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

Ginta Kraukle, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
Aiga BALULE, LIIC vadītāja,
Ilga PEISENIECE, izglītības pārvaldes vadītāja,
Iveta DOBELE, investīciju un attīstības plānošanas daļas vadītājas vietniece,
Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Aivars SMELCERS, Turku pagasta pārvaldes vadītājs,
Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2011. gada
24. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par profesionālās ievirzes izglītības
ieguves maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā”. Ziņo A.
Usāne
3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne
4. Par Sutru pamatskolas reorganizāciju. Ziņo A. Usāne
5. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo A. Usāne
6. Par atzinuma sniegšanu dabas aizsardzības plānam īpaši aizsargājamajai dabas
teritorijai, dabas liegumam „Lielais Pelečāres purvs”. Ziņo J. Magdaļenoks
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Liepas”. Ziņo J.
Magdaļenoks
8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai. Ziņo
J. Magdaļenoks
10. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks
11. Par adreses precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
13. Par adreses noteikšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J.
Magdaļenoks
14. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks
15. Par grozījumiem noteikumos „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”. Ziņo A. Vaivods
16. Par Līvānu novada pagastu maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods
17. Par papildus finansējumu domes komisijas darba apmaksai. Ziņo A. Vaivods
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods
19. Par Līvānu novada domes transportlīdzekļa MERCEDES BENZ VITO 110
norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods
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20. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
21. Par projektu „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu
industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”. Ziņo A. Vaivods
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods
23. Par nekustamā īpašuma “Beči”, Turku pagastā, Līvānu novadā, pirkuma
līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods
24. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz Sprinter 515 CD,
reģistrācijas numurs GJ 1099, izsoli. Ziņo A. Vaivods
25. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo A.
Vaivods
26. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods
27. Par Ikgadējo Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.–2018.gadam ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.4). Ziņo A. Vaivods
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods un U. Skreivers
28. oktobrī Līvānu novada domi apmeklēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas pārstāvji, lai informētu par vienotā klientu apkalpošanas centra izveides
iespējām Līvānos. Piedalījās Līvānu novada domes vadība un speciālisti, kā arī
Līvānu novada valsts institūciju pārstāvji.
28. oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljona 25 gadu jubilejas pasākumā un Līvānu
novada domes vārdā teica uzrunu.
31. oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Līvānu
novada biedrības “Baltā māja” 20 gadu jubilejas pasākumā un Līvānu novada domes
vārdā sveica biedrības darbiniekus un brīvprātīgos.
3. novembrī Līvānu novadu pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros apmeklēja Kandavas
novada pašvaldības delegācija. Kandavas novada pašvaldības pārstāvji tikās ar Līvānu
novada domes vadību, Personāla vadības un administratīvās daļas, Uzskaites un
finanšu, kā arī Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas speciālistiem.
3. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja
vietniece Aija Usāne piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas
30.gadadienai veltītajā pasākumā Līvānu novada Kultūras centrā. Pasākuma ietvaros
Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem no Līvānu novada tika pasniegtas
LR Iekšlietu ministrijas piemiņas zīmes.
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3. novembrī Līvānu novada domē notika Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme.
5. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietniece Aija
Usāne piedalījās Līvānu novada lauksaimnieku gada pasākumā Sutru kultūras namā
un pasniedza apbalvojumus 10 novada lauksaimniekiem par ilglaicīgu un veiksmīgu
darbību lauksaimniecības nozarē.
10. novembrī Līvānu novada domē notika kultūras un bibliotēku darbinieku
sanāksme. Piedalījās priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
11. novembrī Līvānu novada domes vadība un darbinieki piedalījās Lāčplēša dienai
veltītajā lāpu gājienā un pasākumā pie Līvānu atbrīvošanas pieminekļa.
12.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās un
teica uzrunu pasākuma “Senioru ansambļu 2. festivāls” ietvaros Līvānu novada
Kultūras centrā.
15.novembrī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās LR proklamēšanas
gadadienai veltītajā pasākumā pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” un pasniedza
pateicības rakstus pedagogiem.
17. novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods apmeklēja
pieņemšanu pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa , kas bija veltīta Latvijas
proklamēšanas 98. gadadienai. Valsts prezidents pagājušajā gadā aizsāka tradīciju
novembrī rīkot pieņemšanu pašvaldību vadītājiem un lielākajiem nacionālajiem
uzņēmējiem, lai pateiktos par nozīmīgo darbu Latvijas labā. No Līvānu novada
piedalījās arī uzņēmuma “Saltums 2” īpašnieki Andis Teivāns un Jānis Trokša.
17.novembrī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
17.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās un
teica uzrunu LR proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā Jersikas pagastā.
Izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās un teica uzrunu LR proklamēšanas
gadadienai veltītajā pasākumā Rožupes pagastā un Turku pagastā.
18. novembrī Līvānu novada Kultūras centrā notika LR proklamēšanas gadadienai
veltīts pasākums, kura ietvaros tika pasniegti Līvānu novada domes Atzinības raksti,
apbalvojumi sakoptības konkursa “Topi skaistāks, mans novads!” uzvarētājiem un
pateicības balvas stipendijas fonda mecenātiem. Piedalījās Līvānu novada domes
vadība un deputāti. Svētku uzrunas teica Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods un 12. Saeimas deputāts Jānis Klaužs.
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18.novembrī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās un teica uzrunu LR
proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā Rudzātu pagastā, savukārt
izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās un teica uzrunu LR proklamēšanas
gadadienai veltītajā pasākumā Sutru pagastā.

2. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2011.
gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par profesionālās ievirzes
izglītības ieguves maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā”
Ziņo A. Usāne
Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas 2016. gada 10.
novembra vēstuli Nr. 1 – 17/7 par grozījumu veikšanu Līvānu novada domes 2011.
gada 24. februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Par profesionālās ievirzes izglītības
ieguves maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā” otrajā un piektajā
punktā, nosakot semestra mācību maksu, un pamatojoties uz Izglītības likuma 12.
panta 21 daļu, kurā noteikts, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju
maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs, un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr. 14 “Grozījumi Līvānu novada domes 2011.
gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par profesionālās ievirzes izglītības
ieguves maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā”.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
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3. Dzīvokļa jautājumi.
Ziņo A. Usāne
Paskaidro R. Šmukste
1. Izskatot O. B., dzīvo (adrese), 2016. gada 11. oktobra iesniegumu (reģ.
2016. gada 11. oktobrī ar nr. 2 – 11.1/16/1364-B), un Līvānu novada Kultūras centra
2016. gada 15. novembra vēstuli Nr. 1-15/119 par pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā kā Līvānu novada pašvaldības iestādes speciālistam un
pamatojoties uz likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.1. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut O. B., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada kultūras centra speciālistu, ar
kārtas nr. 16.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot A.U., dzīvo (adrese), 2016. gada 10. novembra iesniegumu (reģ.
2016. gada 10. novembrī ar nr. 2 – 11.1/16/1562-U), un SIA “Līvānu slimnīca” 2016.
gada 10. novembra vēstuli Nr. 1-6/73 par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā Līvānu novada pašvaldības iestādes speciālistam un pamatojoties uz
likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas,
kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka
izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes
2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.1. punktam, un saskaņā ar
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dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut A. U., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā SIA “Līvānu slimnīca” speciālistu, ar kārtas
nr. 17.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot R. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 5. oktobra
iesniegumu (reģ. 2016. gada 5. oktobrī ar nr. 2 – 11.1./16/1299-V) un Līvānu novada
Sociālā dienesta 2016. gada 24. oktobra Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus R. V. pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez
dzīvojamās platības, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var
noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo
telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām,
un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
„Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut R. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā
palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 13.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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4. Izskatot Z. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 31. oktobra
iesniegumu (reģ. 2016. gada 31. oktobrī ar nr. 2 – 11.1./16/1493-V) un Līvānu novada
Sociālā dienesta 2016. gada 14. novembra Atzinumu par pašvaldības palīdzību
uzlabot dzīves apstākļus Z. V. pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir
bez dzīvojamās platības, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var
noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo
telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām,
un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
„Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Iekļaut Z. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā
palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 14.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot A. K., dzīvo (adrese), 2016. gada 18. oktobra iesniegumu (reģ.
2016. gada 18. oktobrī ar nr. 2-11.1/16/1421-K) par nodrošināšanu ar dzīvojamo
platību, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 24. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos
noteiktā kārtībā var sniegt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 9.1 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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5.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo
platību un piešķirt A. K., dzīvo (adrese), ģim. sast. 2 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 45,56 kv.m., īres tiesības.
5.2. A. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
5.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par
labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa (adrese), īri ar A. K. un mēneša laikā veikt dzīvokļa
pieņemšanu.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
5.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot N. G. (N. G.), dzīvo (adrese), 2016. gada 25. oktobra iesniegumu
(reģ. 2016. gada 25. oktobrī ar nr. 2-11.1/16/1475-G) par nodrošināšanu ar dzīvojamo
platību sakarā ar to, ka ģimenē 2015. gada 21. jūnijā ir piedzimuši trīnīši, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā var
sniegt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu,
atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
„Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 9.1 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo
platību un piešķirt N. G. (N.G.), dzīvo (adrese), ģim. sast. 5 cilv., labiekārtota 3 –
istabu dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 54,23 kv.m., īres tiesības.
6.2. N. G. (N.G.) mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu
ar SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 3 – istabu
dzīvokļa (adrese) īri.
6.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par
labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa (adrese) novadā, īri ar N. G. (N. G.) un mēneša laikā
veikt dzīvokļa pieņemšanu.
6.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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6.5. 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.
7. Izskatot G. M., dzīvo (adrese), 2016. gada 27. oktobra iesniegumu (reģ.
2016. gada 27. oktobrī ar nr. 2-11.1/16/1485-M) un Līvānu novada Sociālā dienesta
2016. gada 3. februāra Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
G. M. pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērnu, un pamatojoties uz
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas,
kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka
izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” nav
NOLEMJ:
7.1. Piešķirt G. M., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 1 – istabu
dzīvokļa (adrese) ar kopējo platību 28,93 kv.m. īres tiesības, noslēdzot īres līgumu uz
laiku līdz 2017. gada 31. maijam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
7.2. G. M. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
(adrese), īri.
7.3. Izslēgt G. M. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 6.
7.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
7.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
8. Izskatot Z. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 4. novembra
iesniegumu (reģ. 2016. gada 4. novembrī ar nr. 2-11.1/16/1524-G) un Līvānu novada
Sociālā dienesta 2016. gada 17. marta Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus Z. G. pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
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noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
8.1. Piešķirt Z. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 3 cilv.,
labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa (adrese) ar kopējo platību 52,40 kv.m. īres tiesības,
noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2017. gada 31. maijam, ar tiesībām līgumu
pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
8.2. Z. G. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese), īri.
8.3. Izslēgt Z. G. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 7.
8.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
8.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
9. Izskatot N. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2016. gada 8. novembra
iesniegumu (reģ. 2016. gada 8. novembrī ar nr. 2-11.1/16/1544-G) un Līvānu novada
Sociālā dienesta 2015. gada 8. jūnija Atzinumu par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J.
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Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
9.1. Piešķirt N. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1 cilv.,
labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa (adrese) ar kopējo platību 44,48 kv.m. īres tiesības,
noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2017. gada 31. maijam, ar tiesībām līgumu
pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
9.2. N. G. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
(adrese), īri.
9.3. Izslēgt N. G. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 2.
9.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
9.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
10. Izskatot S. V., dzīvo (adrese), 2016. gada 14. novembra iesniegumu (reģ.
2016. gada 14. novembrī ar nr. 2-11.1/16/1586-V) par palīdzību uzlabot dzīves
apstākļus kā Līvānu novada domes speciālistam un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama
palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās
telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem
vai citām personām, atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā”
8.1. punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
10.1. Piešķirt S. V., dzīvo (adrese), ģim. sast. 4 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 55,80 kv.m. īres tiesības, noslēdzot īres līgumu uz laiku
līdz 2017. gada 30. novembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
10.2. S. V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar
SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
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10.3. Izslēgt S. V. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno un uzaicināto speciālistu grupas, kārtas nr. 6
10.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
10.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
11. Izskatot I. B., dzīvo (adrese), 2016. gada 31. oktobra iesniegumu (reģ.
2016. gada 31. oktobrī ar nr. 2-11.1/16/1491-B) par 2014. gada 14. novembrī noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 57 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz likuma
”Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var
noslēgt pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku, vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
11.1. Pagarināt I.B. īres tiesības uz labiekārtotu 3 – istabu dzīvokli (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
11.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
11.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
12. Izskatot A. S.-A., dzīvo (adrese), 2016. gada 9. novembra iesniegumu (reģ.
2016. gada 9. novembrī ar nr. 2-11.1/16/1546-S) par 2011. gada 12. janvārī noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 185 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma ”Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka
dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku, vai arī
nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma ”Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
12.1. Pagarināt A. S. – A. īres tiesības uz labiekārtotu 1 – istabu dzīvokli
(adrese), uz nenoteiktu laiku.
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12.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
12.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
13. Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16. panta
otro daļu, lai nodrošinātu maznodrošinātas personas, kurām neatliekami sniedzama
palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā vai, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas
pirmām kārtām, un pamatojoties uz dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 9. punktu, kurā noteikta viena no pašvaldību autonomajām
funkcijām – sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā, un 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
13.1. Noteikt 2 – istabu dzīvoklim bez ērtībām Zaļā ielā 40 – 2, Līvānos,
Līvānu novadā kopējā dzīvokļa statusu ar tiesībām izīrēt atsevišķu izolētu dzīvojamo
telpu un koplietošanas telpas domājamo daļu.
13.2. Noteikt, ka atbildīgās personas par lēmuma izpildi ir domes kancelejas
pārzine Anna Elksne un SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes
priekšsēdētājs Artūrs Vilcāns.

4. Par Sutru pamatskolas reorganizāciju.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes izvērtējumu par Sutru pamatskolas
reorganizācijas nepieciešamību un saskaņā ar Līvānu novada izglītības attīstības
stratēģiju 2016.-2020. gadam, kas apstiprināta ar Līvānu novada domes 2016.gada
30.jūnija sēdes lēmumu Nr. 10 - 2, un ņemot vērā straujo izglītojamo skaita
samazinājumu un, līdz ar to, nepietiekošo valsts finansējumu pedagogu darba
samaksai, un saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1. punktu un 23.panta
otro daļu, kuros noteikts, ka pašvaldības izglītības iestādes reorganizē pašvaldība,
saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī ņemot vērā 23.panta piektās
daļas noteikumus, ka par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās
institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš, un saskaņā
ar Vispārējās izglītības likuma 29.pantu, kas nosaka, ka pamatizglītības iestādes,
atkarībā no to struktūras un mācību procesa organizācijas ir sākumskolas un
pamatskolas, un 30.panta trešajā daļā noteikto, ka sākumskolās īsteno pamatizglītības
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pirmā posma izglītības programmas 1. - 6. klasei, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā noteikta viena no pašvaldību
autonomajām funkcijām - gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto
tiesību nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā;
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas
iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, ka
tikai dome var izskatīt jautājumus par pašvaldības iestāžu izveidošanu, reorganizāciju
un likvidēšanu, un pašvaldības iestāžu nolikumu apstiprināšanu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” nav
NOLEMJ:
1. Reorganizēt Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādi Sutru pamatskola,
reģ. nr. 4212900357, juridiskā adrese Sutru pamatskola, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu
novads, LV-5334, par Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādi Sutru sākumskola
pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) un pirmsskolas izglītības programmu
realizēšanai ar 2017.gada 1.septembri.
2. Uzdot Sutru pamatskolas direktoram Mārim Grigalim normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā un termiņos informēt izglītojamo vecākus un brīdināt izglītības
iestādes skolotājus un darbiniekus par Sutru pamatskolas reorganizāciju.
3. Noteikt, ka Sutru sākumskola ir Sutru pamatskolas izglītības programmu,
funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.
4. Uzdot Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītājai Ilgai Peiseniecei
lēmumu „Par Līvānu novada Sutru pamatskolas reorganizāciju” saskaņot ar Izglītības
un zinātnes ministriju.
5. Lēmums stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītājai Ilga Peiseniece.

5. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot A. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), iesniegumu (reģ. 2016.gada
22.septembrī ar nr.2-1.9.2/16/1239-P) par dzīvesvietas (adrese), deklarācijas
anulēšanu K. G. un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4., 11. un 12. pantu
un Ministru kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumiem nr. 72 „Kārtība, kādā
anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu“, un pamatojoties uz sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I.
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Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ :
1.1. Pieņemt lēmumu Nr. 18- 5(1) „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu K.
G. ”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
1.3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes lietvede
Elita Matisone.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
2. Izskatot V. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), iesniegumu (reģ. 2016.gada
02.jūnijā ar nr.2-1.9.2/16/858-G) par dzīvesvietas (adrese) deklarācijas anulēšanu S.
B. un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4., 11. un 12. pantu un Ministru
kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumiem nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu“, un pamatojoties uz sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pieņemt lēmumu Nr. 18- 5(2) „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu S.
B. ”.
2.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes lietvede
Elita Matisone.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
3. Izskatot E. T., deklarētā dzīvesvieta (adrese), iesniegumu (reģ. 2016.gada
27.jūlijā ar nr.2-1.9.2/16/1061-T) par dzīvesvietas (adrese) deklarācijas anulēšanu J.
N. un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4., 11. un 12. pantu un Ministru
kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumiem nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas
par deklarēto dzīvesvietu“, un pamatojoties uz sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
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3.1. Pieņemt lēmumu Nr. 18- 5(3) „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu J.
N. ”.
3.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
3.3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes lietvede
Elita Matisone.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
4. Izskatot V. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese)iesniegumu (reģ. 2016.gada
21.jūnijā ar nr.2-1.9.2/16/989-P) par dzīvesvietas (adrese) deklarācijas anulēšanu K.
G. un viņas bērniem K. N. A. un K. M. I. un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 4., 11. un 12. pantu un Ministru kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumiem
nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu“, un pamatojoties uz
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Pieņemt lēmumu Nr. 18- 5(4) „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu K.
G., K. N. A. un K. M. I.”.
4.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
4.3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes lietvede
Elita Matisone.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
5. Izskatot V. V., dzīvo (adrese), 2016. gada 14. septembra iesniegumu (reģ.
nr. 2-1.9.2/16/1213-V) par dzīvesvietas (adrese) deklarācijas anulēšanu L. K., un
saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4., 11. un 12. pantu un Ministru kabineta
2003. gada 11. februāra noteikumiem nr. 72 „Kārtība, kādā anulējamas ziņas par
deklarēto dzīvesvietu“, un pamatojoties uz sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” nav
NOLEMJ:
5.1. Pieņemt lēmumu Nr. 18- 5(5) „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu L.
K.”.
5.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir lietvede Elita Matisone.
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Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.

6. Par atzinuma sniegšanu dabas aizsardzības plānam īpaši aizsargājamajai
dabas teritorijai, dabas liegumam „Lielais Pelečāres purvs”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centra
iesniegumu par pašvaldības atzinuma sniegšanu dabas aizsardzības plānam, dabas
liegumam „Lielais Pelečāres purvs”, un saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 13.
oktobra noteikumu Nr.686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas
aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 33. punktu un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Sniegt pozitīvu atzinumu Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides
izglītības centra izstrādātajam dabas aizsardzības plānam, dabas liegumam „Lielais
Pelečāres purvs”.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes vides
inženiere Gunita Vaivode.
Pielikumā:

kopsavilkums par dabas lieguma „Lielais Pelečāres purvs” Līvānu
novada administratīvajā teritorijā sastopamajām dabas vērtībām, dabas
aizsardzības plānā paredzētajiem apsaimniekošanas pasākumiem un
individuālo noteikumu projektu

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Liepas”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Liepas” ar kopējo kadastra numuru 7652-0070008 platībā 9,1 ha, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagasta Gosporos, īpašnieka
A. G., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas E. Š., (adrese), 2016.gada 26.oktobra
iesniegumu par nekustamā īpašuma „Liepas” pirmās zemes vienības 5,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-007-0008 sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot zemes
nogabalu 2,0 ha platībā un atdalāmajam zemes nogabalam piešķirt jaunu nosaukumu
„Otrās Liepas” un noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), bet nekustamā īpašuma
,,Liepas” pirmās zemes vienības palikušajai zemes daļai ar kadastra apzīmējumu
7652-007-0008 atstāt esošo zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā
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saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un noteikto adresi: ,,Liepas”,
Gospori, Jersikas pagasts, Līvānu novads, 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
saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Liepas” pirmajai
zemes vienībai, kas atrodas Gosporos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, 5,5 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0008, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot
nogabalu 2,0 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Atdalāmajam zemes nogabalam 2,0 ha platībā piešķirt nosaukumu „Otrās
Liepas”.
3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu būvvaldē.
6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
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 īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma “Ķirsīši” ar kopējo kadastra numuru 7666-0100021, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieka A. R. dzīvo (adrese),
2016.gada 25.oktobra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Ķirsīši”, kas sastāv no
četrām zemes vienībām 12,2 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes
vienību 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0418, piešķirt tai jaunu
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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” 16.1.punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Ķirsīši”, kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā ar kopējo kadastra Nr.7666-010-0021, otro zemes vienību 1,9 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0418, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības
zemes robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. Pielikumā zemes
robežu, plāna kopiju).
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666009-0418 piešķirt jaunu nosaukumu “Degumiņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: 1) zemes robežu plāna kopija uz 1lpp
2. Izskatot nekustamā īpašuma „Lapegles” ar kopējo kadastra numuru 7668007-0133, kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, īpašnieces M. G., dzīvo
(adrese), 2016.gada 20.oktobra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Lapegles”, kas
sastāv no piecām zemes vienībām 13,0 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā trešo
zemes vienību 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-004-0045, piešķirt tai
jaunu nosaukumu un atstāt esošo zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada
20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
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Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Lapegles”, kas atrodas Līvānu novada
Rudzātu pagastā zemes vienību 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-0040045, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes robežu plānu, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu plāna kopiju).
2.2. Atdalāmajai zemes vienībai 5,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668004-0045 piešķirt jaunu nosaukumu „Lapegles divi” un noteikt zemes lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1lpp.

