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Nr.1

Sēdes sākums plkst.830
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Valdis ANSPAKS
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠANE
Ināra KALVĀNE
Juris KIRILLOVS
Gaļina KRJUKOVA
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS, līdz darba kārtības 37. jautājumam
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Normunds LIEPNIEKS, darba pienākumu veikšanas dēļ,
Ainis VEIGURS, slimības dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,

Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību speciāliste,
Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Aija SMIRNOVA, Līvānu novada Kultūras centra direktora amata pretendente
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut darba kārtībā
39. jautājumu „Par atbildīgo amatpersonu pašvaldības izglītības iestāžu rīkoto
konkursu, sacensību, čempionātu vai citu pasākumu nolikumu izvērtēšanai un
saskaņošanai”. Ņemot vērā domes priekšsēdētāja priekšlikumu un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, izskata šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Par minimālo mēneša darba algu. Ziņo A. Vaivods.
3. Par asenizācijas mašīnas pakalpojumu maksu. Ziņo A. Vaivods.
4. Par nekustamā īpašuma – dzīvojamās mājas izslēgšanu no bilances. Ziņo
A. Vaivods.
5. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Dubnas
viensētās, Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods.
6. Par pašvaldības īpašuma objekta – zemesgabala „Peonijas”, Dimantos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
7. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas, valsts
numura zīme EB 6149, izsoli. Ziņo A. Vaivods.
8. Par koku uzskaiti. Ziņo A. Vaivods.
9. Par dzesēšanas kameras nodošanu patapinājumā. Ziņo A. Vaivods.
10. Par nomas līguma slēgšanu ar mednieku klubu „Rudzātu mežmala”. Ziņo
A. Vaivods.
11. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Transportlīdzekļa izmantošanas,
izdevumu uzskaites un kontroles kārtība”. Ziņo A. Vaivods.
12. Par nedzīvojamo telpu nodošanu apakšnomā. Ziņo A. Vaivods.
13. Par Valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo
A. Vaivods.
14. Par pabalstu asins donoriem. Ziņo A. Vaivods.
15. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
16. Par zemes nomas līgumu pārjaunojumu. Ziņo A. Vaivods.
17. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo A. Vaivods.
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18. Par tehniskā projekta izslēgšanu no nepabeigtās celtniecības objektu sastāva
un norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods.
19. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu par
2014. gadu. Ziņo A. Vaivods.
20. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2015. gadam. Ziņo
A. Vaivods.
21. Par Līvānu novada kultūras centra direktoru. Ziņo I. Kalvāne.
22. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
23. Par Gada balvu kultūrā. Ziņo I. Kalvāne.
24. Par Līvānu novada pašvaldības Ētikas kodeksu un Ētikas komisijas nolikumu.
Ziņo I. Kalvāne.
25. Par Līvānu novada pašvaldības korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas
pasākumu plānu. Ziņo I. Kalvāne.
26. Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Līvānu novada domes 2011. gada
30. jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”. Ziņo I. Kalvāne.
27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
28. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
29. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
30. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
31. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
32. Par zemes ierīcības projekta „Parka iela 2; Parka ielā 10” apstiprināšanu. Ziņo
J. Magdaļenoks.
33. par nosaukuma piešķiršanu un
zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks.
34. Par zemes robežu plānu un uzmērītās platības apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks.
35. Par lēmuma atcelšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
36. Par nosaukuma piešķiršanu ielai un adrešu maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
37. Par zemes vienību sadali atbilstoši Līvānu novada teritorijas plānojumam.
Ziņo J. Magdaļenoks.
38. Par zemes reformas pabeigšanu Līvānu novada Līvānu pilsētā. Ziņo
A. Usāne.
39. Par atbildīgo amatpersonu pašvaldības izglītības iestāžu rīkoto konkursu,
sacensību, čempionātu vai citu pasākumu nolikumu izvērtēšanai un
saskaņošanai. Ziņo A. Usāne.
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1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods, U. Skreivers
6. janvārī:
1) Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Reģionālo attīstības
centru apvienības valdes sēdē, kur tika apspriesti jautājumi par ES finansējumu
nākamajam plānošanas periodam,
2) Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers, pārstāvot pašvaldību,
piedalījās biedrības “Līvānu novada pensionāri” gada atskaites sanāksmē,
3) Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās biedrības
“Preiļu rajona partnerība” mazo grantu projektu programmas noslēguma pasākumā
Preiļos.
8. janvārī:
1) Līvānu novada domē notika informatīva sanāksme novada kultūras iestāžu,
bibliotēku un Latgales Mākslas un amatniecības centra darbiniekiem, kurā piedalījās
arī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece
Aija Usāne,
2) Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās Latvijas pašvaldību
apvienības “Sabiedrība ar dvēseli” valdes sēdē Lielvārdē.
9. janvārī:
1) Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods apmeklēja sanāksmi Daugavpilī, kuras
ietvaros notika Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes organizēta pašvaldību
vadītāju tikšanās ar Latvijas Republikas satiksmes ministru Anriju Matīsu, pēc
minētās tikšanās domes priekšsēdētājs piedalījās Latgales reģiona attīstības aģentūras
biedru kopsapulcē,
2) Līvānu novada domē notika novada izglītības iestāžu vadītāju informatīvā
sanāksme, piedalījās priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
10. janvārī Līvānu novada Kultūras centrā notika ikgadējais pasākums Līvānu
novada sportistiem. Līvānu novada domi pasākumā pārstāvēja priekšsēdētāja
vietniece Aija Usāne.
12. janvārī:
1) Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Ēku saglabāšanas un
energotaupības biroja valdes priekšsēdētāju Nikolasu Stančofu, lai apspriestu Līvānu
daudzdzīvokļu ēku siltināšanas iespēju, kā arī piedalījās Koalīcijas Sadarbības
padomes sēdē LR Saeimā,
2) Domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne rīkoja apspriedi Līvānu novada Sociālā
dienesta darbiniekiem un bāriņtiesas locekļiem par sociālo pakalpojumu pieejamību
Līvānu novadā.
13. janvārī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās LPS Sociālo jautājumu
komitejas sēdē Rīgā.
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14. janvārī:
1) Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās pasākumā Daugavpilī, ko rīkoja
Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsuls Viktors Geisiks, izbeidzot savu diplomātisko
misiju Latvijā;
2) Līvānu novada domē notika izvērtēšanas komisijas sēde, kuras laikā tika uzklausīti
9 pretendenti uz Līvānu novada Kultūras centra direktora vakanto amata vietu.
15. janvārī Līvānu novada domes vadība un speciālisti tikās ar uzņēmējiem, lai
apspriestu Līvānu industriālās zonas tehniskā projekta detaļas.
17. janvārī Līvānu novada Kultūras centrā notika Līvānu novada 15 gadu jubilejas
pasākums, kura ietvaros 41 Līvānu novada iestāžu un kapitālsabiedrību darbiniekam
tika pasniegts apbalvojums “Līvānu novada pašvaldības Gada darbinieks”.
19. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar A/S
“Swedbank” valdes locekli Irīnu Pīgozni, lai apspriestu pašvaldības un bankas
sadarbības iespējas.
21. janvārī Līvānu novada domē notika Administratīvās komisijas sēde.
22. janvārī Līvānu novada domē notika komiteju sēdes -Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas sēde, Tautsaimniecības komitejas sēde un Finanšu
komitejas sēde.
23. janvārī:
1) Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods apmeklēja sanāksmi
Daugavpilī, kuras ietvaros notika Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes
organizēta pašvaldību vadītāju tikšanās ar Latvijas Republikas veselības ministru
Gunti Belēviču, pēc minētās tikšanās domes priekšsēdētājs piedalījās Latgales reģiona
attīstības aģentūras biedru kopsapulcē,
2) Domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Zemgales-Latgales
Mazpulku seminārā – forumā, kura ietvaros tika skatīts jautājums par Mazpulku
darbības 2015.gada stratēģijas izstrādi,
3) Līvānu novada domē notika novada izglītības iestāžu vadītāju informatīvā
sanāksme, piedalījās priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
24. janvārī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās
Nīderlandes fonda “KNHM” un Latvijas pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar
dvēseli” gada noslēguma pasākumā Lielvārdē.
26. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, pārstāvot Latvijas
Pašvaldību savienību, piedalījās Ceļu satiksmes drošības ārkārtas padomes sēdē Rīgā.
27. janvārī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās LPS
Tehnisko problēmu komitejas sēdē Latvijas Pašvaldību savienībā, Rīgā.
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2. Par minimālo mēneša darba algu.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 27.augusta noteikumiem Nr.665
„Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi” un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Līvānu novada domes un tās iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem,
kuriem apstiprinātā mēneša darba alga par vienu slodzi ir zemāka par 360,00 euro,
darba apmaksu, sākot ar 2015. gada 1.janvāri, veikt pēc likmes 360,00 euro par vienu
slodzi.
2. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors un iestāžu vadītāji.
3. Par asenizācijas mašīnas pakalpojuma maksu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots I. Jaunušānei
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” 2014.gada 22.decembra vēstuli Nr. 1-9.146 par asenizācijas mašīnas
pakalpojumu maksu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 13.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” asenizācijas mašīnas pakalpojumu cenu:
Nr.
Pakalpojuma veids
Mērvienība Pakalpojuma
PVN
Kopā,
p.k.
maksa, euro
21%,
euro
euro
3
1.
Asenizēto notekūdeņu
0,95
0,20
1,15
m
novadīšana un attīrīšana
2.
Asenizācijas mašīnas
st.
20,21
4,24
24,45
pakalpojumi
3.
Asenizācijas mašīnas
0,31*
0,07
0,38
l/ m3
6

