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Līvānu novada domes
sēdes protokols
LĪVĀNOS

2015. gada 26. februārī
Sēdes sākums plkst. 900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Viktorija LOČA
Sēdē piedalās deputāti:
Valdis ANSPAKS
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠANE
Ināra KALVĀNE
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Ainis VEIGURS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Gaļina KRJUKOVA
Normunds LIEPNIEKS
Juris KIRILLOVS
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
Indra ARTEMJEVA, sabiedrisko attiecību speciāliste,
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Ginta KRAUKLE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
Baiba VUCENLAZDĀNE, attīstības un plānošanas daļas vadītājas p.i.,
Inga ZVAIGZNE-SNIĶERE, Multifunkcionālā JIC „Kvartāls” vadītāja,
Diāna KLEINA, būvvaldes vadītāja.
Pirms darba kartības izsludināšanas deputāti uzklausīja Multifunkcionālā JIC
„Kvartāls” vadītājas Ingas Zvaizgnes-Sniķeres prezentāciju par centra darbību aizvadītajā
gadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome izskata
iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods
2. Par Līvānu novada domes budžetu 2015. gadam. Ziņo A. Vaivods
3. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo A. Vaivods
4. Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu. Ziņo A. Vaivods
5. Par grozījumiem Līvānu novada domes atlīdzības noteikumos. Ziņo A. Vaivods
6. Par projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā 3. kārta”. Ziņo A.
Vaivods
7. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības „Skrituls” projektam
„Abrenes tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam “Daugavieši”. Ziņo
A. Vaivods
8. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības „Jauniešu organizācija
“IMKA Līvāni”” projektam „Tautas tērpu iegāde Līvānu 1. vidusskolas folkloras
kopas “Ceiruleits” jaunākajai un vecākajai grupai. Ziņo A. Vaivods
9. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods
10. Par izmaksām ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā. Ziņo A. Vaivods
11. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem uz 2015.gada 1.janvāri. Ziņo A. Vaivods
12. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Kraujiņas” Turku pagastā, Līvānu novadā,
nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
13. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Meža ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā,
nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
14. Par pašvaldības īpašuma objekta – būvju „Rušenieku kaltes”, Rušeniekos,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods
15. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora JUMZ 6KL, valsts numura zīme
T1087LP atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods
16. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 1PTS-9, valsts numura zīme
P5505LK atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods
17. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora T-150K nosacītās cenas
apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
18. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VAZ 21043 nosacītās
cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
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19. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas piekabes Russo-Balt
nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
20. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo A. Vaivods
21. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods
22. Par atpakaļpirkuma līgumu slēgšanu. Ziņo A. Vaivods
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods
24. Par nekustamā īpašuma – atsevišķu dzīvokļu īpašumu izslēgšanu no pašvaldības
bilances. Ziņo A. Vaivods
25. Par kompensāciju sakarā ar žoga demontēšanu būvprojekta realizācijas gaitā. Ziņo
A. Vaivods
26. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I.Kalvāne
27. Par grozījumiem 2006. gada 31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā”. Ziņo I.Kalvāne
28. Par Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I.Kalvāne
29. Par grozījumiem Latgales Mākslas un amatniecības centra nolikumā. Ziņo
I.Kalvāne
30. Par grozījumiem Sutru pamatskolas nolikumā. Ziņo I.Kalvāne
31. Par Līvānu Bērnu un jauniešu centra nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I.Kalvāne
32. Par Fotokonkursu „Līvāni – manu sajūtu pilsēta”. Ziņo I.Kalvāne
33. Par izmaiņām Līvānu novada domes Kultūras un sporta komisijas sastāvā. Ziņo
I.Kalvāne
34. Par adrešu maiņu Līvānu novada Līvānu pilsētā un Jersikas pagastā. Ziņo J.
Magdaļenoks
35. Par nosaukuma piešķiršanu, adrese noteikšanu un maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks
36. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Zaļā ielā 5, Līvānos, Līvānu
novadā, apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
37. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
38. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks
39. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks
40. Par zemes robežu plānu un uzmērītās platības apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
41. Par VAS “Latvijas Dzelzceļš” paredzētās darbības “Latvijas dzelzceļa tīkla
elektrifikācija” akceptēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
42. Par Līvānu būvvaldes nolikumu. Ziņo J. Magdaļenoks
43. Par dalību biedrībā „Reģionālo attīstības centru apvienības”. Ziņo A. Vaivods