9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2016.gada
2.novembra vēstuli Nr.2-04-L/3906 „Par informācijas sniegšanu”, kurā reģionālā
nodaļa, izvērtējot arhīva rīcībā esošos dokumentus, lūdz Līvānu novada pašvaldību
izskatīt jautājumu par lietošanas tiesību izbeigšanu Latvijas Vecticībnieku Pomoras
Baznīcai uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 76680040130 un tālāku zemes
izmantošanu, jo saskaņā ar Kadastra informācijas sistēmas datiem apbūvēta zemes
vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76680040130 ir reģistrēta kā Latvijas
Vecticībnieku Pomoras Baznīcas zemes lietojums ar statusu “zeme, par kuru pieņemti
zemes komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu”, bet reģionālās nodaļas
arhīva rīcībā ir tikai Preiļu rajona Rudzātu pagasta zemes komisijas juridisko personu
pieprasījumu reģistrācijas žurnālam pievienots Rudzātu pagasta valdei adresētais
Vecticībnieku Pomoras Baznīcas centrālās padomes 1993. gada 1. novembra
iesniegums Nr.116 ar lūgumu atjaunot īpašuma tiesības un nodot īpašumu, kas agrāk
piederēja Mālukalnu vecticībnieku draudzei. Rudzātu pagasta zemes komisijas lieta
par īpašuma tiesību atjaunošanu un īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti nav
iesniegti.
Tā kā Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcai nav atzītas un pierādītas
īpašuma tiesības, tad Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 76680040130 reģistrētais statuss, “zeme, par kuru pieņemti zemes
komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu” ir kļūdains un tāpēc reģionālā
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nodaļa 2016.gada 31.oktobrī ir veikusi datu labošanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 76680040130 un grozījusi šīs zemes vienību statusu no “zeme, par kuru
pieņemti zemes komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu ” uz statusu
“zemes lietojums”.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos”, kurā noteikts, ka tiesiskajiem valdītājiem, kuri nav
noslēguši zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes
banka”, vai zemes lietotājiem, kuri nav veikuši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
noteiktajos termiņos ar zemes izpirkšanu saistītās darbības – jāizbeidz zemes
lietošanas tiesības un jāpieņem lēmumi par zemes piekritību pašvaldībai vai zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piektās daļas pirmo punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai piekrīt apbūvēta lauku apvidu
zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai par apbūvētu
zemi noslēdzami zemes nomas līgumi, un likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības Vecticībnieku Pomoras baznīcai uz
apbūvētu zemes vienību 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-004-0130, kas
atrodas Mālakalnā, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā.
2. Atzīt, ka apbūvēta zemes vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7668-004-0130, kas atrodas Mālakalnā, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, par kuru
noslēdzams zemes nomas līgums, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un
ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot tās platību
atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem 0,7495 ha platībā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS, par nomas līguma slēgšanu – Līvānu
novada domes juriskonsulte Sanita GRABĀNE.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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10. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot E. I., dzīvo (adrese), 2016.gada 26.oktobra iesniegumu par zemes
gabala 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0743 nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes gabals 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0743,
kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2013.gada
30.maija sēdes lēmumu Nr.8-18 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā”
ieskaitīts rezerves zemes fondā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 0,06 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0743, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Turku
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot Z. J., dzīvo (adrese), 2016. gada 19. oktobra iesniegumu par zemes
vienību 2,5492 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0092, 2,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-006-0098, 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686006-0075 un 2,4812 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0358 nodošanu
nomā, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, tika konstatēts, ka zemes vienības
2,5492 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0092, 2,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-006-0098, 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0075
un 2,4812 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0358, kas atrodas Turku
pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu
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Nr.5-24 ,,Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Turku pagastā
un zemes platību precizēšanu” atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
2,5492 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0092, 2,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-006-0098, 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0075
un 2,4812 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0358, kas atrodas Turku
pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot
redzamā vietā Turku pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV - 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 4 lpp.
3. Izskatot zemnieku saimniecības ,,Liepsala”, reģ. Nr. LV415010208388,
īpašnieka I. G., dzīvo (adrese), 2016.gada 26.oktobra iesniegumu par zemes vienību
4,0774 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0229 un 4,0221 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-003-0201 nodošanu nomā, kas atrodas Turku pagastā,
Līvānu novadā, tika konstatēts, ka zemes vienības 4,0774 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-006-0229 un 4,0221 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-0030201, 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,
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Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
4,0774 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0229 un 4,0221 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-003-0201, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, un
informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā vietā Turku pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV - 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.

11. Par adreses precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par noteiktās adreses ,,Namdari”, Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu
novads, ēkai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0059-005, kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0186, Celtniecības ielā 26, Līvānos,
Līvānu novadā, precizēšanu, jo ēkai noteiktā adrese neatbilst administratīvajai
teritorijai, kurā tā atrodas, un sakarā ar datu precizēšanu Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) adrešu reģistrā,
un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas
noteikumi” 2.8.punktu, un likuma “Par pašvaldībām“ 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” nav
NOLEMJ:
1.1. Mainīt nekustamajam īpašumam ēkai – noliktavai, kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0186, Celtniecības ielā 26, Līvānos,
Līvānu novadā, noteikto adresi: ,,Namdari”, Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu
novads, uz adresi: Celtniecības ielā 26, Līvāni, Līvānu novads.
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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 S. S., dzīvo (adrese), 2016. gada 17. novembra iesniegumu par
adreses noteikšanu jaunbūvei ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0632-001, kas
atrodas uz zemes vienības ar kadastra Nr. 7611-001-0632 J. Rudzutaka ielā 3,
Līvānos, 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” 2.8. punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam - apbūvei paredzētai zemes vienībai
2561 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0632 un ar to funkcionāli saistīto
jaunbūvi ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0632-001 adresi: J. Rudzutaka iela 3,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 (klasifikatora kods 102662052).
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Vējiņi” ar kopējo kadastra numuru 7652-0070011, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieka E. Š., dzīvo (adrese),
2016.gada 15.novembra iesniegumu par nekustamā īpašuma „Vējiņi”, kas sastāv no
divām zemes vienībām 14,6 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību
14,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0096, piešķirt tai jaunu nosaukumu
un atstāt esošo zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada
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20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vējiņi”, kas atrodas Līvānu novada Jersikas
pagastā ar kopējo kadastra Nr.7652-007-0011, 2.zemes vienību 14,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-007-0096, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 14,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652007-0096 piešķirt jaunu nosaukumu „Jaunvējiņi” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.