degvielas patēriņš darba
režīmā (notekūdeņu
iesūknēšana+izsūknēšana)
4.
Asenizācijas mašīnas
l/ km
0,22*
0,05
0,27
degvielas patēriņš
braukšanai, ja
pakalpojums sniegts ārpus
pilsētas
* atkarībā no dīzeļdegvielas faktiskās iegādes cenas var mainīties uz leju vai uz augšu
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs.
4. Par nekustamā īpašuma – dzīvojamās mājas izslēgšanu no bilances.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas ierosinājumu par nekustamā īpašuma – dzīvojamās mājas
Rīgas ielā 302a, Līvānos, Līvānu novadā izslēgšanu no bilances, tika konstatēts, ka ar
Preiļu zemesgrāmatu nodaļas 1999.gada 24. maija lēmumu, žurnāla Nr.1395, Līvānu
novada pašvaldībai nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu divstāvu
dzīvojamo māju ar četriem dzīvokļu īpašumiem (dzīvokli Nr.1, dzīvokli Nr.2,
dzīvokli Nr.3, dzīvokli Nr.4), dzīvokļu kopējā platība 213,70 m2, divām palīgēkām
un zemes gabalu 1204 m2 platībā, ar kadastra numuru 7611 005 0213, Rīgas ielā
302a, Līvānos. Nekustamais īpašums reģistrēts Līvānu pilsētas zemesgrāmatu
nodalījumā Nr.4631.
Dzīvojamās mājas Rīgas ielā 302a, Līvānos dzīvokļu privatizācija uzsākta
1999. gadā. Visi dzīvokļi ir privatizēti, par ko zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma
tiesības kā atsevišķiem īpašuma objektiem, ar atbilstošu kopīpašuma domājamo daļu,
zemes gabala 1204 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611 005 0213 un palīgēkām.
Dzīvojamās mājas un ar to saistīto palīgēku un zemes gabala 1204 m2 platībā
ar kadastra Nr. 7611-005-0213 Rīgas ielā 302a, Līvānos pārvaldīšanas tiesības ar
Līvānu novada domes 2011. gada 26. maija lēmumu Nr. 9-30 „Par dzīvojamās mājas
Rīgas ielā 302a, Līvānos nodošanu apsaimniekošanā pilnvarotai personai” nodotas
dzīvojamās mājas pārvaldniecei Veronikai Rubinei.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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1. Izbeigt Līvānu novada pašvaldības īpašuma tiesību un izslēgt no Līvānu
novada pašvaldības bilances nekustamo īpašumu, kas sastāv no četrdzīvokļu
dzīvojamās mājas Rīgas ielā 302a, Līvānos (kadastra numuru 7611 005 0213), zemes
gabala 1204 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611 005 0213 un ar to saistītās palīgēkas.
2. Pilnvarot privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
locekli Antru Vilcāni pārstāvēt Līvānu novada domi Preiļu zemesgrāmatu nodaļā un
iesniegt nostiprinājuma lūgumu tiesību dzēšanai uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā
302a, Līvānos (kadastra numurs 7611 005 0213).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
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.
5. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Dubnas
viensētās, Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. L., dzīvo (adrese), iesniegumu par zemes gabala ar kadastra Nr.
7686 007 0758, kas atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā, par
kuru ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, atsavināšanu, un saskaņā ar
Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kurš nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas
personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru
pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas
bijusi tās lietošanā, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašuma objektu – atsevišķu neapbūvētu
zemesgabalu 0,06 ha platībā ar kadastra numuru 7686 007 0758, kas atrodas Dubnas
viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā.
2. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā zemes gabala novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
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4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja
88, Rēzekne, LV - 4601 ).
6. Par pašvaldības īpašuma objekta – zemesgabala „Peonijas”, Dimantos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. V., dzīvo (adrese), iesniegumu par pašvaldībai piekrītošā zemes
gabala ar kadastra Nr. 7652 005 0272, par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums,
atsavināšanu uz nomaksu, sadalot samaksu uz vienpadsmit mēnešiem, 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 SIA „Latio” 2014.gada 11.novembrī
noteikto nekustamā īpašuma vērtību un ar Līvānu novada domes 2014.gada
27.novembra sēdes protokola Nr. 19 lēmumu Nr. 19-17 apstiprināto nosacīto cenu, 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 dome var
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt samaksu par pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu „Peonijas”,
kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,0615 ha ar kadastra numuru 7652 005
0272, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, 470 EUR (četri simti
septiņdesmit euro) apmērā.
2.Pārdot A. V., dzīvo (adrese), nekustamo īpašumu „Peonijas”, kas sastāv no
zemes gabala ar kopējo platību 0,0615 ha ar kadastra numuru 7652 005 0272, par 470
EUR (četri simti septiņdesmit euro) apmērā, slēdzot zemes pirkuma līgumu uz
nomaksu.
3. Noteikt, ka maksājumi veicami līdz 2015.gada 31.decembrim šādos
termiņos:
3.1. līdz 2015.gada 28.februārim
– 40 EUR (četrdesmit euro);
3.2. līdz 2015.gada 31.martam
– 40 EUR (četrdesmit euro);
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3.3. līdz 2015.gada 30.aprīlim
– 40 EUR (četrdesmit euro);
3.4. līdz 2015.gada 31.maijam
– 40 EUR (četrdesmit euro);
3.5. līdz 2015.gada 30.jūnijam
– 40 EUR (četrdesmit euro);
3.6. līdz 2015.gada 31.jūlijam
– 40 EUR (četrdesmit euro);
3.7. līdz 2015.gada 31.augustam
– 40 EUR (četrdesmit euro);
3.8. līdz 2015.gada 30.septembrim – 40 EUR (četrdesmit euro);
3.9. līdz 2015.gada 31.oktobrim
– 40 EUR (četrdesmit euro);
3.10. līdz 2015.gada 30.novembrim – 40 EUR (četrdesmit euro);
3.11. līdz 2015.gada 31.decembrim – 70 EUR (četrdesmit euro).
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar A. V. noslēdzams līdz 2015.gada
28.februārim.
5. A. V. veikt maksājumus, ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr.
90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, LV – 5316, AS “SEB banka”, kods:
UNLALV2X; norēķinu kontā: LV14UNLA0050018690074.
6. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir juridiskās nodaļas vadītājs
Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
7. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas, valsts
numura zīme EB 6149, izsoli.
Ziņo A. Vaivods
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 2014.gada 27.marta un 2014.gada 30.oktobra
lēmumiem Nr. 4-3 un Nr. 17-21 „Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās
pasažieru automašīnas VW Passat atsavināšanu” un 2014.gada 28.aprīļa eksperta
vērtējumā noteiktajai transportlīdzekļa vērtībai, un ņemot vērā, ka līdz šim uz minēto
mantu nav pieteicies neviens pretendents, un pamatojoties uz Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu un likuma
„Par pašvaldībām” 14. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Rīkot 2015. gada 9. martā pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru
automašīnas VW Passat, valsts numura zīme EB 6149, 2000.izlaiduma gads ( turpmāk
tekstā – pašvaldības kustamā manta ), izsoli ar lejupejošu soli, nosakot slepeno cenu.
2. Noteikt šī lēmuma 1. punktā minētās pašvaldības kustamās mantas
sākotnējo izsoles vērtību 620,00 EUR, tai skaitā PVN 107,60 EUR.
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3. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas izsoles noteikumus (sk.
1.pielikumā).
4. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: noteikumi uz 6 lpp.

8. Par koku uzskaiti.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora 2014. gada 4. novembra
rīkojumu Nr.2-1.1/14/258 „Par pašvaldības īpašumā esošo parku un skvēru
apsekošanu” izveidotā komisija veica Līvānu novadā esošo parku un skvēru
apsekošanu un tajos esošo koku uzskaiti /sk. pielikumā/.
Līvānu parkā Fabrikas ielā 6, Līvānos SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” filiāles „Meža konsultāciju pakalpojumu centrs” Preiļu nodaļas
vadītāja Astrīda Rudzīte veica cirsmas novērtējumu /sk. pielikumā/.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likumu „Par
grāmatvedību” un 2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1486
„Kārtībā, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ņemt uzskaitē 1528 kokus Līvānu parkā Fabrikas ielā 6, Līvānos, Līvānu
novadā, zemes vienības kadastra numurs 76110020601, ar cirsmas krājas apjomu
1463,23 m3 un cirsmas vērtību 62861,80 EUR.
2. Ņemt uzskaitē kokus šādos parkos un skvēros Līvānu novadā:
2.1. Rudzātu parkā, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, zemes vienības kadastra
numurs 76680070321 – 368 kokus,
2.2. skvērā Stacijas ielā 5B, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienības kadastra
numurs 76110020329 – 35 kokus,
2.3. skvērā Stacijas ielā 5C, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienības kadastra
numurs 76110020331 – 24 kokus,
2.4. skvērā Rīgas ielā 59, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienības kadastra
numurs 76110030302 – 2 kokus,
2.5. skvērā Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienības kadastra
numurs 76110040609 – 1 koku,
2.6. skvērā Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienības kadastra
numurs 76110040610 – 10 kokus,
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2.7. skvērā Rīgas ielā 103, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienības kadastra
numurs 76110052311 – 4 kokus,
2.8. skvērā Rīgas ielā 103, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienības kadastra
numurs 76110052701 – 3 kokus,
2.9. skvērā Rīgas ielā 126, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienības kadastra
numurs 76110052608 – 9 kokus,
2.10. skvērā Rīgas ielā 152, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienības kadastra
numurs 76110051917 – 16 kokus,
2.11. skvērā Rīgas ielā 163, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienības kadastra
numurs 76110051823,
2.12. skvērā Kr. Valdemāra ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienības
kadastra numurs – 33 kokus.
3. 2015. gadā veikt 2.punktā minēto koku novērtēšanu, paredzot līdzekļus
2015. gada pašvaldības budžetā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir galvenās grāmatvedes vietniece
Gita Utnāne.
Pielikumā:

1) cirsmas novērtējuma kopija uz 2 lpp.
2) koku apsekošanas aktu kopijas uz 10 lpp.
9. Par dzesēšanas kameras nodošanu patapinājumā.