1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
30.janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas
Pašvaldību savienības domes sēdē Rīgā.
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2.februārī:
- Darbu uzsāka Līvānu novada Kultūras centra jaunā direktore Aija Smirnova. Direktori
sveica domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne;
- Jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls” svinēja 1 gada jubileju. Pasākumā piedalījās
Līvānu novada domes vadība un deputāti.
3.februārī novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības domes ārkārtas sēdē Rīgā.
4.februārī:
- Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Nodarbinātības Valsts
aģentūras Preiļu filiāles vadītāju Viju Jakimovu, lai pārrunātu pašvaldības un NVA
sadarbības iespējas;
- Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne organizēja sanāksmi Līvānu
novada Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbiniekiem par savstarpējās sadarbības
veidošanu dažādu jautājumu risināšanā.
5.februārī:
- Līvānu novada domē notika kultūras, bibliotēku un Latgales mākslas un amatniecības
centra darbinieku sanāksme, piedalījās Līvānu novada domes vadība;
- Līvānu novada domē notika novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme, piedalījās
Līvānu novada domes vadība;
- Līvānu novada domē notika sanāksme ar mērķi risināt jautājumu par ūdens kvalitātes
uzlabošanu daļā no Līvānu pilsētas daudzdzīvokļu mājām, kur ūdens kvalitāte
pasliktinājusies sakarā ar veiktajiem ielu rekonstrukcijas un maģistrālā ūdensvada
būvniecības darbiem. Lai uzlabotu situāciju, būvniecības uzņēmuma un Līvānu dzīvokļu
un komunālās saimniecības darbinieki veica apjomīgus maģistrālā ūdensvada skalošanas
darbus.
10.februārī:
- Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Reģionālo attīstības centru apvienības
valdes sēdē Latvijas Pašvaldību savienībā, Rīgā;
- Domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne tikās ar JIC “Kvartāls” vadību, lai pārrunātu
jautājumu par darbu ar jaunatni Līvānu novadā.
13.februārī:
- Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales plānošanas reģiona attīstības
padomes sēdē Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā;
- Domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Latvijas Mazpulku konferencē
Rīgā.
14.februārī Līvānu novada Kultūras centrā notika "Gada balva kultūrā" apbalvošanas
ceremonija. Līvānu novada domi pasākumā pārstāvēja domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
18.februārī Līvānu novada domē notika Līvānu pilsētas svētku 2015 darba grupas
sanāksme, ko vadīja priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
17.februārī jaunatnes iniciatīvu centrā “Kvartāls” notika strukturētā dialoga pasākums –
diskusija “Kafija ar politiķiem”, ko organizēja Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) sadarbībā
ar diskusiju koordinatoru Latgales reģionā biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs.
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Diskusijā piedalījās četri Līvānu novada domes deputāti: Andris Vaivods, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis un Inese Jaunušāne.
18.februārī:
- Līvānu novada domē notika apvienotā komiteju sēde, kuras laikā tika skatīts Līvānu
novada pašvaldības 2015.gada budžets;
- Līvānu novada domē notika Administratīvās komisijas sēde.
19.februārī:
- Līvānu novada domē notika komiteju sēdes: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas sēde; Tautsaimniecības komitejas sēde un Finanšu komitejas sēde;
- Gatavojoties XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Līvānu novada
Kultūras centrā notika novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu uz skate. Līvānu
novada domi pasākumā pārstāvēja priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
21.februārī Līvānu novada Kultūras centrā notika slāvu tradīciju ansambļa „Uzori” 15
gadu jubilejas koncerts. Ansambli jubilejā sveica Līvānu novada domes priekšsēdētājs
Andris Vaivods.
22.februārī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne, pārstāvot Līvānu novada domi,
apmeklēja amatierteātru saietu „Aizgavēņa grīztovys” Līvānu novada Kultūras centrā.
24.februārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Reģionālo attīstības centru
apvienības sēdē Latvijas Pašvaldību savienībā, Rīgā, kur tika skatīts jautājums par
biedrības dibināšanu.