13. Par adreses noteikšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot G. Č., dzīvo (adrese), 2016.gada 15.novembra iesniegumu par
adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0546 un ar to
funkcionāli saistīto jaunbūvi, kas atrodas Darankās, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
ir konstatēts, ka, pamatojoties uz Līvānu būvvaldē 2001.gada 22.novembrī ar Nr.339
akceptēto būvprojektu un 2001.gada 22.novembrī izsniegto būvatļauju Nr.37, uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.7652-005-0546 ir uzbūvēta pirts, kas
atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2009 noteikumu Nr.1620 „Noteikumi par būvju
klasifikāciju” pielikumam ir klasificējama kā palīgēka.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVKIS) datiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7652-005-0546 lietošanas mērķis ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
Atbilstoši Ministru Kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 14.4.punktam, zemes vienība ar kadastra
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apzīmējumu 7652-005-0546 ir klasificējama kā apbūves zeme, t.i., neapbūvēta zeme,
uz kuru ir izsniegta būvatļauja.
Saskaņā ar skaidrojumu Ministru Kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.pielikumā par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu piemērošanas gadījumiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
“Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601) nosaka apbūvētai zemes vienībai,
uz kuras atrodas individuālās dzīvojamās mājas, tām piegulošās apzaļumotās
teritorijas, automašīnu novietošanas laukumi un palīgēkas.
Sakarā ar datu ievadīšanu NĪVKIS un, pamatojoties uz Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
18.punktu, saskaņā ar kuru lietošanas mērķa maiņu var ierosināt pašvaldība,
23.punktu, saskaņā ar kuru neapbūvētai zemes vienībai lietošanas mērķi maina
atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā norādītajai teritorijas plānotajai
(atļautajai) izmantošanai, ja ir izsniegta būvatļauja, kā arī Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra
noteikumiem Nr.698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9.punktu un likuma
„Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 0,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0546 un ar to funkcionāli saistītai jaunbūvei, kas atrodas
Darankās, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Līcis”, Darankas, Jersikas
pagasts, Līvānu novads (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2. Mainīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0546 lietošanas
mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)
uz individuālā dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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14. Par zemes nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot U. L., dzīvo (adrese), 2016.gada 19.oktobra iesniegumu par zemes
vienības, kas atrodas Brīvības ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 7611 001 1110 iznomāšanu, tika konstatēts, ka
U. L. 2016. gada 19. septembrī ir iegādājies būvju nekustamo īpašumu ar
kadastra apzīmējumu 76110011110001, par ko liecina ieraksts pievienotajā
zemesgrāmatas apliecības kopijā. Būve ir saistīta ar zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 76110011110, kuras tiesiskais valdītājs ir Līvānu novada pašvaldība.
Par minētā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 76110011110 Brīvības ielā
12, Līvānos, Līvānu novadā, 1322 m2 platībā nomu 2011.gada 21.decembrī noslēgts
Pilsētu zemes nomas līgums Nr. LND/9-7/11/38 ar iepriekšējo būvju īpašnieci K. B..
Saskaņā ar iepriekšminētā Pirkuma līguma 7.1.punkta 7.1.1.apakšpunktu
nomas līgums izbeidzas, ja nomnieks ir zaudējis īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm)
vai augļu dārziem, kas atrodas uz zemesgabala. Līdz ar to, nomas tiesiskās attiecībās
sakarā ar ēku (būvju) atsavināšanu K. B. ir izbeigušās.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
31.punktu, ja saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu zemes lietošanas
tiesības ir izbeigušās, šādu zemi iznomā pašvaldība, un atbilstoši minēto noteikumu
34.punktam un 34.1.punktam pašvaldība nosaka par zemi vai tās daļu ar apbūves
tiesībām minimālo nomas maksu 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo noteikumu aprēķinātā
nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, M. Vilcānei, A.
Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Ar 2016.gada 1.novembri iznomāt U. L., dzīvo (adrese), īpašumā iegūto
būvju nekustamā īpašuma Brīvības ielā 12, Līvānos, uzturēšanai nepieciešamo zemes
vienību 1322 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 001 1110, uz 10 (desmit)
gadiem.
1.2. 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.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: zemes robežu plāna kopija 1lpp.
2. Izskatot S. K., dzīvo (adrese), 2016.gada 21.septembra iesniegumu par
zemes vienības 0,0570 ha platībā, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0233 iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienība
(atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 0,0570 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7652
005 0233, ar Līvānu novada domes 2016.gada 29.septembra sēdes lēmumu Nr. 15-11
„Par zemes gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota
redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala
nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktam, un lai
realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes
funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm,
Ļ.Troškovam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt ar 2016.gada 1.novembri S. K., dzīvo (adrese), pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību 0,0570 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0233,
kas atrodas dārzkopības sabiedrībā „Dimanti”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem
lauksaimniecības vajadzībām.
2.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
2.3. 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.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot SIA „Narvesen Baltija”, reģ. Nr.LV40003365783, Aiviekstes ielā
5, Rīgā, LV1003, 2016.gada 31.oktobra vēstuli Nr.276 par zemes nomas līguma
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Nr.77.N par zemesgabala daļas 22 m2 platībā Rīgas ielā 110, Līvānos, pagarināšanu
uz pieciem gadiem, konstatēs, ka:
Ar AS „Preses apvienība” zemes nomas līgums noslēgts 2007.gada 2.maijā
par zemes gabala ar kadastra Nr.7611 004 0340, kas atrodas Rīgas ielā 110, Līvānos
nomu, atbilstoši nomniekam piederoša tirdzniecības kioska aizņemtajai teritorijai 22
m2 platībā. 2011. gada 11. decembrī zemes nomas līgums pagarināts uz pieciem
gadiem.
2014. gada 2. janvāri A/S „Preses apvienība” reorganizēta, pievienojot pie
SIA „Narvesen Baltija”.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4.punktu un ņemot vērā to, ka uz
zemesgabala Rīgas ielā 110, Līvānos, daļas 22 m2 platībā izvietotajā tirdzniecības
kioskā tiek veikta komercdarbība, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punkta noteikto, proti, ka manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku
cenu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm,
Ļ.Troškovam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Ar 2016.gada 11.decembri pārslēgt zemes nomas līgumu ar SIA
„Narvesen Baltija”, par zemesgabala ar kadastra Nr. 7611 004 0340 daļas 22 m 2
platībā, kas atrodas Rīgas ielā 110, Līvānos, nomu tirdzniecības kioska uzturēšanai uz
pieciem gadiem.
3.2. Noteikt nomas maksu 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības mēnesī
un PVN.
3.3. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir juriskonsulte
Sanita Grabāne.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemesgabala robežu shēmas kopija uz 1 lpp.
Balsošanā par 14.jautājumu “Par zemes nomu” nepiedalās domes priekšsēdētājs
Andris Vaivods /izgājis no domes sēžu zāles/.
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15. Par grozījumiem noteikumos „Maksas pakalpojumu izcenojumu
noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Finanšu nodaļas ierosinājumu un pamatojoties
uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un 41. panta pirmās
daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada domes 2015. gada 17. decembra noteikumos Nr. 9
„Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība”, (turpmāk – Noteikumi) grozījumus un papildināt Noteikumu
IV sadaļu ar 19.1 punktu šādā redakcijā:
“19.1 “Katra budžeta gada noslēgumā līdz nākamā gada 1.aprīlim iestādes
vai struktūrvienības vadītājs izvērtē iepriekšējā gadā iestādes vai struktūrvienības
sniegto maksas pakalpojumu apjomu un maksas pakalpojumu faktiskās izmaksas.
Maksas pakalpojuma cena netiek pārskatīta (mainīta), ja maksas pakalpojuma
faktiskās izmaksas novirzes no apstiprinātās cenas ir robežās līdz 8%.”
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska, par grozījumu veikšanu Noteikumos –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā:

precizētie noteikumi „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”
ar grozījumiem uz 7 lpp.

16. Par Līvānu novada pagastu maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2016.gada 25.februāra saistošo noteikumu
Nr. 6 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā” 5. punktu,
kurā noteikts, ka visa Līvānu novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas zona, un par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Līvānu
novada administratīvajā teritorijā līgums ir noslēgts ar SIA “Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība”, līdz ar to novada pagasta pārvalžu komunālās saimniecības
šādu pakalpojumu vairāk nesniedz, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
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Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Līvānu novada Turku pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu
cenrāža pakalpojuma veidu “6. sadzīves atkritumu izvešana” (skat. pielikumu Nr. 1).
2. Izslēgt no Līvānu novada Sutru pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu
cenrāža pakalpojuma veidu “1. vieglās pasažieru automašīnas MERCEDES BENZ
VITO, VR nr.GE 4652 izmantošana neregulāros pārvadājumos” un “6. cieto sadzīves
atkritumu izvešana 1 fiziskai personai” (skat. pielikumu Nr. 2).
3. Izslēgt no Līvānu novada Rudzātu pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu
cenrāža pakalpojuma veidu “3. sadzīves atkritumu izvešana pagasta centrā
dzīvojošiem iedzīvotājiem” un “6. atkritumu konteinera izvešana 0,24 m3 ” (skat.
Pielikumu Nr. 3).
4. Izslēgt no Līvānu novada Rožupes pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu
cenrāža pakalpojuma veidu “3. sadzīves atkritumu izvešana” (skat. Pielikumu Nr. 4).
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pagastu pārvalžu
vadītāji.
Pielikumā: precizētie maksas pakalpojumu cenrāži uz 4 lpp.