Ziņo A. Vaivods
Izskatot biedrības „Mednieku klubs „Rudzātu mežmala””, reģ. Nr.
40008054336, 2015. gada 14. janvāra vēstuli Nr. LND/2-1.9.2/15/47-G par nodošanu
nomā dzesēšanas iekārtu VIESSMANN WL80 medību produkcijas uzglabāšanai, un
ņemot vērā 2014. gada 17. septembrī starp Līvānu novada pašvaldību un Lauku
atbalsta dienestu punkta noslēgtā līguma „Līgums par atbalsta saņemšanu” 1.4. punkta
noteikumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot patapinājumā dzesēšanas kameru VIESSMANN WL80, kas uzstādīta
kluba ēkā Varoņu ielā 7, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, biedrībai
„Mednieku klubs „Rudzātu mežmala””, reģ. Nr. 40008054336, juridiskā adrese:
Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu novads, LV – 5328, uz pieciem gadiem medību
produkcijas uzglabāšanai, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta nodrošināšanai ar
izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem.
2. Patapinājuma līgumā (sk. pielikumā) noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā
minēto dzesēšanas kameru drīkst bez maksas izmantot arī visi pārējie Līvānu novada
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pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie medību tiesību lietotāji (mednieku
kolektīvi), nosakot pienākumu segt ar dzesētavas uzturēšanu saistītos izdevumus
(elektrība, dzesētavas apkopes, remonts, uzturēšana, iespējamā telpu noma un ar to
saistītās izmaksas, kur novietota dzesētava).
3. Noteikt, ka atbildīgais par patapinājuma līguma slēgšanu ir Līvānu novada
domes Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
Pielikumā: patapinājuma līgums ar pielikumu uz 4 lpp.
10. Par nomas līguma slēgšanu ar mednieku klubu „Rudzātu mežmala”.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot biedrības “Mednieku klubs “Rudzātu Mežmala””, reģ.
Nr.40008054336, adrese: Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu nov., 2014. gada
26.septembra iesniegumu par telpu kluba ēkā Varoņu ielā 7, Rudzātos, kopplatībā
64,2 m2 iznomāšanu mednieku vajadzībām un saskaņā ar Rudzātu pagasta valdes
ierosinājumu, un pamatojoties uz 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” punktiem
4.3., 4.4. un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt biedrībai “Mednieku klubs “Rudzātu Mežmala””, reģ.
Nr.40008054336, juridiskā adrese: Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu novads, LV – 5328,
Līvānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Rudzātu parks” ēkas veikala ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0321-001 Varoņu ielā 7, Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, telpas ar lit.nr. 6 (gaitenis) un 7 (noliktava) ar
kopējo platību 61,7 m2 līdz 2020.gada 31. janvārim, mednieku vajadzībām dzesēšanas kameras izmantošanai, nosakot telpu nomas maksu 0,20 EUR mēnesī par
vienu m2 plus PVN.
2.Noteikt, ka atbildīgais par telpu nomas līguma slēgšanu ir Juridiskās nodaļas
vadītājs Gatis Pelēķis.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rudzātu pagasta pārvaldes
vadītāja Ruta Klibiķe.

