsods 0,1% apmērā no
ikmēneša maksājumu parāda kopsummas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā
10 % no parāda summas.
4.2. Vienlaikus ar nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam par faktiski patērēto
elektroenerģiju pēc mēraparāta rādījumiem, par ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem 2,13
EUR mēnesī, par atkritumu konteineru izmantošanu 0,71 EUR mēnesī un apkuri
proporcionāli aizņemtajai platībai no kopējām izmaksām apkures sezonā un koplietošanas
gaitenī, piemērojot koeficientu 1,325, saskaņā ar Iznomātāja izrakstīto rēķinu.
4.3. Papildus nomas maksai Nomnieks patstāvīgi norēķinās par komunikāciju
pakalpojumiem (internets, telefons).
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4.4. Pusēm vienojoties, telpu nomas maksa var tikt koriģēta inflācijas vai ēkas
uzturēšanas izdevumu palielināšanas gadījumā, tai skaitā ēkas Rīgas ielā 77, Līvānos
telpām pieguļošā koplietošanas gaiteņa remonta gadījumā.”
2. Noteikt, ka grozījumi 2012.gada 1.oktobrī noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas
līgumā Nr. LND/9-4/12/19 piemērojami ar 2017.gada 1.oktobri.
3. Noteikt, ka atbildīgā par grozījumu veikšanu līgumā ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
Pielikumā: vienošanās pie līguma projekts 2 lpp.
25. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Flokši”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot J. Š. pilnvarotas personas O. M., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu
par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0284, kas atrodas “Flokši”, Āriņi, Jersikas pag., Līvānu nov., par kuru ir noslēgts nomas
līgums, atsavināšanu, un saskaņā ar SIA „Latio” 2017.gada 3.novembrī noteikto nekustamā
īpašuma vērtību un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kurš nosaka, ka atsevišķos gadījumos
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir
noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un
par ko ir noslēgts zemes nomas līgums, un šā 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. un
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Flokši”, Āriņi, Jersikas pag., Līvānu
novadā 663 m2 platībā ar kadastra numuru 7652 005 0284, kas sastāv no atsevišķas
apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0284.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Flokši”, Āriņi, Jersikas pag., Līvānu novadā, ar
kadastra numuru 7652 005 0284, kas sastāv no atsevišķas apbūvētas zemes vienības 663 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0284, nosacīto cenu 560,00 EUR (pieci simti
sešdesmit euro ) apmērā.
3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt J. Š. pilnvarotai
personai O. M. atsavināšanas paziņojumu (skat. pielikumā).
4. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
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5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā ( Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV – 4601 ).
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
26. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Grozi”, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. K. pilnvarotas personas, B. K., dzīvesvieta deklarēta (adrese),
iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
7682 002 0345, kas atrodas “Grozi”, Sanaude, Sutru pagasts, Līvānu novads, par kuru ir
noslēgts nomas līgums, atsavināšanu, un Līvānu novada domes Privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kurš nosaka, ka
atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības
un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi,
kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Grozi”, Sanaude, Sutru pag., Līvānu
novadā 4,79 ha platībā ar kadastra numuru 7682 002 0247, kas sastāv no atsevišķas
apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0345.
2. Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt atsavināmā zemes gabala novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas
procesu.
3. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV – 4601).
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27. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Sīpoli”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. Š., pilnvarotas personas O. M., dzīvesvieta deklarēta (adrese),
iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
7652 005 0283, kas atrodas “Sīpoli”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads, par kuru ir
noslēgts nomas līgums, atsavināšanu, un saskaņā ar SIA „Latio” 2017.gada 3.novembrī
noteikto nekustamā īpašuma vērtību un Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kurš nosaka, ka atsevišķos
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru
pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās
lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums, un šā 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. un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Sīpoli”, Āriņi, Jersikas pag., Līvānu
novadā 633 m2 platībā ar kadastra numuru 7652 005 0283, kas sastāv no atsevišķas
apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0283.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Sīpoli”, Āriņi, Jersikas pag., Līvānu novadā, ar
kadastra numuru 7652 005 0283, kas sastāv no atsevišķas apbūvētas zemes vienības 633 m 2
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0283, nosacīto cenu 530,00 EUR ( pieci simti
trīsdesmit euro ) apmērā.
3. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt A. Š. pilnvarotai
personai O. M. atsavināšanas paziņojumu (skat. pielikumā).
4. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV – 4601).
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
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28. Par dzīvokļa Lāčplēša ielā 15-26, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot J. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2017. gada 17. oktobra 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 R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma tiesības
dzīvokļa īpašumam Lāčplēša ielā 15-26, Līvānos, Līvānu novadā, ar kopējo platību 64.20
m2 un dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 3047 m 2 platībā ar kadastra Nr. 7611
003 1207 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā, 6420/ 297096 domājamās daļas.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Lāčplēša ielā 15-26, Līvānos, Līvānu novadā ar
kopējo platību 64,20 m2 un dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 3047 m 2 platībā
ar kadastra Nr. 7611 003 1207 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā, 6420/ 297096
domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu ) dzīvokļa īrniecei J. S.
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.
29. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods

Izskatot Līvānu novada Kultūras centra 2017.gada 10.novembra vēstuli Nr.1-15/179
par izmaiņām amatu vienību sarakstā un noteiktajās mēneša darba algās sakarā ar izmaiņām
Līvānu novada Kultūras centra filiāļu vadītāju personālā un ņemot vērā, ka vadītāji
papildus tiešajiem darba pienākumiem pilda arī pulciņu vadītāju pienākumus, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
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1. Ar 2017.gada 1.decembri izslēgt no Līvānu novada kultūras centra un tā filiāļu
amatu vienību saraksta amata vienību “vadītājs” Rožupes kultūras namā, profesijas kods
1431 11, 1 likmi ar darba algu 893,00 EUR mēnesī par vienu likmi.
2. Ar 2017.gada 1.decembri iekļaut Līvānu novada Kultūras centra un tā filiāļu
amatu vienību sarakstā amata vienību “vadītājs” Sutru kultūras namā, profesijas kods 1431
11, 0,5 likmes ar darba algu 972,00 EUR par vienu likmi, papildus veicot Sutru kultūras
nama tradīciju ansambļa vadītāja pienākumus (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
3. Ar 2017.gada 1.decembri iekļaut Līvānu novada Kultūras centra un tā filiāļu
amatu vienību sarakstā amata vienību “vadītājs” Rožupes kultūras namā, profesijas kods
1431 11, 0,5 likmes ar darba algu 770,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību
sarakstu pielikumā).
4. Ar 2017.gada 1.decembri izslēgt no Sutru kultūras nama amatu vienību saraksta
amata vienību “tradīciju ansambļa vadītājs”, profesijas kods 2654 10, 0,25 likmes ar darba
algu 406,00 EUR par vienu likmi.
5. Ar 2017.gada 1.decembri iekļaut Līvānu novada Kultūras centra amatu vienību
saraksta amata vienību “jauniešu teātra kopas vadītājs”, profesijas kods 2654 10, 0,5 likmes
ar darba algu 406,00 EUR par vienu likmi.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
direktore Aija Smirnova.
Pielikuma: amatu saraksts uz 3 lpp.

30. Par līguma slēgšanu projekta “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve
“Attīrīšanas iekārtās” Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā” īstenošanai.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, R. Aļijevam
Paskaidro U. Skreivers, R. Klibiķe
Izskatot Līvānu novada Rudzātu pagasta pārvaldes vadītājas Rutas Klibiķes 2017.
gada 27. novembra iesniegumu par līguma slēgšanu un papildus finansējuma piešķiršanu
projekta “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve “Attīrīšanas iekārtās” Rudzātos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā” īstenošanai, kurā būvdarbu izmaksas saskaņā ar iepirkuma
rezultātiem, ko piedāvā SIA “Siltumkomforts”, sastāda 137218,53 EUR (ieskaitot PVN
21%), kas pārsniedz 2017. gada budžetā plānotos līdzekļus, un ņemot vērā, ka būvdarbu
izpildes termiņš ir 2017.gada decembris - 2018.gada jūnijs, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Līgumā par būvdarbu veikšanu projekta “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve
“Attīrīšanas iekārtās” Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā” īstenošanai, noteikt
avansa maksājumu 2017.gadā 20% apmērā no piedāvātās cenas 137218,53 EUR (ieskaitot
PVN 21%).