17. Par papildus finansējumu domes komisijas darba apmaksai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšsēdētājas Aijas Usānes 2016.gada 4.novembra
iesniegumu par papildus 14 darba stundu apmaksu Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai sakarā ar pieaugušo
darba apjomu, palielinoties atsavināmo pašvaldības īpašuma objektu skaitam, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.un 61.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt papildus 14 stundu apmaksu Līvānu novada domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai par darbu 2016.gadā.
2. Noteikt, ka finansējums Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas papildus stundu apmaksai 103,30 EUR apmērā tiek
piešķirts no līdzekļu ekonomijas sadaļā “Pašvaldības parāda procentu nomaksa”,
veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
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3. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma 1. punkta izpildi ir galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika un 2. punkta izpildi finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Analizējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO
pieejamo informāciju, tika konstatēts, ka SIA “V UN VA”, reģ. nr. 40003450064, ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu, kas atrodas Rožupē,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7666 010 0526, un uz 2016.gada
24.novembri tas ir 1252,28 EUR, tai skaitā pamatparāds 800,15 EUR un nokavējuma
nauda 452,13 EUR.
SIA “V UN VA”, reģ. nr. 40003450064, pamatojoties uz LR Uzņēmumu
reģistrā pieejamo informāciju likvidēta 2010. gada 27. oktobrī un izslēgta no
Uzņēmumu reģistra reģistriem. Tai nav saistību un tiesību pārņēmēja. Līdz ar to,
saskaņā ar Civillikuma 417.pantu, manta, kas paliek pēc juridisku personu
izbeigšanās, pielīdzināma bezmantinieka mantai un piekrīt valstij. Rīgas pilsētas
Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2016.gada 17.martā konstatēja juridisko faktu, ka
nekustamais īpašums SIA “V UN VA” īpašums ir bezīpašnieka manta un piekrīt
valstij Finanšu ministrijas personā. 2016.gada 21.oktobrī zemesgrāmatā kā īpašnieks
reģistrēta Latvijas valsts Finanšu ministrijas personā.
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, 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 pirmās daļas 7.
punktu, šī panta trešo un ceturto daļu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
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1.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu no Uzņēmumu reģistra
izslēgtajai SIA “V UN VA” par nekustamo īpašumu SIA “V UN VA” īpašums, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā ar kadastra nr. 7666 010 0526, kas
uz 2016.gada 24.novembri ir 1 252,28 EUR, tai skaitā pamatparāds 800,15 EUR un
nokavējuma nauda 452,13 EUR.
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 Garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai
“LĪVĀNU LĀČPLĒSIS”, reģ. nr. 41503018560, ir nekustamā īpašuma nodokļa
parāds par nekustamo īpašumu, kas atrodas Lāčplēša iela 12A, Līvānos, Līvānu
novadā ar kadastra nr. 7611 003 1909, un uz 2016.gada 24.novembri tas ir 1726,01
EUR, tai skaitā pamatparāds 1182,13 EUR un nokavējuma nauda 543,88 EUR.
Garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrība “LĪVĀNU LĀČPLĒSIS”, reģ. nr.
41503018560, pamatojoties uz LR Uzņēmumu reģistrā pieejamo informāciju likvidēta
2001. gada 11. decembrī un izslēgta no Uzņēmumu reģistra reģistriem.
Nekustamais īpašums Lāčplēša ielā 12A sastāv no zemes gabala un divām
garāžu būvēm. 2010.gada 14.maijā uz zemes gabalu īpašumtiesības zemesgrāmatā
nostiprinātas Latvijas valstij Finanšu ministrijas personā. Saskaņā ar Valsts zemes
dienesta nekustamo īpašumu kadastra datu informācijas sistēmā pieejamo
informāciju, līdz SIA likvidācijai, garāžu tiesiskais valdītājs bija Garāžu īpašnieku
kooperatīvā sabiedrība “LĪVĀNU LĀČPLĒSIS”, kura īpašumtiesības zemesgrāmatā
nebija nostiprinājusi.
Garāžu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai “LĪVĀNU LĀČPLĒSIS” nav
konstatēts saistību un tiesību pārņēmējs. Līdz ar to, Saskaņā ar Civillikuma
417.pantu, manta, kas paliek pēc juridisku personu izbeigšanās, pielīdzināma
bezmantinieka mantai un piekrīt valstij. Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa 2014.gada
04.novembrī konstatēja juridisko faktu, ka divas garāžas, kas atrodas Lāčplēša ielā
12A, Līvānos, Līvānu novadā, ir bezīpašnieka manta, kas piekritīga valstij. 2016.gada
15.februārī zemesgrāmatā kā garāžu īpašnieks reģistrēta Latvijas valsts Finanšu
ministrijas personā.
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.
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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 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 V. Anspakam, K. Daukštei, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu likvidētai un no Uzņēmumu
reģistra izslēgtajai Garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai “LĪVĀNU
LĀČPLĒSIS” par nekustamo īpašumu, kas atrodas Lāčplēša ielā 12A, Līvānos,
Līvānu novadā ar kadastra nr. 7611 003 1909, kas uz 2016.gada 24.novembri ir 1
726,01 EUR, tai skaitā pamatparāds 1 182,13 EUR un nokavējuma nauda 543,88
EUR.
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. Analizējot nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas sistēmā NINO
pieejamo informāciju, tika konstatēts, ka SIA “LIV TRANS”, reģ. nr. 47702000126,
ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamajiem īpašumiem:
- Baznīcas iela 16, Līvānos, Līvānu novadā, kas uz 2016.gada 24.novembri ir
1 983,32 EUR, tai skaitā pamatparāds 994,83 EUR un nokavējuma nauda 988,49
EUR.
- Rīgas iela 128, Līvānos, Līvānu novadā, kas uz 2016.gada 24.novembri ir
846,41 EUR, tai skaitā pamatparāds 425,36 EUR un nokavējuma nauda 421,05 EUR.
SIA “LIV TRANS”, reģ. nr. 47702000126, pamatojoties uz LR Uzņēmumu
reģistrā pieejamo informāciju likvidēta 2016.gada 07.oktobrī un izslēgta no UR
komercreģistra. SIA 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.
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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 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 V. Anspakam, K. Daukštei, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu no komercreģistra izslēgtajai
SIA “LIV TRANS” par nekustamo īpašumu Baznīcas ielā 16, Līvānos, Līvānu
novadā, kas uz 2016.gada 24.novembri ir 1983,32 EUR, tai skaitā pamatparāds
994,83 EUR un nokavējuma nauda 988,49 EUR.
3.2. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu no komercreģistra izslēgtajai
SIA “LIV TRANS” par nekustamo īpašumu Rīgas iela 128, Līvānos, Līvānu novadā,
kas uz 2016.gada 24.novembri ir 846,41 EUR, tai skaitā pamatparāds 425,36 EUR un
nokavējuma nauda 421,05 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. Veicot Līvānu novada nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksta
analīzi, konstatēts, ka L. M., dzīvo (adrese), par nekustamo īpašumu “Mazjaujas” ar
kadastra numuru 7666 009 0361, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas uz 2016. gada 24. novembri ir 20,44 EUR, tai
skaitā pamatparāds 10,22 EUR un nokavējuma nauda 10,22 EUR.
L. M. nekustamo īpašumu “Mazjaujas” savā īpašumā ieguva pamatojoties uz
2006. gada 27. oktobra dāvinājuma līgumu. Īpašumtiesību maiņa zemesgrāmatā
reģistrēta 2006. gada 1. novembrī. Dāvinātājam uz īpašumtiesību maiņas brīdi bija
palicis nekustamā īpašuma nodokļa parāds 10,22 EUR.
L. M. īpašumu ir pārdevis 2009. gada 21. aprīlī, par ko 2009. gada 30. jūnijā
veikts ieraksts zemesgrāmatā. Pamatojoties uz Dāvinājuma līgumu dāvinātāja parāds
2010. gada 28. janvārī tika pārcelts L. M.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 10.pantu “Tiesiskās paļāvības
princips”- persona var paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un konsekventa, iestādes
kļūda, kuras pieļaušanā persona nav vainojama, nedrīkst radīt personai nelabvēlīgas
sekas.
Ņemot vērā iepriekš minētos apstākļus, tiek secināts, ka piedziņas procesa
uzsākšana nav pamatota un parāds ir objektīvi neatgūstams un dzēšams.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
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saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Dzēst L. M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu, par nekustamo īpašumu
“Mazjaujas” ar kadastra numuru 7666 009 0361, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, kas uz 2016.gada 24.novembri ir 20,44 EUR, tai skaitā pamatparāds 10,22
EUR un nokavējuma nauda 10,22 EUR.
4.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.