13

11. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Transportlīdzekļa izmantošanas,
izdevumu uzskaites un kontroles kārtība.”
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot noteikumu „Transportlīdzekļa izmantošanas, izdevumu uzskaites un
kontroles kārtība” projektu un pamatojoties uz Finanšu komitejas un
Tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.1 „Transportlīdzekļa izmantošanas, izdevumu
uzskaites un kontroles kārtība” (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir Līvānu novada
pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā: noteikumi ar pielikumiem uz 11 lpp.
12. Par nedzīvojamo telpu nodošanu apakšnomā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Ž. L. 2015.gada 5.janvāra iesniegumu par ģimenes ārsta prakses
juridiskā statusa maiņu un par piekrišanas saņemšanu nodot apakšnomā SIA
(nosaukums), reģ.nr. (numurs), juridiskā adrese: (adrese), iznomātas telpas 92,4 m2 un
telpās esošo inventāru, Miera ielā 4, Rudzātos, Līvānu novadā, saskaņā ar 2013.gada
18.novembrī noslēgto Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. LND/9-4/13/4 un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, kurā
noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības
aprūpes pieejamību iedzīvotājiem, un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut Ž. L. nodot apakšnomā SIA (nosaukums) reģ.nr. (numurs), juridiskā
adrese: (adrese), nedzīvojamās telpas 92,4 m2 un tajās esošo inventāru, ēkā ar kadastra
nr. 7668 007 0320 001 Miera ielā 4, Rudzātos, Līvānu novadā, pacientu aprūpes
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nodrošināšanai, paredzot, ka noslēgtā apakšnomas līguma termiņš nevar būt ilgāks kā
līdz 2018.gada 31.decembrim.
2. Noteikt, ka atbildīgā par izmaiņu veikšanu 2013. gada 18. novembrī ar Ž. L.
noslēgtajā Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. LND/9-4/13/4 nomas līgumā ir
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm.
Ziņo A. Vaivods
1. Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2015.gadam” 6. un 9.pielikumu
un saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616 „Kārtība,
kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, Līvānu novada domes 2013.gada 26.septembra noteikumu „Valsts
budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai” 2.11 punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu Līvānu novada pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada 1. janvāra līdz 31. augustam
(pielikums Nr.1).
1.2. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu Līvānu novada bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015.gada
1.janvāra līdz 31.augustam (pielikums Nr.2).
1.3. Izglītības iestāžu vadītājiem paredzēt piemaksu par papildu pienākumu
veikšanu EUR 42,00 mēnesī Līvānu novada izglītības darba metodisko apvienību
vadītājiem, to saskaņojot ar Līvānu novada Izglītības pārvaldi.
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1.4. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.
Pielikumā: mērķdotācijas sadalījums uz 2 lpp.
2. Pamatojoties uz Ministru kabineta likuma “Par valsts budžetu 2015.gadam”
8.pielikumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumiem
Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības
klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2009.gada
28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu Rudzātu speciālajai
internātpamatskolai no 2015.gada 1.janvāra līdz 31.augustam (pielikums Nr.3)
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Rudzātu speciālās
internātpamatskolas direktors Edgars Vaivods.
Pielikumā: mērķdotācijas sadalījums uz 1 lpp.
3. Pamatojoties uz Ministru kabineta likuma “Par valsts budžetu 2015.gadam”
7.pielikumu un saskaņā ar Ministru Kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumiem
Nr.382 ,,Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta
2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtību Līvānu novadā,
Izglītības likuma 17.panta 16.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas līdzekļu sadalījumu Līvānu novadā
realizēto interešu izglītības programmu finansēšanai no 2015. gada 1. janvāra līdz
31.augustam (pielikums Nr.4 un Nr.5).
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.
Pielikumā: mērķdotācijas sadalījums uz 3 lpp.
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14. Par pabalstu asins donoriem.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro H. Jablonska
Saskaņā ar Latvijas Sarkanā Krusta Līvānu novada nodaļas 2015.gada
9.janvāra vēstuli par finansiālu atbalstu brīvprātīgajiem asins donoriem 2015.gadā, un
lai piesaistītu gados jaunus cilvēkus asins nodošanai asins donoru dienās SIA „Līvānu
slimnīca”, kuras tiek rīkotas sadarbojoties ar Latvijas asinsdonoru centra Latgales
filiāli un Latvijas Sarkanā Krusta Līvānu novada nodaļu, kā arī nolūkā atbalstīt asins
donoru kustību Līvānu novadā un Latvijā, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 3. pantu, 15. panta pirmās daļas 6. punktu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu 7,00 EUR apmērā katram donoram, kas piedalās rīkotajās
asins donoru dienās SIA „Līvānu slimnīca”, par vienu asins nodošanas reizi.
2. Noteikt, ka pabalsts asins donoram tiek izmaksāts asins nodošanas dienā un
vietā – SIA „Līvānu slimnīca” telpās Zaļā ielā 44, Līvānos.
3. Paredzēt Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā līdzekļus
kopsummā 3290,00 EUR pabalsta izmaksai.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.
15. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot, biedrības (nosaukums), reģistrācijas nr. (numurs), juridiskā adrese:
(adrese), pārstāvja S. K. 2015.gada 8.janvāra iesniegumu par zemes gabala 0,1783 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0309, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu
novadā, iznomāšanu (uz zemes gabala atrodas (nosaukums), piederošas divas
nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 7682 003 0309 001 un 7682 003 0309
002, kas reģistrētas Sutru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 100000181556), un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2. un 7.2 punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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1.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar biedrību (nosaukums), reģistrācijas nr.
(numurs), juridiskā adrese: (adreses), par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala 0,1783
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0309, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu
novadā, iznomāšanu ēku uzturēšanai (uz zemes gabala atrodas (nosaukums),
piederošas divas nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumiem 7682 003 0309 001 un
7682 003 0309 002, kas reģistrētas Sutru pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
100000181556) 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).
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.
Pielikumā: zemes robežu plāns 1lpp.
2. Izskatot R. S., dzīvo: (adrese), 2014.gada 1.decembra iesniegumu par zemes
gabala iznomāšanu, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā 1,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0575, tika konstatēts, ka zemes gabals 1,4031 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0575 (atbilstoši precizētajai platībai pēc
VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem), kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada
domes 2014.gada 18.decembra sēdes lēmumu Nr. 20-16 „Par zemes gabala nodošanu
nomai” nodots 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 pirmo un 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 trešajā punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt R. S., dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes gabalu
1,4031 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0575, atbilstoši precizētajai
platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 5 (pieciem)
gadiem lauksaimniecības vajadzībām, ar tiesībām līgumu pagarināt atbilstoši
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noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
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 iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
2.4. 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 G. R., dzīvo: (adrese), 2014.gada 23.oktobra iesniegumu par zemes
gabala 5,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0157, kas atrodas Knutenīcā,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes gabals, kas
atrodas Knutenīcā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 5,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 009 0157, (atbilstoši precizētajai platībai pēc VZD nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem), ar
Līvānu novada domes 2014.gada 27.novembra sēdes lēmumu Nr. 19-6 „Par zemes
vienību iekļaušanu rezerves zemes fondā un nodošanu nomai” nodots iznomāšanai un
informācija tika izvietota redzamā vietā Rožupes pagasta pārvaldes ēkā. Citi
pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta pirmo un 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 trešajā punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt G. R., dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes gabalu 5,3
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0157, atbilstoši precizētajai platībai pēc
VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem, kas atrodas Knutenīcā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, uz 5
(pieciem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām ar tiesībām līgumu pagarināt atbilstoši
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noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
3.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
3.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
16. Par zemes nomas līgumu pārjaunojumu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot O. S., dzīvo (adrese), 2014.gada 11.decembra iesniegumu par
2012.gada 14.maija noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/21
darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabalu 5,7 ha
platībā ar kadastra Nr.7652-007-0211, 1,84 ha platībā ar kadastra nr. 7652-007-0105
un 9,1 ha platībā ar kadastra nr. 7652-007-0156, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā) ņemot vērā, ka šī līguma darbības termiņš beidzās 2014.gada 19.novembrī,
un 2015.gada 21.janvāra iesniegumu par līguma pārslēgšanu uz O. S. ZS
(nosaukums), reģ. nr. (numurs), juridiskā adrese (adrese), un saskaņā ar Zemes
pārvaldības likuma 17.panta pirmo un 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
trešajā punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav NOLEMJ:
1. Nodot nomā O. S. zemnieku saimniecībai (nosaukums), reģ. nr. (numurs),
juridiskā adrese (adrese), zemes gabalus - 5,7 ha platībā ar kadastra Nr.7652-0070211, 1,84 ha platībā ar kadastra nr. 7652-007-0105 un 9,1 ha platībā ar kadastra nr.
7652-007-0156, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, noslēdzot pārjaunojuma
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līgumu ar O. S. 2012.gada 14.maijā noslēgtajam Lauku apvidus zemes nomas
līgumam Nr. LND/9-7/12/21.
2. Nomas līguma pārjaunojums tiek slēgts uz 5 (pieciem) gadiem ar tiesībām
līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nosakot nomas maksu 1,5 %
apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
17. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot I. Č., dzīvo: (adrese), 2014.gada 23.decembra iesniegumu par
2014.gada 10.februāra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/9
darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 8,1
ha platībā ar kadastra nr.7668 009 0054, kas atrodas Brūveros, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā) un ņemot vērā, ka šī līguma darbības termiņš beidzās 2014.gada
31.decembrī, un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo un 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 trešajā punktā noteikto pārvaldes funkciju –
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt ar I. Č., dzīvo (adrese), 2014.gada 10.februārī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/9 par zemes gabalu 8,1 ha platībā ar
kadastra Nr. 7668 009 0054, kas atrodas Brūveros, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2019.gada 31.decembrim), ar tiesībām
atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nosakot zemes
nomas maksu 1.5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
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1.2. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot ZS (nosaukums) reģ. nr. (numurs), juridiskā adrese: (adrese),
īpašnieka O. I. 2014.gada 22.decembra iesniegumu par 2012.gada 10.septembra
Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/48 darbības termiņa
pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 10,0 ha platībā, kas
ir daļa no zemes gabala kopplatībā 16,1 ha ar kadastra apzīmējumu 7666 011 0072,
kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā) un ņemot vērā, ka šī līguma darbības
termiņš beidzās 2014.gada 9.septembrī, un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta pirmo un 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 trešajā punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1.Pagarināt ar ZS (nosaukums). reģ. nr. (numurs), juridiskā adrese: (adrese),
2012.gada 10.septembrī noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/97/12/48 par zemes gabalu 10,0 ha platībā, kas ir daļa no zemes gabala kopplatībā 16,1
ha ar kadastra apzīmējumu 7666 011 0072, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2019.gada 9.septembrim), ar
tiesībām līgumu atkārtoti pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim
(0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nosakot
zemes nomas maksu 1.5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
2.2.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.3.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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18. Par tehniskā projekta izslēgšanu no nepabeigtās celtniecības objektu sastāva
un norakstīšanu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro U. Skreivers
Veicot ilgtermiņa ieguldījumu pamatlīdzekļu nepabeigtās celtniecības objektu
izvērtēšanu 2014. gada pārskata periodā un izskatot Līvānu būvvaldes būvinspektora
Inta Svirska 2015. gada 9.janvāra Atzinumā par projektēšanas darbiem sniegto
tehniskā projekta izvērtējumu, tika konstatēts, ka SIA ,,Agroprojekts”, reģistrācijas
Nr.40003013401, izstrādātais tehniskais projekts ,,Rožupes pamatskolas sporta centra
būvniecība Skolas ielā 2, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā”, akceptēts
Līvānu būvvaldē 2007.gada 12.jūlijā ar Nr. 59, akcepta termiņš beidzās 2009.gada
12.jūlijā, neatbilst spēkā esošajiem projektēšanas normatīviem - LBN 007-10
"Nekaitīguma prasības būvēm", LBN 008-14 ,,Inženiertīklu izvietojums”, LBN 01611 ,,Būvakustika”, LBN 201-10 ,,Būvju ugunsdrošība”, LBN 204-14 ,,Tērauda
būvkonstrukciju projektēšana”, LBN 206-14 ,,Koka būvkonstrukciju projektēšana”.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministru kabineta 2009. gada 15.
decembra noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti”, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2. panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Līvānu novada domes ilgtermiņa ieguldījumu pamatlīdzekļu
nepabeigtās celtniecības objektu sastāva tehnisko projektu ,,Rožupes pamatskolas
sporta centra būvniecība Skolas ielā 2, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā” un
norakstīt budžeta gada izdevumos nepabeigtā celtniecības objekta vērtību 41263,28
euro (četrdesmit viens tūkstotis divi simti sešdesmit trīs euro divdesmit astoņi centi)
apmērā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
19. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu
izlietojuma pārskatu par 2014.gadu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta 2008.
gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
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programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 28. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma
pārskatu par 2014.gadu (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir būvinženieris Ainārs
Skromāns.
Pielikumā:

Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskats
par 2014.gadu uz 8 lpp.

20. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2015.gadam.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta
2008. gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu
2015.gadam (skat.pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir būvinženieris Ainārs
Skromāns.
Pielikumā:

Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plāns
2015.gadam uz 1 lpp.
21. Par Līvānu novada kultūras centra direktoru.

Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam
Informāciju sniedz A. Smirnova
Izskatot
Līvānu
novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera
2015. gada 21. janvāra ieteikumu (reģistrēts 2015. gada 21. janvārī ar Nr.22.12/15/30) un ņemot vērā Līvānu novada kultūras centra direktora amata
pretendentu pieteikumu komisijas 2015. gada 14. janvāra sēdes ierosinājumu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
24

Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2015. gada 2.februāri iecelt Līvānu novada kultūras centra direktores
amatā Aiju Smirnovu, dzīvesvieta Zaļā ielā 6-37, Līvānos.
2. Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram noslēgt
darba līgumu ar Aiju Smirnovu, nosakot 3 (trīs) mēnešu pārbaudes laiku.
3. Noteikt ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un personāla speciāliste Elita Matisone.
22. Dzīvokļu jautājumi
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot J. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 29. decembra
iesniegumu (reģ. 2014. gada 29. decembrī ar nr. 2-11.1/14/1013-G) par pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar
atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība,
izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas
netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai
citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 8.2. punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut J. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 3 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites
rindā, ar kārtas nr. 21.
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 D. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 16. decembra
iesniegumu (reģ. 2014. gada 29. decembrī ar nr. 2-11.1/14/1021-P) par pašvaldības
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palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā bārenim un pamatojoties uz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, kurā
noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bērni bāreņi un bērni,
kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes
un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši
mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā
iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, 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” 3.1. punktam un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut D. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības
saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 12.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot J. G., dzīvo (adrese), 2015. gada 8. janvāra iesniegumu (reģ. 2015.
gada 12. janvārī ar nr. 2 – 11.1/15/44-G), un Līvānu 2. vidusskolas 2014. gada 17.
decembra vēstuli nr. 1-11/41 par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Līvānu 2. vidusskolas speciālistei, 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
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NOLEMJ:
3.1. Iekļaut J. G., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada pašvaldības iestādes
speciālistu, ar kārtas nr. 10.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot I. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 12. janvāra
iesniegumu (reģ. 2015. gada 12. janvārī ar nr. 2 – 1.9.2./15/38-V), 2015. gada 12.
janvāra sociālās darbinieces Zigrīdas Rubines Atzinumu par I. V. un 2015. gada 12.
janvāra Rožupes pagasta valdes sēdes lēmumu Nr. 1-3(2) par pašvaldības 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 Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
„Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Iekļaut I. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā
palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 18.
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 D. U., dzīvo (adrese), 2015. gada 7. janvāra iesniegumu (reģ. 2015.
gada 7. janvārī ar nr. 2-1.9.2/15/18-U) par nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, veicot
īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu, 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
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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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo
platību un piešķirt D. U., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., atsevišķi izolētu telpu Nr. 9
ar dzīv. pl. 11,50 kv.m. un koplietošanas telpām (gaiteni, virtuvi, tualeti, vannas
istabu) kopējā labiekārtotā 3 – istabu dzīvoklī (adrese), ar kopējo platību 55,90 kv.m.,
noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2015.gada 31. jūlijam ar tiesībām līgumu
pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
5.2. Rožupes pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Neiceniekam mēneša laikā
no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar D. U. par īres tiesību izbeigšanu
dzīvoklim (adrese) un īres līguma noslēgšanu par atsevišķi izolētu telpu Nr. 9 dzīvoklī
(adrese) atbilstoši šī lēmuma 5.1. punktam.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
5.4. Lēmumu var apstrīdēt Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvānos, LV5316, viena mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
6. Izskatot L. K., dzīvo (adrese), 2015. gada 16. janvāra iesniegumu (reģ.
2015. gada 16. janvārī ar nr. 2-11.1/15/56-K) par nodrošināšanu ar dzīvojamo platību,
veicot īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā var sniegt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas
apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, atbilstoši Līvānu novada domes 2006.
gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 9.1 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo
platību un piešķirt L. K., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota 1 – istabu
dzīvokļa (adrese) ar kop. pl. 26,51 kv.m. īres tiesības.
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6.2. L. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
6.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par
labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa (adrese) īri ar L. K. un mēneša laikā veikt dzīvokļa
pieņemšanu.
6.4. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine
Anna Elksne.
6.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot I. G., dzīvo (adrese), 2015. gada 15. janvāra iesniegumu (reģ. 2015.
gada 15. janvārī ar nr. 2-11.1/15/52-G) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā
jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties
uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas,
kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka
izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Piešķirt I. G., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 1 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 31,10 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2015. gada 31.
jūlijam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
7.2. I. G. 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 I. G. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr.
13.
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.
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8. Izskatot G. V., dzīvo (adrese), 2015. gada 12. janvāra iesniegumu (reģ.
2015. gada 12. janvārī ar nr. 2-11.1/15/43-V) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, un pamatojoties uz likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība
savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām
sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
8.1. Piešķirt G. V., dzīvo (adrese), ģim. sast. 7 cilv., labiekārtota 4 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kopējo platību 72,50 kv.m., noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz
2015. gada 31. jūlijam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
8.2. Rožupes pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Neiceniekam mēneša laikā
no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar G. V. par šī lēmuma 8.1. punktā
minēto telpu īri.
8.3. Izslēgt G. V. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 15.
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.
23. Par Gada balvu kultūrā.
Ziņo I. Kalvāne
Paskaidro U. Skreivers, H. Jablonska
Nominācijā GADA CILVĒKS KULTŪRĀ izvirzīti:
Liliāna Zarāne (Rudzātu saieta nama jauktā kora vadītāja, bijusī Līvānu novada
kultūras centra sieviešu senioru kora "Sendienas" kormeistare) izvirza Kultūras un
sporta komisija - Nominācija piešķirama par ieguldījumu visa novada kultūras dzīvē,
aktīvu radošo darbību un personīgo iniciatīvu.
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Pārsla Pabērza, Līvānu novada Kultūras centra Tautas deju ansambļa „Silava” un
vidējās paaudzes deju kolektīva „Rožupe” koncertmeistare, izvirza 25 iedzīvotāji.
Nominācija piešķirama par meistarību un profesionalitāti, par ieguldījumu novada
kultūras dzīvē, aktīvu radošo darbību un personīgo iniciatīvu.
Nominācijā LABĀKAIS AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVS izvirzīti:
Folkloras kopa "Ceiruleits" - izvirza Kultūras un sporta komisija un 13 Līvānu
novada iedzīvotāji. Nominācija piešķirama par ieguldīto darbu gan sava novada, gan
Latvijas Valsts tautas tradīciju izzināšanā, saglabāšanā un popularizēšanā.
Izskatot Līvānu novada domes kultūras un sporta komisijas iesniegtos
priekšlikumus par apbalvošanu ar Līvānu novada domes apbalvojumu nominācijā
Gada balva kultūrā apakšnominācijās GADA CILVĒKS KULTŪRĀ un LABĀKAIS
AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVS, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2014.
gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 1 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtība” 2.3., 15, 16., 22., 33.1 un 33.2 punktiem, un sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt nomināciju GADA CILVĒKS KULTŪRĀ – Pārslai Pabērzai,
Līvānu novada Kultūras centra Tautas deju ansambļa „Silava” un vidējās paaudzes
deju kolektīva „Rožupe” koncertmeistarei, par meistarību un profesionalitāti, par
ieguldījumu novada kultūras dzīvē, aktīvu radošo darbību un personīgo iniciatīvu,
apbalvot ar Līvānu novada domes Pateicību un naudas balvu 100,00 euro (viens simts
euro, 00 centi) apmērā.
2. Piešķirt nomināciju „Labākais amatiermākslas kolektīvs” – Līvānu novada
folkloras kopai "Ceiruleits" (vadītāja Anna Kārkle) - par ieguldīto darbu gan sava
novada, gan Latvijas Valsts tautas tradīciju izzināšanā, saglabāšanā un
popularizēšanā, un apbalvot kolektīvu ar Līvānu novada domes Pateicību un naudas
balvu kopsummā 300,00 euro (trīs simti euro, 00 centi) apmērā.
3. Noteikt, ka apbalvošana tiek veikta Līvānu novada kultūras centrā ikgadējā
Līvānu novada pašdarbības kolektīvu un kultūras iestāžu darbinieku gada pasākumā
2015. gada 14. februārī.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
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24. Par Līvānu novada pašvaldības Ētikas kodeksu un
Ētikas komisijas nolikumu
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada pašvaldības Ētikas kodeksa projektu un Ētikas
komisijas nolikuma projektu, un pamatojoties uz Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības Ētikas kodeksu (skat. pielikumā).
2. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikumu (skat.
pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā: 1) ētikas kodekss uz 5 lpp.
2) ētikas komisijas nolikums uz 3 lpp.
25. Par Līvānu novada pašvaldības korupcijas risku analīzes
un pretkorupcijas pasākumu plānu
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada pašvaldības korupcijas risku analīzes un
pretkorupcijas pasākumu plāna projektu un pamatojoties uz Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības korupcijas risku analīzes un
pretkorupcijas pasākumu plānu (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā: plāns uz 5 lpp.
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26. Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Līvānu novada domes
2011. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par vienreizēja
pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots J. Kirillovam
Izskatot Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļas 2015. gada 21. janvāra vēstuli
Nr. 68.2 -18/24 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” un
saistošo noteikumu „Grozījumi Līvānu novada domes 2011. gada 30. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar
bērna piedzimšanu” projektu un saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu, un
pamatojoties Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas
ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 6. punktu un 43.
panta trešo daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr. 1 „Grozījumi Līvānu novada domes 2011.
gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu
sakarā ar bērna piedzimšanu””.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.,
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
27. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu Nr. 7611 005 1013, kas atrodas Rīgas ielā 209, Līvānos, Līvānu novadā,
noteikts zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
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2014. gada 27. novembrī Līvānu būvvalde izsniedza būvatļauju Nr.107
automazgātavas būvniecībai uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.7611 005
1013. Saskaņā ar būvprojektu paredzētās automazgātavas galvenais lietošanas veids ir
Rūpnieciskās ražošanas ēkas (kods 1251).
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
atbilstoši Līvānu būvvaldes vadītājas Diānas Kleinas 2015.gada 7.janvāra atzinumam
Nr.1-7/15/2 par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un 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 un 23.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
un deputātam Ē. Salcevičam „atturoties”
NOLEMJ:
1.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
Nr.7611 005 1013, platībā 621 m2, Rīgas ielā 209, Līvānos, Līvānu novadā, no
Individuālo dzīvojamo māju apbūves (kods 0601) uz Rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūvi (kods 1001);
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Būvniecības un infrastruktūras
daļas vadītājs Intis Svirskis.
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: Līvānu būvvaldes 2015.gada 7.janvāra atzinums Nr.1-7/15/2 uz 1 lpp.
2. Izskatot L. R., dzīvo (adrese), 2014.gada 18.decembra iesniegumu par
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma (nosaukums) zemes
vienībai ar kadastra Nr.(numurs), kas atrodas Līvānu novada Turku pagasta
Vanagsilā, no lauksaimniecībā izmantojamās zemes uz mežsaimniecībā izmantojamo
zemi, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1. punktu, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
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NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 21,7 ha platībā ar
nosaukumu (nosaukums) ar kadastra Nr. (numurs), kas atrodas Vanagsilā, Turku
pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība platībā 21,7
ha (kods 0201).
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir būvniecības un
infrastruktūras daļas vadītājs Intis Svirskis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāns uz 1 lpp.
3. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma „Olūti”, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652 005 0532
noteikts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) platībā 1,238 ha, bet faktiski uz zemes gabala atrodas
pirts (kad.apz.Nr. 7652 005 0532 001).
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
atbilstoši Līvānu būvvaldes vadītājas Diānas Kleinas 2015.gada 19.janvāra
atzinumam Nr.1-7/15/4 par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu, 18.punktu un 27.punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Noteikt zemes vienībai ar kopējo platību 1,238 ha ar kadastra numuru 7652
005 0532, „Olūti”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā šādus nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus:
3.1.1 zemes vienības daļai platībā 0,413 ha - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101);
3.1.2. zemes vienības daļai platībā 0,825 ha - individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601).
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir būvniecības un infrastruktūras
daļas vadītājs Intis Svirskis.
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3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Līvānu būvvaldes 2015. gada 19. janvāra atzinums Nr.1-7/15/4 uz 1 lpp.
28. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0758, kas atrodas
Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts
zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi” un likuma ,,Par pašvaldībām “ 21. pantu Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt pašvaldībai piekrītošai neapbūvētai zemes vienībai 0,06 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0758, kas atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā,
Līvānu novadā, nosaukumu ,,Rasiņas” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3 Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1lpp.
2. Izskatot A. P., dzīvo (adrese), 2014.gada 16.decembra iesniegumu par
noteiktās adreses (adrese), Līvānu novads maiņu uz adresi (adrese), nekustamā
īpašuma (nosaukums) zemes vienībai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumu 7668-004-0001, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
sakarā ar datu precizēšanu 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 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” un likuma „Par
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pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1.Mainīt nekustamā īpašuma (nosaukums) zemes vienībai un ar to funkcionāli
saistītajām ēkām un būvēm 14,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu (numurs) noteikto
adresi (adrese), uz adresi (adrese).
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.
29. Par zemes nomas izbeigšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot S. L., dzīvo (adrese), 2015.gada 12.janvāra iesniegumu par
2007.gada 14.aprīļa zemes nomas līguma laušanu zemes vienībām 1,3458 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0061 un 1,0124 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-004-0162, bet zemes vienību 0,8565 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652003-0284 atstāt nomā, kuras atrodas Jersikas pagastā Līvānu novadā, un saskaņā ar
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25. Panta (21) daļu – ja persona zemes nomas pirmtiesības
neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes
fondā, un pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
2.panta devīto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.janvāri S. L., dzīvo (adrese), izbeigt nomu par ar 2007.gada
3.aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu iznomātajām zemes vienībām 1,3458 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0061 un 1,0124 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-004-0162 (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2. Zemes vienības 1,3458 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0061
un 1,0124 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0162, kas atrodas Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, iekļaut rezerves zemes fondā.
3. Veikt atbilstošus grozījumus ar S. La. 2007.gada 14.aprīlī noslēgtajā zemes
nomas līgumā un noteikt nomas maksu par zemes vienības 0,8565 ha platībā ar
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kadastra apzīmējumu 7652-003-0284, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā Līvānu
novadā, nomu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN.
5. Noteikt, ka atbildīgā par grozījumu veikšanu zemes nomas līgumā ir
Līvānu novada domes juriskonsulte Sanita Grabāne, par lēmuma izpildi - zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
6. 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 3 lpp.
30. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot S. G., dzīvo (adrese), 2015.gada 6.janvāra iesniegumu par zemes
gabala 5,0135 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686- 001- 0017 nodošanu nomā,
tika konstatēts, ka zemes gabals 5,0135 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686- 0010017, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada
24.aprīļa sēdes lēmumu Nr.5-28 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu
novada Turku pagastā un zemes platību precizēšanu” 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 atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz Zemes
pārvaldības likuma 17.panta pirmo un otro daļu likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 5,0135 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686- 001- 0017, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā vietā
Turku pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot I. L., dzīvo (adrese), 2014.gada 4.decembra iesniegumu par zemes
gabala 0,2946 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666- 010- 0401 nodošanu nomā,
tika konstatēts, ka zemes gabals 0,2946 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666- 0100401, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2014.gada 27.novembra sēdes lēmumu Nr.19-5 ,,Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu, platību precizēšanu un piekritību pašvaldībai un 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 atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz Zemes
pārvaldības likuma 17.panta pirmo un otro daļu likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 0,2946 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666- 010- 0401, kas atrodas Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā
vietā Rožupes pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot A. K., dzīvo (adrese), 2015.gada 8.janvāra iesniegumu par zemes