2. Par Līvānu novada domes budžetu 2015. gadam.
Ziņo A. Vaivods
Skaidro H.Jablonska, U.Skreivers
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr. 830
„Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales
kārtību 2015.gadā”, likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”, likumu "Par pašvaldībām"
un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.2 ”Par Līvānu novada
domes pamatbudžetu 2015. gadam” (skat. pielikumā Nr. 1).
2. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.3 ”Par Līvānu novada
domes speciālo budžetu 2015. gadam” (skat. pielikumā Nr. 2).
3. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.4 "Par Līvānu novada
domes dāvinājumiem un ziedojumiem 2015. gadam" (skat. pielikumā Nr. 3).
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un atbildīgie par programmām
(pasākumiem).
5

Pielikumā:

1) saistošie noteikumi Nr.2 uz 2 lpp.
2) saistošie noteikumi Nr.3 uz 1 lpp.
3) saistošie noteikumi Nr.4 uz 1 lpp.
4) paskaidrojuma raksts uz 4 lpp.
3. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām.

Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes pārvaldes un administrācijas, Līvānu
būvvaldes, Līvānu novada Kultūras centra un tā filiāļu, Līvānu novada centrālās
bibliotēkas un tās filiāļu, Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "Kvartāls", Jēkaba
Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas, Līvānu novada pirmsskolas izglītības
iestādes “Rūķīši”, Rožupes pamatskolas, Līvānu 1. vidusskolas, Līvānu 2. vidusskolas,
Jaunsilavas pamatskolas, Sutru pamatskolas, Jersikas pamatskolas, Rudzātu vidusskolas,
Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolas, Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas,
Līvānu Bērnu un jauniešu centra, Rudzātu speciālās internātpamatskolas, Līvānu novada
Izglītības pārvaldes, Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centra, Kapličas, Latgales
mākslas un amatniecības centra, Līvānu novada bāriņtiesas, Līvānu novada sociālā
dienesta, Līvānu novada Jersikas pagasta pārvaldes, Līvānu novada Turku pagasta
pārvaldes, Līvānu novada Rožupes pagasta pārvaldes, Līvānu novada Sutru pagasta
pārvaldes, Līvānu novada Rudzātu pagasta pārvaldes, Rožupes veselības punkta, Jersikas
veselības punkta un Alternatīvās aprūpes centra „Rožlejas” amatu vienību sarakstus un
noteiktās mēneša darba algas no 2015. gada 1. marta (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un iestāžu vadītāji.
Pielikumā: amatu saraksti uz 35 lpp.

4. Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2011.gada 31.marta noteikumiem Nr. 5
„Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”, likuma "Par pašvaldībām" 61. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
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1. Noteikt domes komisiju, valžu (darba grupu) izdevumu maksimālo kopsummu
2015. gadā atbilstoši naudas summai, kas aprēķināta sekojošām komisiju, valžu (darba
grupu) stundu skaitam:
1.1. administratīvajai komisijai - 150 stundas;
1.2. attīstības plānošanas komisijai - 50 stundas;
1.3. dzīvokļu jautājumu komisijai - 150 stundas;
1.4. privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai - 50 stundas;
1.5. kultūras un sporta komisijai - 160 stundas;
1.6. administratīvo aktu strīdu komisijai – 50 stundas;
1.7. vides uzraudzības un kārtības komisijai – 180 stundas;
1.8. Rožupes pagasta valdei - 120 stundas;
1.9. Jersikas pagasta valdei - 120 stundas
1.10.Turku pagasta valdei - 120 stundas;
1.11. Rudzātu pagasta valdei - 120 stundas;
1.12. Sutru pagasta valdei - 120 stundas.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.