19. Par Līvānu novada domes transportlīdzekļa
MERCEDES BENZ VITO 110 norakstīšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Sutru pagasta pārvaldes vadītājas Valijas
Ruisas 2016.gada 8.novembra iesniegumu par automašīnas MERCEDES BENZ
VITO 110, valsts reģistrācijas numurs GE 4652, 1999.izlaiduma gads, norakstīšanu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kas
nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības
kustamo mantu, un sertificēta sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta
atzinumu, saskaņā ar kuru automašīnas MERCEDES BENZ VITO 110 tālāka
ekspluatācija ir aizliegta, jo nepieciešams virsbūves kapitālais remonts, kas ir
finansiāli neizdevīgs, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Atļaut norakstīt Līvānu novada domei piederošo automašīnu MERCEDES
BENZ VITO 110, valsts reģistrācijas numurs GE 4652, šasijas Nr.
VSA63819413193946, 1999.izlaiduma gads, atlikusī bilances vērtība 0 EUR.
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2. Lēmuma 1.punktā minēto transportlīdzekli realizēt metāllūžņu savākšanas
uzņēmumā un ieņēmumus ieskaitīt Līvānu novada domes budžetā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Sutru
pagasta pārvaldes vadītāja Valija Ruisa un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.

20. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada būvvaldes arhitektes Annas Zvejnieces ierosinājumu
par līdzekļu piešķiršanu stabu dekoru (8 gab.) uz tilta pār Dubnas upei Līvānos
iegādei, kuru izmaksas saskaņā ar tirgus izpētes rezultātiem sastāda 2369,66 EUR
(ieskaitot PVN), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 2369,66 EUR stabu dekoru uz tilta pār Dubnas
upei Līvānos iegādei no Līvānu novada domes pārvaldes 2016.gada budžeta iedaļā
2241. “Ēku, būvju un telpu remonts” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Līvānu novada būvvaldes arhitekte Anna Zvejniece un Finanšu nodaļas
vadītāja Helēna Jablonska.

21. Par projektu „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu
industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” koncepciju, kas izstrādāta pamatojoties uz
Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”, kā arī pamatojoties uz projekta
atbilstību “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. –
2018.gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.1. rīcības
virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide) 2.1.1. rīcības (Līvānu
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biznesa parka attīstība industriālajā zonā) projektam 2.1.1.8. (Publiskās infrastruktūras
kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai) un likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” 2.kārtas projektu atlasē ar projektu „Publiskās infrastruktūras
kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai”, iesniedzot projekta iesniegumu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā
(CFLA).
2.Noteikt projekta kopējās izmaksas 4 374 843,67 EUR apmērā, t.sk. 4 205
716,60 EUR ir attiecināmās izmaksas, no kurām 85% ir Eiropas reģionālās attīstības
fonda finansējums 3 574 859,11 EUR apmērā, 4,5% Valsts budžeta dotācija
pašvaldībai 189 257,25 EUR apmērā un 10,5% ir Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējums 441 600,24 EUR apmērā un neattiecināmās izmaksas ir 169 127,07
EUR.
3.Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Veicot pārraudzību par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu Līvānu novada
Turku pagastā, tika konstatēts, ka AS “International Investments”,
reģ.Nr.40003926724, juridiskā adrese: “Vecgaiņi”, Gaiņi, Turku pagasts, Līvānu
novads, LV-5312, nav savlaicīgi samaksājusi aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli
par nekustamo īpašumu „Gandrs”, Spēlesķeiri, Turku pagastā, Līvānu novadā ar
kadastra Nr.7686 006 0033, kas uz 2016.gada 24.novembri nav samaksāts pašvaldībai
1264,99 EUR apmērā, tai skaitā pamatparāds 1137,39 EUR un nokavējuma nauda
127,60 EUR par laika periodu no 15.05.2015. - 24.11.2016.
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.pantu un Latvijas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas
2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
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Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr. 18 - 22 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu no AS “International Investments”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.

23. Par nekustamā īpašuma “Beči”, Turku pagastā, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot N. B., dzīvo (adrese), iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Beči”, ar kadastra Nr. 7686 003 0094, kas atrodas
Turku pagastā, Līvānu novadā, 6,4 ha platībā, atsavināšanu uz nomaksu, samaksu
veicot līdz 2021.gada 12.decembrim, un atbilstoši Civillikuma 1765. panta pirmajai
daļai un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešajai daļai, kas
nosaka, ka pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas
termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem, kā arī par atlikto maksājumu pircējs
maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par
pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus
0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2016. gada 30.jūnija sēdes protokola Nr. 10 lēmumu
Nr. 10-15 apstiprināto nosacīto cenu – 10800,00 EUR, un Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturto daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var lemt
par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” nav
NOLEMJ:
1. Noteikt samaksu par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Beči”,
Turku pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7686 003 0094, ar kopējo platību 6,4
ha, 10800,00 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti euro ) apmērā.
2. Pārdot N. B., dzīvo (adrese), nekustamo īpašumu “Beči”, ar kadastra Nr.
7686 003 0094, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, un kas sastāv no četrām
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zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 76860010094,76860030094, 76860030206
un 76860030271, kopplatībā 6,4 ha, par ko Līvānu novada pašvaldībai nostiprinātas
īpašuma tiesības Turku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000553625, par
10800,00 EUR ( desmit tūkstoši astoņi simti euro ) apmērā, slēdzot pirkuma līgumu
uz nomaksu.
3. Noteikt, ka maksājumi veicami līdz 2021.gada 31.decembrim šādos
termiņos:
3.1. līdz 2017.gada 12.janvārim – 540,00 EUR (pieci simti četrdesmit euro);
3.2. līdz 2017.gada 12.aprīlim – 540,00 EUR (pieci simti četrdesmit euro);
3.3. līdz 2017.gada 12.jūlijam – 540,00 EUR ( pieci simti četrdesmit euro );
3.4. līdz 2017.gada 12.oktobrim – 540,00 EUR (pieci simti četrdesmit euro);
3.5. līdz 2018.gada 12.janvārim – 540,00 EUR ( pieci simti četrdesmit euro);
3.6. līdz 2018.gada 12.aprīlim – 540,00 EUR ( pieci simti četrdesmit euro);
3.7. līdz 2018.gada 12.jūlijam – 540,00 EUR ( pieci simti četrdesmit euro );
3.8. līdz 2018.gada 12.oktobrim – 540,00 EUR (pieci simti četrdesmit euro);
3.9. līdz 2019.gada 12.janvārim – 540,00 EUR ( pieci simti četrdesmit euro);
3.10. līdz 2019.gada 12.aprīlim – 540,00 EUR ( pieci simti četrdesmit euro);
3.11. līdz 2019.gada 12.jūlijam – 540,00 EUR ( pieci simti četrdesmit euro);
3.12. līdz 2019.gada 12.oktobrim–540,00 EUR (pieci simti četrdesmit euro);
3.13. līdz 2020.gada 12.janvārim– 540,00 EUR (pieci simti četrdesmit euro);
3.14. līdz 2020.gada 12.aprīlim – 540,00 EUR ( pieci simti četrdesmit euro);
3.15. līdz 2020.gada 12.jūlijam – 540,00 EUR ( pieci simti četrdesmit euro);
3.16. līdz 2020.gada 12.oktobrim–540,00 EUR (pieci simti četrdesmit euro);
3.17. līdz 2021.gada 12.janvārim– 540,00 EUR (pieci simti četrdesmit euro);
3.18. līdz 2021.gada 12.aprīlim – 540,00 EUR (pieci simti četrdesmit euro);
3.19. līdz 2021.gada 12.jūlijam – 540,00 EUR ( pieci simti četrdesmit euro);
3.20. līdz 2021.gada 12.decembrim–540,00 EUR (pieci simti četrdesmit euro).
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar Natāliju Beču noslēdzams līdz 2016.gada
20.decembrim.
5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
24. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz Sprinter 515
CD, reģistrācijas numurs GJ 1099, izsoli.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam
Paskaidro R. Šmukste
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un
nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29.septembra lēmumam Nr. 15-24 „Par
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pašvaldības kustamās mantas – autobusa Mercedes Benz Sprinter 515 CD,
reģistrācijas numurs GJ 1099 atsavināšanu” un 2016.gada 17.oktobra eksperta
vērtējumā noteiktajai transportlīdzekļa vērtībai un pamatojoties uz Līvānu novada
domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu un
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas
19. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Rīkot 2017. gada 12. janvārī pašvaldības kustamās mantas – autobusa
Mercedes Benz Sprinter 515 CD, reģistrācijas numurs GJ 1099, 2007. izlaiduma gads
(turpmāk tekstā – pašvaldības kustamā manta), izsoli.
2. Noteikt pašvaldības kustamās mantas sākotnējo izsoles vērtību 28270,00
EUR (tai skaitā PVN 4906,36 EUR).
3. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas izsoles noteikumus (sk.
1.pielikumā).
4. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
5. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: izsoles noteikumi uz 4 lpp.

25. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro I. Peiseniece
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 14.novembra rīkojumu Nr.680 “Par
mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm – pedagogu
darba samaksas reformas ieviešanai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada
31.decembrim”, kas nosaka, ka mērķdotācija tiek piešķirta reformas ieviešanas
pirmajā gadā (vienreizējs pasākums) un var tikt izlietota, kompensējot ar reformu
saistītos papildu izdevumus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei
“par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu Līvānu novada pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai
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laikposmā no 2016.gada 1.septembra līdz 31.decembrim proporcionāli normētajam
izglītojamo skaitam iestādē uz 2016.gada 1.septembri:
Normētais
izglītojamo skaits
01.09.2016.
611,1
318,5
99,33
130,4
79,8
21,25
138,6
112
1510,98

Izglītības iestāde
Līvānu 1.vidusskola
Līvānu 2.vidusskola
Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskola
Jaunsilavas pamatskola
Rožupes pamatskola
Sutru pamatskola
Rudzātu vidusskola
Jersikas pamatskola
Kopā

Piešķirtais
mērķdotācijas
apmērs, euro
2923
1523
475
624
382
101
663
536
7227

2. Lēmuma 1.punktā piešķirto finansējumu pedagogiem izmaksāt līdz
2016.gada 31.decembrim.
3. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.

26. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam, A. Usānei, K. Daukštei, N. Liepniekam
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Līvānu 2.vidusskolas 2016.gada 15.novembra vēstuli Nr.1-11/42 par
telpu nomas līguma pagarināšanu uz pieciem gadiem ar SIA „SOME”, konstatēts, ka:
2011.gada 28.martā starp Līvānu novada domes iestādi Līvānu 2.vidsskolu un
SIA „SOME” ir noslēgts nepadzīvojamo telpu nomas līgums Nr.1, par telpu, kas
atrodas Rīgas ielā 113/117, Līvānos ar kopējo platību 31,2 m 2, (tai skaitā telpa 4 m2
platībā ar litera Nr.31, telpa 8,4 m 2 platībā ar litera Nr.32, telpa 10,5 m2 platībā ar
litera Nr.33, telpa 8,3 m2 platībā ar litera Nr.35) iznomāšanu zobārstniecības
pakalpojumu sniegšanai. Telpu nomas līgums noslēgts līdz 2016. gada 31.
decembrim.
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” 7.punktu - lēmumu par nomas
objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, un 9. punktu - Iznomātājam,
ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai
attiecīgā nomas līguma termiņu pagarināt ar nomnieku (nerīkojot izsoli), kas labticīgi
pildījis attiecīgajā līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tam nav
nenokārtotu parādsaistību pret iznomātāju, kā arī iznomātājam zināmu nekustamā
īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu maksājumu parādu, vai iznomāt
nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu
var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst
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pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot šajos noteikumos minētos
izņēmumus.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada
8.jūnija noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7. punktu un 9. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim,
Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei, A. Usānei “par”, deputātam Ē. Salcevičam
“pret” un deputātam N. Liepniekam “atturoties”
NOLEMJ:
1. Atļaut Līvānu 2.vidusskolai pagarināt telpu nomas līgumu ar SIA „SOME”
reģ.nr. 40103394238 Līvānu 2.vidusskolas ēkā , Rīgas ielā 113/117, Līvānos par
kopējo platību 31,2 m2, (tai skaitā telpa 4 m2 platībā ar litera Nr.31, telpa 8,4 m 2
platībā ar litera Nr.32, telpa 10,5 m 2 platībā ar litera Nr.33, telpa 8,3 m 2 platībā ar
litera Nr.35) zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot
nomas maksu mēnesī par 1 m2 iznomājamās platības 1,42 EUR un PVN.
2. Noteikt ka papildus nomas maksai nomnieks maksā par ūdens un
kanalizācijas lietošanu atbilstoši ūdensskaitītāja rādījumiem, par apkuri apkures
sezonas laikā pēc faktiski iznomātajām telpām par 1 m 2 proporcionāli nomātajai
platībai un par patērēto elektroenerģiju atbilstoši elektroenerģijas mēraparāta
rādījumiem.
3. Telpu nomas līgumā paredzēt nomnieka pienākumu noslēgt atkritumu
apsaimniekošanas līgumu par atkritumu izvešanu, ievērojot Ministru kabineta
2012.gada 22. maija noteikumus Nr.353 “Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu
apsaimniekošanas prasības”.
4. Noteikt, ka atbildīgā par telpu nomas līguma pagarinājumu ir Līvānu
2.vidusskolas direktore Klavdija Daukšte.
Pielikumā: nomas telpu izvietojums uz 1 lpp.

27. Par Ikgadējo Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.–2018.gadam ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.4).
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Ikgadējo Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.-2018.gadam ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.4), kas izstrādāts
pamatojoties uz LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada
7.oktobra noteikto vadlīniju dokumenta „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu
izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” XII. Daļu (Attīstības programmas īstenošanas
uzraudzība), Līvānu novada pašvaldības dokumenta “Līvānu novada pašvaldības
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integrētā attīstības programma 2012.–2018.gadam” IV daļu (Ieviešanas uzraudzības
plāns), un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 5. maija noteikumu Nr.413
„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičm, Ļ.Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei, A. Usānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt zināšanai Ikgadējo Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012.–2018. gadam ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.4).
2. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu publicēt Līvānu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Lēmumu un Ikgadējo Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012.–2018.gadam ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.4) publicēt
Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Pielikumā:

ikgadējais Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012.–2018.gadam ieviešanas uzraudzības
ziņojums (Nr.4) un pielikumi.

Sēde beidzas plkst.1100
Protokols parakstīts 2016. gada 28. novembrī
Sēdi vadīja domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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