gabala 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686- 007- 0605 nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes gabals 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686- 007- 0605,
kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2008.gada
28.augusta sēdes lēmumu Nr.11-19 ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” nodots
zemes reformas pabeigšanai.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz Zemes
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pārvaldības likuma 17.panta pirmo un otro daļu likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Nodot iznomāšanai īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
vienību 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686- 007- 0605, 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 aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Izskatot J. V., dzīvo (adrese), 2014.gada 5.novembra iesniegumu par zemes
gabala 4,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666- 010- 0599 nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes gabals 4,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666- 010- 0599,
kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2009.gada
17.decembra sēdes lēmumu Nr.29-18(2) ,,Par zemes reformas pabeigšanai
izmantojamo zemes vienību izvērtēšanu” nodots zemes reformas pabeigšanai.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz Zemes
pārvaldības likuma 17.panta pirmo un otro daļu likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Nodot iznomāšanai īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes
vienību 4,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666- 010- 0599, kas atrodas Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot
redzamā vietā Rožupes pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
4.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
5. Izskatot A. M., dzīvo (adrese), 2015.gada 7. janvāra iesniegumu (reģ. Nr. 21.9.2/15/19-M) par zemes gabala 0,5927 ha platībā ar kadastra Nr.7666-010-0382
nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes gabals 0,5927 ha platībā ar kadastra
Nr.7666-010-0382, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu
novada domes 2014.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.5-26(1.10) „Par zemes ieskaitīšanu
Līvānu novada Rožupes pagastā un zemes platību precizēšanu”, 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 atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz Zemes
pārvaldības likuma 17.panta pirmo un otro daļu likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes gabalu 0,5927 ha
platībā, ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0382, kas atrodas Rožupē, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes gabalu izvietot
redzamā vietā Rožupes pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi
5.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
31. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kopējo kadastra Nr.(numurs),
kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā, īpašnieces A. K., dzīvo (adrese) 2014.gada
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12.decembra iesniegumu par nekustamā īpašuma (nosaukums), kas sastāv no trīs
zemes vienībām 9,2 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību 5,4 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu (numurs), piešķirt tai jaunu nosaukumu un atstāt esošo
zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.punktu, un likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Līvānu novada
Sutru pagastā ar kopējo kadastra Nr. (numurs), otro zemes vienību 5,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu (numurs), saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes robežu
plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu plānu).
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 5,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(numurs) piešķirt jaunu nosaukumu (nosaukums) un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāns uz 1 lpp.
2. Izskatot nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kopējo kadastra Nr. (numurs),
kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, īpašnieka V. A., dzīvo (adrese),
2015.gada 14.janvāra iesniegumu par nekustamā īpašuma (nosaukums), kas sastāv no
sešiem zemes gabaliem kopplatībā 38,3 ha, sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes
vienību 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu (numurs), un piešķirt tai jaunu
nosaukumu un atstāt esošo zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu un Ministru kabineta 2006. gada 20.
jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.punktu,
un likuma ,,Par pašvaldībām’’ 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
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deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un saskaņā ar likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā” 11. panta
pirmo daļu deputātam V. Anspakam balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Līvānu novada
Rudzātu pagastā ar kopējo kadastra Nr. (numurs), otro zemes vienību 4,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu (numurs), saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes robežu
plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu plānu).
2.2. Atdalāmajai zemes vienībai 4,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(numurs) piešķirt nosaukumu (nosaukums) un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāns uz 1 lpp.
3. Izskatot nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kopējo kadastra Nr.(numurs),
kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieces M. L.-S., dzīvo (adrese),
2015.gada 10.janvāra iesniegumu par nekustamā īpašuma (nosaukums), kas sastāv no
divām zemes vienībām 11,3 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes
vienību 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu (numurs), un piešķirt tai jaunu
nosaukumu un noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada
20. jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.punktu,
un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā ar kopējo kadastra Nr.(numurs), otro zemes vienību 3,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu (numurs), saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes robežu
plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu plānu).
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3.2. Atdalāmajai zemes vienībai 3,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(numurs) piešķirt jaunu nosaukumu (nosaukums) un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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: zemes robežu plāns uz 1 lpp.
32. Par zemes ierīcības projekta „Parka iela 2; Parka iela 10” apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Preime” izstrādāto Zemes ierīcības projektu ,,Parka iela 2; Parka
iela 10”, Līvānu novada Rudzātu pagastā īpašuma ,,Ozolsalas” zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 7668-007-0318 Parka ielā 2, Rudzātos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā un 7668-007-0317 Parka ielā 10, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2014. gada 27.februāra lēmumam Nr. 3-8 „Par zemes
ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam ,,Ozolsalas” un pamatojoties uz Zemes
ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu zemes īpašuma ,,Ozolsalas” pirmajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0317 Parka ielā 10, Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā /sk. pielikumā/, sadalot to divās zemes vienībās un
apstiprināt zemes platības:
1.1. pirmajai zemes vienībai Parka ielā 8, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā – 0,70 ha;
1.2. otrajai zemes vienībai Parka ielā 10, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0317 – 1,64 ha.
2. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu zemes īpašuma ,,Ozolsalas” otrajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0318 Parka ielā 2, Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā /sk. pielikumā/, sadalot to divās zemes vienībās un
apstiprināt zemes platības:
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2.1. pirmajai zemes vienībai Parka ielā 2, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0318 – 0,2490 ha;
2.2. otrajai zemes vienībai Parka ielā 4, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā – 0,3228 ha.
3. Noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus:
3.1. zemes vienībai 0,70 ha platībā Parka ielā 8, Rudzātos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā:
3.1.1. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
3.1.2. 7312030303– ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem
un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos;
3.1.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.1.4. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.1.5. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.1.6. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.1.7. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.1.8. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.1.9. 7316060500 – sanitārās aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu
attīrīšanas ietaisi ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem;
3.1.10. 7316080100 – sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu.
3.2. zemes vienībai 1,64 ha platībā Parka ielā 10, Rudzātos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0317:
3.2.1. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
3.2.2. 7312030303– ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem
un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos;
3.2.3. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
3.2.4. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.2.5. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.2.6. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.2.7. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.2.8. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.2.9. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.2.10. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.2.11. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.2.12. 7316060500 – sanitārās aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu
attīrīšanas ietaisi ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem;
3.2.13. 7316080100 – sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu.
3.3. zemes vienībai 0,2490 ha Parka ielā 2, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0318:
3.3.1. 7311090900 – vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap
pazemes ūdens ņemšanas vietu;
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3.3.2. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
3.3.3. 7312030302– ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts
reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos;
3.3.4. 7312030303– ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem
un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos;
3.3.5. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
3.3.6. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.3.7. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.3.8. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.3.9. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.3.10. 7316080100 – sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu.
3.4. zemes vienībai 0,3228 ha Parka ielā 4, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā:
3.4.1. 7311090900 – vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap
pazemes ūdens ņemšanas vietu;
3.4.2. 7312030100 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu –
sarkanā līnija;
3.4.3. 7312030302– ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts
reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos;
3.4.4. 7312030303– ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem
un pašvaldību autoceļiem lauku apvidos;
3.4.5. 7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu
gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem;
3.4.6. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.4.7. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.4.8. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.4.9. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.4.10. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
3.4.11. 7316080100 – sanitārās aizsargjoslas teritorija ap kapsētu.
4. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
4.1. zemes vienībai 0,70 ha platībā Parka ielā 8, Rudzātos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);
4.2. zemes vienībai 1,64 ha platībā Parka ielā 10, Rudzātos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0317 – individuālo dzīvojamo
māju apbūve (kods 0601);
4.3. zemes vienībai 0,2490 ha platībā Parka ielā 2, Rudzātos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0318 – individuālo dzīvojamo
māju apbūve (kods 0601);
4.4. zemes vienībai 0,3228 ha platībā Parka ielā 4, Rudzātos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
5. Noteikt jaunizveidotajām zemes vienībām šādas adreses:
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5.1. atdalītajai zemes vienībai 0,70 ha platībā Parka ielā 8, Rudzātos,Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikt jaunu
adresi: Parka iela 8, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads;
5.2. palikušajai zemes vienībai 1,64 ha platībā Parka ielā 10, Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0317 un ar to
funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm atstāt esošo adresi: Parka iela 10, Rudzāti,
Rudzātu pagasts, Līvānu novads;
5.3. palikušajai zemes vienībai 0,2490 ha platībā Parka ielā 2, Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0317 un ar to
funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm atstāt esošo adresi: Parka iela 2, Rudzāti,
Rudzātu pagasts, Līvānu novads;
5.4. atdalītajai zemes vienībai 0,3228 ha platībā Parka ielā 4, Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
noteikt jaunu adresi: Parka iela 4, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekts „Parka iela 2; Parka iela 10”
33. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts akciju sabiedrības ,,Latvijas Valsts ceļi”, reg. Nr. 40003344207
Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050, 2015. gada 13.janvāra vēstuli Nr.4.9/128 par
nosaukuma ,,Autoceļš A6” piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu VZD kadastra informācijas sistēmā reģistrētajam valsts nekustamajam
īpašumam – zemei ar kopējo platību 77,27 ha ar nosaukumu ,,A6”, kas atrodas Līvānu
novada Jersikas pagasta teritorijā un sastāv no četrām zemes vienībām:
ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0269 platībā 13,57 ha,
ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0295 platībā 21,78 ha,
ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0524 platībā 12,56 ha,
ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0189 platībā 29,36 ha, uz kurām uzbūvēti
valsts galvenā autoceļa A6 ,,Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža
(Pāternieki)” posms, un pamatojoties uz “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma” 14. pantu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem nr. 1269
,,Adresācijas sistēmas noteikumi’’, un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.
pantu un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
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noteikšanas un maiņas kārtība”, 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt valsts nekustamajam īpašumam ,,A6” ar kopējo kadastra Nr. 7652002-0269, kas sastāv no četrām zemes vienībām - ar kadastra apzīmējumu 7652-0020269 platībā 13,57 ha, ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0295 platībā 21,78 ha, ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0524 platībā 12,56 ha un ar kadastra apzīmējumu
7652-007-0189 platībā 29,36 ha, ar kopējo zemes platību 77,27 ha, kas atrodas Līvānu
novada Jersikas pagastā, uz kurām uzbūvēti valsts galvenā autoceļa A6 ,,RīgaDaugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)” posmi, nosaukumu ,,Autoceļš
A6”, Jersikas pagasts, Līvānu novads /sk. pielikumā zemes lietojuma plānus/.
2. Noteikt šī lēmuma 1.punktā minētajām zemes vienībām Līvānu novada
Jersikas pagastā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
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 lietojuma plāni uz 4 lpp.
34. Par zemes robežu plānu un uzmērītās platības apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot zemes īpašuma (nosaukums) īpašnieka K. V., dzīvo (adrese),
2015.gada 16.janvāra iesniegumu par uzmērīto zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 7682-001-0063 un7682-003-0133 platību precizēšanu un izstrādātos
zemes robežu plānus nekustamajam īpašumam - zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 7682-001-0063 un7682-003-0133, kas atrodas Līvānu novada Sutru
pagastā, un uzmērīto zemes platību, kas veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā ir mazāka
par piešķirto kopējo zemes lietojumu minētajām zemes vienībām par 0,97 ha,
apstiprināšanu un saskaņā ar 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
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NOLEMJ:
1. Apstiprināt K. V. nekustamā īpašuma zemes vienībām, kas atrodas Sutru
pagastā, Līvānu novadā, pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā precizēto zemes vienības
platību un zemes robežu plānus zemes vienībām /skatīt pielikumā zemes robežu
plānus/:
1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-001-0063 platību - 6,65 ha,
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0133 platību - 2,58 ha.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāni uz 2 lpp.
35. Par lēmuma atcelšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) 2014.gada 5.decembra vēstuli
Nr.3/2-3/19217 „Par zemesgabalu Jersikas pagastā, Līvānu novadā (kadastra Nr. 7652001-0047)” un 2015. gada 19. janvāra vēstuli Nr. 3/2-3/1027 „Par zemesgabalu
Jersikas pagastā, Līvānu novadā (kadastra Nr. 7652-001-0047)”, ar pamatojumu, ka
zemes gabala, uz kura atrodas SIA „ADUGS Production” piederošā būve (kadastra
apzīmējums 7652 001 0047 001), kas sākotnēji iegūta īpašumā valsts īpašuma
privatizācijas rezultātā, atsavināšanu veicošā institūcija ir VNĪ, un līdz ar to ir
atceļams Līvānu novada domes 2014.gada 30.oktobra sēdes lēmuma Nr. 17-5(1) ,,Par
pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu no rezerves zemes fonda un platību
precizēšanu” 1.1.1. punkts par zemes vienības 0,165 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0047, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
piekritību Līvānu novada pašvaldībai, jo uz minētās zemes vienības atrodas ēka, kas
sākotnēji iegūta īpašumā valsts īpašuma objekta privatizācijas rezultātā, un
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.panta trešo daļu, kurā noteikts, ka valstij piekrīt un
valsts vārda zemesgrāmatā ierakstāma zeme, uz kuras atrodas privatizēti valsts
īpašuma objekti, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ :
1. Atcelt Līvānu novada domes 2014.gada 30.oktobra sēdes lēmuma Nr. 175(1) ,,Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu no rezerves zemes fonda un
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platību precizēšanu” 1.1.1.punktu par zemes vienības 0,165 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0047, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
piekritību Līvānu novada pašvaldībai.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
36. Par nosaukuma piešķiršanu ielai un adrešu maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot A. M., dzīvo (adrese), 2015.gada 20.janvāra iesniegumus par adreses
maiņu īpašuma (nosaukums) zemes vienībai 0,8747 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu (numurs) un ar to funkcionāli saistītajām būvēm, kas atrodas (adrese),
un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt atbilstoši apstiprinātajam Līvānu novada teritorijas plānojumam
2012 – 2024 gadam grafiskajā daļā Līvānu novada Turku pagasta Jaunā muižā
plānotam Rīgas ielas pagarinājumam – valsts galvenā autoceļa A6 ,,Rīga-DaugavpilsKrāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki)” posmam no Rīgas ielas Līvānos, Līvānu
novadā līdz nekustamajiem īpašumiem ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0586
autoceļa kreisajā pusē un 7686-007-0519 autoceļa labajā pusē, nosaukumu: Rīgas iela,
Jaunā muiža, Turku pagastā, Līvānu novadā (sk. pielikumā izkopējuma no kadastra
kartes ).
2. Mainīt nekustamā īpašuma (nosaukums) zemes vienībai 0,8747 ha platībā
un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7686-0070359-001, 7686-007-0359-002, 7686-007-0359-003, 7686-007-0359-004, 7686-0070359-006 un 7686-007-0359-010, noteikto adresi: „Madaras”, Jaunā muiža, Turku
pagasts, Līvānu novads, uz adresi: Rīgas iela 273, Jaunā muiža, Turku pagasts,
Līvānu novads.
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3. Mainīt nekustamajam īpašumam – ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7686-007-0359-008 un 7686-007-0359-009, kas atrodas Jaunā muiža,
Turku pagastā, Līvānu novadā, noteikto adresi: „Madaras”, Jaunā muiža, Turku
pagasts, Līvānu novads, uz adresi: Rīgas iela 273A, Jaunā muiža, Turku pagasts,
Līvānu novads.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

1) izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp..
2) zemes robežu plāns uz 1 lpp.

Domes sēdi tālāk vada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
37. Par zemes vienību sadali atbilstoši Līvānu novada teritorijas plānojumam.
Ziņo J. Magdaļenoks
Atbilstoši Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošo noteikumu
Nr. 9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam” (apstiprināti ar
Līvānu novada domes 31.08.2012. gada sēdes protokola Nr. 15, lēmumu Nr. 15-8)
1. pielikumā pievienotajā Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam II.
daļas „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk teritorijas
plānojums) 12. pielikumā attēlotai plānotai Līvānu pilsētas teritorijai, kas ietver visu
esošo Līvānu pilsētas teritoriju, kā arī daļu no Jersikas pagasta un Turku pagasta
teritorijas, Līvānu novada dome 2014. gada 26. jūnijā izdeva saistošos noteikumus Nr.
12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu”.
Mainot Līvānu novada administratīvās teritorijas teritoriālā iedalījuma vienību
robežas, konstatēts, ka Līvānu pilsētas teritorijā iekļaujas daļa valsts un pašvaldību
autoceļu nodalījuma joslu posmu Jersikas pagasta un Turku pagasta teritorijās.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar 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, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Sadalīt valsts galvenā autoceļa A6 ,,Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas
robeža (Pāternieki)” ceļa nodalījuma joslu Līvānu novada Turku pagastā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0639 platībā 26,6 ha divās daļās, atdalot Līvānu novada
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Līvānu pilsētā iekļaujamo posmu 1,32 ha platībā atbilstoši grafiskajam pielikumam
(sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2. Sadalīt valsts galvenā autoceļa A6 ,,Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas
robeža (Pāternieki)” ceļa nodalījuma joslu Līvānu novada Jersikas pagastā ar
kadastra apzīmējumu 7652-002-0269 platībā 13,57 ha divās daļās, atdalot Līvānu
novada Līvānu pilsētā iekļaujamo posmu 0,72 ha platībā atbilstoši grafiskajam
pielikumam (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
3. Sadalīt valsts autoceļa P63 ,,Līvāni-Preiļi” ceļa nodalījuma joslu Līvānu
novada Jersikas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0074 platībā 2,6 ha divās
daļās, atdalot Līvānu novada Līvānu pilsētā iekļaujamo posmu 1,03 ha platībā
atbilstoši grafiskajam pielikumam (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
4. Sadalīt pašvaldības ceļa nodalījuma joslu Līvānu novada Jersikas pagastā
ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0348 platībā 0,875 ha divās daļās, atdalot Līvānu
novada Līvānu pilsētā iekļaujamo posmu 0,335 ha platībā atbilstoši grafiskajam
pielikumam (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
5. Sadalīt pašvaldības ceļa nodalījuma joslu Līvānu novada Jersikas pagastā
ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0088, precizējot tās platību atbilstoši VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem
datiem 0,6451 ha platībā, divās daļās, atdalot Līvānu novada Līvānu pilsētā
iekļaujamo posmu 0,3491 ha platībā atbilstoši grafiskajam pielikumam (sk. pielikumā
izkopējumu no kadastra kartes).
6. Sadalīt pašvaldības ceļa – Stirnu ielas ceļa nodalījuma joslu Līvānu novada
Jersikas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0082, precizējot tās platību
atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem 3,0525 ha platībā, trīs daļās, atdalot Līvānu novada Līvānu pilsētā
iekļaujamo Stirnu ielas posmu 1,1805 ha platībā atbilstoši grafiskajam pielikumam un
atdalot Līvānu novada Līvānu pilsētā iekļaujamo Stirnu ielas atzaru 0,51 ha platībā
(sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
7. Sadalīt pašvaldības ceļa nodalījuma joslu Līvānu novada Turku pagastā ar
kadastra apzīmējumu 7686-007-0177 platībā 1,033 ha divās daļās, atdalot Līvānu
novada Līvānu pilsētā iekļaujamo posmu 0,453 ha platībā atbilstoši grafiskajam
pielikumam (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
8. Sadalīt VAS Latvenergo valdījumā esošo zemes vienību Līvānu novada
Jersikas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0141 platībā 1,9594 ha divās
daļās, atdalot Līvānu novada Līvānu pilsētā iekļaujamo posmu 0,567 ha platībā
atbilstoši grafiskajam pielikumam (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
9. Sadalīt VAS Latvenergo valdījumā esošo zemes vienību Līvānu novada
Jersikas pagastā ar kadastra apzīmējumu 7666-001-0140 platībā 4,2280 ha divās
daļās, atdalot Līvānu novada Līvānu pilsētā iekļaujamo posmu 1,026 ha platībā
atbilstoši grafiskajam pielikumam (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
10. Noteikt, ka šī lēmuma 1-9.punktā norādītās zemes vienību platības var tikt
precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
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11. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes uz 9 lpp.
38. Par zemes reformas pabeigšanu Līvānu novada Līvānu pilsētā