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2. Paredzēt Līvānu novada domes 2018. gada budžetā līdzekļus 109774,82 EUR
apmērā būvdarbu apmaksai projektā “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve “Attīrīšanas
iekārtās” Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rudzātu pagasts pārvaldes vadītāja
Ruta Klibiķe un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
31. Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Alejas ielā 22, Līvānos.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Pastaram, V. Labinskim, A. Veiguram, P. Romanovskim,
G. Krauklei, I. Kalvānei, Ļ. Troškovam
Paskaidro R. Šmukste, L. Ancāne, A. Usāne, U. Skreivers
Pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 2017.gada 9. novembra vēstuli Nr.4.5.16/97704 „Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Alejas ielā 22, Līvānos”, konstatēts, ka
Valsts ieņēmumu dienests, saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada
26. novembra
noteikumu Nr. 1354 “Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite,
novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu
ieskaitīšana valsts budžetā” 32.4. apakšpunktu, piedāvā pārņemt Līvānu novada
pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo īpašumu dzīvojamo māju un saimniecības ēkas
Alejas ielā 22, Līvānos, ar kadastra apzīmējumiem 7611 001 1420 001, 7611 001 1420 002,
7611 001 1420 003 un 7611 001 1420 004, kas ar 2017. gada 8. novembri ir ņemta valsts
uzskaitē, un par ko īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas.
2017. gada 28. novembrī valsts piedāvātais nekustamais īpašums Alejas ielā 22,
Līvānos, Līvānu novadā, tika apsekots un konstatēts, ka māja ir vienstāvu dzīvojamā ēka ar
monolītiem betona pamatiem, ar koksnes materiālu ārsienām, kuras ir apmūrētas ar māla
caurumoto ķieģeli ½ biezumā ar plaisām sienā, un tā ir sliktā stāvoklī. Ēkas pagalmā ir
šķūnis, kurš nav noderīgs lietošanai. Ņemot vērā būves tehnisko stāvokli, Līvānu novada
domes Dzīvokļu jautājumu komisija 2017. gada 28. novembra ārkārtas sēdē, protokols Nr.
15, izvērtējot Līvānu novada pašvaldības dzīvojamo fondu, kas ir pietiekošs, lai realizētu
pašvaldības funkciju, piešķirot dzīvokļus iedzīvotājiem, ir secinājusi, ka nav nepieciešams
papildāt dzīvojamo fondu, pārņemot minēto nekustamo īpašumu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada
30.jūlija noteikumu Nr.324 „Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu
pašvaldības īpašumā” 3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība piedāvājumu par dzīvojamās
mājas neprivatizētās daļas pārņemšanu savā īpašumā izskata domes sēdē mēneša laikā no
piedāvājuma saņemšanas dienas, un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
45.panta pirmo daļu, kas paredz pašvaldības tiesības pieņemt lēmumu par valsts dzīvojamās
mājas vai dzīvokļa īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā, kā arī tiesības atteikties
pārņemt valsts dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu savā īpašumā, un ņemot vērā
Dzīvokļu jautājumu komisijas 2017.gada 28. novembra sēdes ierosinājumu un apsekošanas
aktu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas
nosaka, ka dome var lemt par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
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Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei “par”,
“pret” - nav, “atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Nepārņemt Līvānu novada pašvaldības īpašumā Valsts ieņēmumu dienesta
valdījumā esošo nekustamo īpašumu dzīvojamo māju un saimniecības ēkas Alejas ielā 22,
Līvānos, ar kadastra apzīmējumiem 7611 001 1420 001, 7611 001 1420 002, 7611 001
1420 003 un 7611 001 1420 004.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja Aija Usāne.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina un deputāti piekrīt deputāta Valda
Labinska iesniegumu izskatīt Kultūras jautājumu komisijā.
Deputāts Valdis Labinskis atsauc savu prasību par iesnieguma pievienošanu domes
sēdes protokolam.
Sēde beidzas plkst.1215
Protokols parakstīts 2017. gada 6. decembrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja

I. Raubiška
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