Ziņo A. Usāne
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Līvānu novada domes zemes komisijas, sadarbībā ar Valsts zemes
dienestu un VZD Latgales reģionālo nodaļu, sagatavoto Pārskatu par zemes reformas
pabeigšanu Līvānu novada Līvānu pilsētā, kas izstrādāts atbilstoši likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās” 6.pantam (turpmāk – Likums),
kurā noteikts, ka pašvaldībai līdz 2014.gada 30.novembrim jāsagatavo un jāiesniedz
Valsts zemes dienestā (turpmāk – VZD) paziņojums par zemes reformas pabeigšanu
pilsētā un pārskats par zemes reformu reglamentējošos normatīvos aktos noteikto
darbu izpildi (turpmāk – Pārskats), tika konstatēts, ka Pārskatā norādītās zemes
vienības, zemes vienību platības un personas, kuras īpašuma tiesības nav
nostiprinājušas zemesgrāmatā, bet kurām ir atjaunotas īpašuma tiesības, kuras
noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas
Hipotēku un zemes banku”, zemes vienības un to platības, uz kurām īpašuma tiesības
saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts
un pašvaldības vārda, līdzvērtīgās zemes kompensācijas un rezerves zemes fondā
ieskaitītās, kā arī zemes reformas laikā neizmantotās zemes vienības un to platības, tai
skaitā informācija pa publiskajiem ūdeņiem, ņemot vērā zemes vienības piederības
statusu, Pārskatā sadalītas septiņās sadaļās:
1) Zemes vienības ar statusu „Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas
atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu”- sadaļā iekļautas 20 zemes vienības ar
statusu „Zeme, par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību
atjaunošanu”.
2) Zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais valdījums”sadaļā iekļautas 23 zemes vienības ar statusu „Nekustamā īpašuma tiesiskais
valdījums”.
3) Zemes vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme”- sadaļā iekļautas
263 zemes vienības ar statusu „Pašvaldībai piekritīgā zeme”.
4) Zemes vienības ar statusu „Valstij piekritīgā zeme”- sadaļā iekļautas 2
zemes vienības ar statusu „Valstij piekritīgā zeme”.
5) Zemes vienības ar statusu „Publiskie ūdeņi”- sadaļā iekļautas 7 zemes
vienības ar statusu „Publiskie ūdeņi”.
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6) Zemes vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai”- sadaļā
iekļautas 5 zemes vienības ar statusu „Zeme zemes reformas pabeigšanai”.
7) Zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds”- sadaļā iekļautas 6
zemes vienības ar statusu „Rezerves zemes fonds”.
Saskaņā ar pārskatā sniegto informāciju Līvānu novada Līvānu pilsētas
teritorijā visām zemesgrāmatā neierakstītajām zemes vienībām ir noteikts to
piederības vai piekritības statuss un tas atbilst pašvaldības rīcībā esošajiem
dokumentiem.
Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumiem un saskaņā ar pārskatā sniegto
informāciju VZD uzturētajā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
(turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) visām Līvānu novada Līvānu pilsētas
teritorijā esošajām zemes vienībām ar statusu „Valstij piekritīgā zeme” ir iereģistrēts
piederības vai piekritības statuss valstij.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 27. punktu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas
Republikas pilsētās” 6. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apliecināt, ka Līvānu novada Līvānu pilsētas teritorijā ir pabeigts zemes
reformas process.
2. Lūgt VZD sagatavot iesniegšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par
zemes reformas pabeigšanu Līvānu pilsētā, Līvānu novadā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
komisijas priekšsēdētāja Renāte Šmukste un zemes ierīcības inženieris Miķelis
Baltmanis.
Pielikumā: pārskats uz 11 lpp.
39. Par atbildīgo amatpersonu pašvaldības izglītības iestāžu rīkoto konkursu,
sacensību, čempionātu vai citu pasākumu nolikumu izvērtēšanai un
saskaņošanai.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots I. Jaunušānei
Paskaidro H. Jablonska, R. Šmukste
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktam un 21.
panta pirmās daļas 23. punktam, kurā noteikts, ka dome lemj par kārtību, kādā
izpildāmas šā likuma 15. pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi
atbildīgās amatpersonas, un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2009. gada 30.
jūlija saistošo noteikumu Nr. 12 „Līvānu novada pašvaldības nolikums” 18. punktu,
nolūkā nodrošināt pārraudzību pār Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu
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rīkotajiem konkursiem, sacensībām, čempionātiem vai citiem pasākumiem, un tiem
paredzēto finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši iestādes budžetā piešķirtajam
finansējumam, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt, ka atbildīgā amatpersona par Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestāžu rīkotajiem konkursiem, sacensībām, čempionātiem vai citiem pasākumiem ir
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
2. Noteikt, ka izglītības iestādei, kura rīko konkursu, sacensības, čempionātus
vai citus pasākumus, tā nolikums jāsaskaņo ar Līvānu novada Izglītības pārvaldi.
3. Konkursa, sacensības, čempionāta vai cita pasākuma nolikumu, pēc tā
saskaņošanas ar Līvānu novada Izglītības pārvaldi, apstiprina Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
4. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izglītības iestāžu vadītāji.
Sēde beidzas plkst.1030
Protokols parakstīts 2015. gada 2. februārī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

A. Usāne

Sēdi protokolēja personāla vadības
un administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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