5. Par grozījumiem Līvānu novada domes atlīdzības noteikumos.
Ziņo A. Vaivods
Ņemot vērā valstī noteiktās minimālās algas palielinājumu un pamatojoties uz
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. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada domes 2011. gada 31. marta noteikumos Nr. 5 „Līvānu
novada domes atlīdzības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Noteikumu 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Domes priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka, ņemot vērā Centrālās statistikas
pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo aizpagājušā
gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram (turpmāk — mēneša vidējās darba
samaksas apmērs), kas noapaļots pilnos euro, kuram piemēro koeficientu līdz 3,64.
Domes priekšsēdētāja mēnešalgas apmēru nosaka ar Domes lēmumu.”
1.2. Izteikt Noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:
„9. Domes priekšsēdētāja vietnieka amats ir algots. Priekšsēdētāja vietnieka
mēnešalgu nosaka, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas
paziņojumā publicētajam valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba
samaksas apmēram (turpmāk — mēneša vidējās darba samaksas apmērs), kas noapaļots
pilnos euro, kuram piemēro koeficientu līdz 3,2. Domes priekšsēdētāja vietnieka
mēnešalgas apmēru nosaka ar Domes lēmumu.”
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1.3. papildināt Noteikumu 22. punktu aiz vārdiem „apstiprinātā budžeta” ar šādu
tekstu:
„Darbiniekiem, kuriem noteikta laika darba apmaksas sistēma (vai summētais
darba laiks) stundas tarifa likmi aprēķina normālā darba laika ietvaros (40 stundas)
nedēļā, ņemot vērā kalendārā gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī un noteiktās
mēneša darba algas apmēru.”
1.4. izteikt Noteikumi 24. punktu šādā redakcijā:
„24. Līvānu novada domes deputāti (turpmāk – Deputāti), izņemot Domes vēlētās
algotās amatpersonas, saņem atlīdzību par piedalīšanos Domes, komiteju un komisiju
(darba grupu) un valžu sēdēs pēc stundu apmaksas kārtības, nosakot stundas likmi, dalot
Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī
strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru (turpmāk —
mēneša vidējās darba samaksas apmērs), kas noapaļots pilnos euro,), kuram piemēro
koeficientu 1,2, ar darba stundu skaitu mēnesī, par pamatu ņemot 22 darba dienas mēnesī
un 40 stundas nedēļā.”
1.5. izteikt Noteikumu 25. punktu šādā redakcijā:
„25. Par citu deputāta pienākumu pildīšanu katrs deputāts saņem EUR 160,00
mēnesī, komiteju priekšsēdētājs – EUR 168,00 mēnesī;”
1.6. izteikt Noteikumu 27. punktu šādā redakcijā:
„27. Ja deputāts nepilda 26. punktā minētos deputāta pienākumus, deputātam
netiek izmaksāta EUR 160,00 atlīdzības daļa.”
1.7. Izteikt Noteikumu IX nodaļu „Noslēguma jautājumi” ar 50.4 punktu šādā
redakcijā:
„50.4 Šo Noteikumu 25. un 27. punkta grozījumi tiek piemēroti sākot ar 2015.
gada 1.martu.”
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers.
6.Par projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā 3. kārta”.
Ziņo A. Vaivods
Skaidro B.Vucenlazdāne
Izskatot Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļas sagatavoto
projekta „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā 3. kārta” koncepciju, kas
izstrādāta saskaņā ar Valsts atbalsta pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” programmu zivsaimniecības attīstībai
no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, kuras mērķis ir zivsaimniecības attīstība valsts un
pašvaldību īpašumā esošajās ūdenstilpēs, un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012 . – 2018. gadam” 2. prioritātes
„Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta” 2.3. rīcības virziena „Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta
8

pievilcīga dabas vide” 2.3.1. rīcībai „Dabas vides aizsardzības un sakārtošanas pasākumu
nodrošināšana” un 2.3.2. rīcībai „Dabas vides ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana”, un
Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par valsts
atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, un
likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā Valsts atbalsta programmas
pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
pašvaldību īpašumā” ar projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā 3.
kārta” un iesniegt projektu Lauku atbalsta dienestā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada domes 2015. gada budžetā
paredzēt līdzekļus 4821,80 EUR (četri tūkstoši astoņi simti divdesmit viens euro, 80
centi) apmērā projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai, no kuriem 4334,22 EUR (četri
tūkstoši trīs simti trīsdesmit četri euro, 22 centi) ir Valsts atbalsta programmas
Zivsaimniecības attīstībai finansējums un 487,58 EUR (četri simti astoņdesmit septiņi
euro, 58 centi) pašvaldības līdzfinansējums.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja pienākumu
izpildītāja Baiba Vucenlazdāne.

7. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības „Skrituls” projektam
„Abrenes tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam “Daugavieši”.
Ziņo A. Vaivods
Izvērtējot biedrības „Skrituls”, reģ. Nr. 40008228227, adrese Lāčplēša iela 27-45,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2015. gada 27. janvāra iesniegumu Nr.2015/1 par
līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Abrenes tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju
kolektīvam “Daugavieši”’ idejas realizēšanai, tika konstatēts, ka biedrība „Skrituls” ir
iesniegusi Lauku atbalsta dienestam projektu „Abrenes tautas tērpu iegāde vidējās
paaudzes deju kolektīvam “Daugavieši”’, saskaņā ar kuru ir paredzēts iegādāties tautas
tērpus Līvānu novada Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvam „Daugavieši”.
Projekta kopējās izmaksas 7418,00 EUR (septiņi tūkstoši četri simti astoņpadsmit eiro, 00
centi), t.sk. attiecināmās izmaksas 7115,00 EUR (septiņi tūkstoši viens simts piecpadsmit
eiro, 00 centi), no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansējums 6403,50 EUR (seši tūkstoši četri simti trīs euro, 50 centi), un 10%
līdzfinansējums 711,50 EUR (septiņi simti vienpadsmit euro, 50 centi), un projekta
neattiecināmās izmaksas 303,00 EUR (trīs simti trīs euro, 00 centi). Pamatojoties uz
iepriekš minēto un saskaņā ar projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās
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attīstības programmas 2012.-2018.gadam” 1.prioritātes „Dzīves un darba prasmes,
pašiniciatīva un uzņēmība” 1.3. rīcības virziena „Visa mūža garumā tiek saglabāta un
attīstīta iedzīvotāju pašaktivitāte, uzņēmība, dzīves prasmes, atbildība, gatavība saprātīgi
riskēt un vēlme strādāt” rīcībai 1.3.2. „Mūžizglītības un pašīstenošanās pasākumi Līvānu
novada iedzīvotāju uzņēmējdarbības, darba iemaņu, prasmju un personīgās
individualitātes attīstībai” un 2. prioritātes „Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”
2.2. rīcības virziena „Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem
un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga sociālā vide” rīcībai 2.2.5. „Iedzīvotāju un
viesu brīvā laika aktivitāšu pieejamības un kvalitātes uzlabošana”, un pamatojoties uz
Lauku atbalsta dienesta 2015. gada 10. februāra lēmumu Nr.03.6-11/15/320 par projekta
iesnieguma apstiprināšanu un likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu un 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Skrituls”, reģ. Nr. 40008228227, adrese Lāčplēša iela 2745, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, projekta “Abrenes tautas tērpu iegāde vidējās
paaudzes deju kolektīvam “Daugavieši”” ieviešanu.
2. Piešķirt biedrībai „Skrituls” līdzekļus 711,50 EUR (septiņi simti vienpadsmit
euro un 50 centi) apmērā šī lēmuma 1. punktā norādītā projekta līdzfinansējuma
nodrošināšanai no Līvānu novada domes 2015. gada pamatbudžeta līdzekļiem.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja pienākumu izpildītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.

8. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības „Jauniešu organizācija
“IMKA Līvāni”” projektam „Tautas tērpu iegāde Līvānu 1. vidusskolas folkloras
kopas “Ceiruleits” jaunākajai un vecākajai grupai”.
Ziņo A. Vaivods
Skaidro B.Vucenlazdāne
Izvērtējot biedrības “Jauniešu organizācija “IMKA Līvāni””, reģ. Nr.
40008076210, adrese Rīgas iela 110, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2015. gada 10.
februāra iesniegumu Nr.2 par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Tautas tērpu iegāde
Līvānu 1. vidusskolas folkloras kopas “Ceiruleits” jaunākajai un vecākajai grupai” idejas
realizācijai, tika konstatēts, ka biedrība “Jauniešu organizācija “IMKA Līvāni”” ir
iesniegusi Lauku atbalsta dienestam projektu “Tautas tērpu iegāde Līvānu 1. vidusskolas
folkloras kopas “Ceiruleits” jaunākajai un vecākajai grupai” saskaņā ar kuru ir paredzēts
iegādāties tautas tērpus Līvānu 1. vidusskolas folkloras kopai “Ceiruleits”. Projekta
kopējās izmaksas 694,00 EUR (seši simti euro, 00 centi), kurām 90% ir Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 624,60 EUR (seši simti
divdesmit četri euro, 00 centi), un 10% līdzfinansējums 69,40 EUR (sešdesmit deviņi
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euro, 40 centi). Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar projekta atbilstību „Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam” 1.prioritātes
„Dzīves un darba prasmes, pašiniciatīva un uzņēmība” 1.3. rīcības virziena „Visa mūža
garumā tiek saglabāta un attīstīta iedzīvotāju pašaktivitāte, uzņēmība, dzīves prasmes,
atbildība, gatavība saprātīgi riskēt un vēlme strādāt” rīcībai 1.3.2. „Mūžizglītības un
pašīstenošanās pasākumi Līvānu novada iedzīvotāju uzņēmējdarbības, darba iemaņu,
prasmju un personīgās individualitātes attīstībai” un 2. prioritātes „Uzņēmējdarbība, darbs
un ģimenes labsajūta” 2.2. rīcības virziena „Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga sociālā vide”
rīcībai 2.2.5. „Iedzīvotāju un viesu brīvā laika aktivitāšu pieejamības un kvalitātes
uzlabošana”, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu un 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības “Jauniešu organizācija “IMKA Līvāni”” projekta “Tautas
tērpu iegāde Līvānu 1. vidusskolas folkloras kopas “Ceiruleits” jaunākajai un vecākajai
grupai” ieviešanu.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā Līvānu novada domes 2015.gada budžetā kopā
rezervēt līdzekļus 69,40 EUR (sešdesmit deviņi euro un 40 centi) projekta
līdzfinansējuma nodrošināšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja pienākumu izpildītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.

9. Par zvejas tiesību nomu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot V. V., dzīvo (adrese), 2015.gada 03.februāra iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2015. gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. pantu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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1.1. Iznomāt V. V., dzīvo (adrese) zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR (četrpadsmit euro, 23 centi).
1.2. Noteikt, ka V. V. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot J. P., dzīvo (adrese), 2015.gada 09.februāra iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2015. gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. pantu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt J. P., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR (četrpadsmit euro, 23 centi).
2.2. Noteikt, ka J. P. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot M. D., dzīvo (adrese), 2015.gada 02.februāra iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2015. gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. pantu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma par
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„Pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt M. D., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR (četrpadsmit euro, 23 centi).
3.2. Noteikt, ka M. D. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot J. G., dzīvo (adrese), 2015.gada 03.februāra iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu Daugavas un Dubnas upēs pašpatēriņam 2015. gadā, un
saskaņā ar Zvejniecības likuma 7. pantu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta
noteikumiem Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un
zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2.
maija noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un
Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma
par „Pašvaldībām” 21. pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Iznomāt J. G., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR (četrpadsmit euro, 23 centi).
4.2. Noteikt, ka J. G. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
4.4. 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. Izskatot V. L., dzīvo (adrese), 2015.gada 12.februāra iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2015. gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. pantu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 918
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„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma par
„Pašvaldībām” 21. pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Iznomāt V. L., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR (četrpadsmit euro, 23 centi).
5.2. Noteikt, ka V. L. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
5.4. 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
6. Izskatot J. A., dzīvo (adrese), 2015.gada 3.februāra iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2015. gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. pantu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma par
„Pašvaldībām” 21. pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Iznomāt J. A., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR (četrpadsmit euro, 23 centi).
6.2. Noteikt, ka J. A. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
6.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
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6.4. 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

10. Par izmaksām ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Līvānu slimnīca”, reģ. Nr.
40003231451, juridiskā adrese Zaļā iela 44, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2015.gada
21.janvāra vēstuli Nr. 1-6/3 par viena iemītnieka izmaksām sociālās aprūpes nodaļā no
2015.gada 1.marta un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta „b” un „g” apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.No 2015.gada 1.marta apstiprināt viena iemītnieka uzturēšanās izmaksas
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Līvānu slimnīca” ilgstošās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas nodaļā 10,00 EUR (desmit euro, 00 centi) diennaktī.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Līvānu slimnīca” valdes priekšsēdētājs Vadims Krimans.

11. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem uz 2015.gada 1.janvāri.
Ziņo A. Vaivods
Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem, un atbilstoši Izglītības likuma 17.panta otrai daļai, Ministru
kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” un pamatojoties uz 2014.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītajiem iestāžu
uzturēšanas izdevumiem un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
„g” apakšpunktam, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam,
Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt ar 2015.gada 1.janvāri pašvaldību savstarpējos norēķinos
pielietojamos izcenojumus vienam audzēknim mēnesī saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un galvenā ekonomiste Līga Ancāne.
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Pielikumā: izmaksu tabula uz 1 lpp.

12. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Kraujiņas” Turku pagastā, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot E. Z., dzīvo (adrese), iesniegumu par pašvaldībai piekrītoša zemes gabala
ar kadastra Nr. 7686 007 0298, par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums, pārdošanu, un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2014.gada 27.februāra lēmumu Nr.3-13, „Par
pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Jaunsilavās, Turku
pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai”, un SIA „Latio” 2015.gada 15.janvārī
noteikto nekustamā īpašuma vērtību un privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka publiskai personai piederošu
zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai,
atsavināšanas kārtību, un likuma „Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Kraujiņas”, Turku pagastā,
Līvānu novadā, 0,411 ha platībā, ar kadastra Nr. 7686 007 0298, nosacīto cenu 900,00
EUR (deviņi simti septiņdesmit euro, 00 centi) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt E. Z. atsavināšanas
paziņojumu (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums

13. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Meža ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā,
nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot I. K., dzīvo (adrese), 2014. gada 29. augusta iesniegumu par pašvaldībai
piekrītoša zemes gabala ar kadastra Nr. 7611 003 1611, par kuru ir noslēgts zemes nomas
līgums, pārdošanu, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2014. gada 25. septembra
lēmumu Nr.15-17 „Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa apbūvēta zemesgabala
Meža ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai”, un SIA „Latio”
2015.gada 15.janvārī noteikto nekustamā īpašuma vērtību un privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka publiskai personai
piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai
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personai, atsavināšanas kārtību, un likuma „Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt atsevišķa apbūvēta zemesgabala Meža ielā 6, Līvānos, Līvānu
novadā, 0,0912 ha platībā, ar kadastra Nr. 7611 003 1611, nosacīto cenu 1800,00 EUR
(viens tūkstotis astoņi simti euro, 00 centi) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt I.K. atsavināšanas
paziņojumu ( skat. pielikumā ).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
14.Par pašvaldības īpašuma objekta – būvju „Rušenieku kaltes”, Rušeniekos,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot I. V., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas V. V., dzīvo (adrese),
iesniegumu par pašvaldības īpašuma objekta – būvju „Rušenieku kaltes”, Rušeniekos,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7666 509 0021, atsavināšanu uz
nomaksu, sadalot samaksu uz pieciem gadiem, 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 2014.gada
11.novembrī SIA „Latio” noteikto nekustamā īpašuma vērtību un ar Līvānu novada
domes 2014.gada 27.novembra sēdes protokola lēmumu Nr. 19-16 apstiprināto nosacīto
cenu – 5800,00 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi) un saskaņā ar 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. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt samaksu par pašvaldības īpašuma objektu – būvēm „Rušenieku kaltes”,
Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7666 509 0021, kas atrodas
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Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 5800,00 EUR ( pieci tūkstoši astoņi simti
euro, 00 centi ) apmērā.
2. Pārdot I. V., dzīvo (adrese), būves „Rušenieku kaltes”, Rušeniekos, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7666 509 0021, par 5800,00 EUR (pieci tūkstoši
astoņi simti euro, 00centi) apmērā, slēdzot pirkuma līgumu uz nomaksu.
3. Noteikt, ka maksājumi veicami līdz 2019.gada 31.decembrim šādos termiņos:
3.1. līdz 2015.gada 31.decembrim – 1160,00 EUR ( viens tūkstotis viens simts
sešdesmit euro, 00 centi );
3.2. līdz 2016.gada 31.decembrim – 1160,00 EUR ( viens tūkstotis viens simts
sešdesmit euro, 00 centi);
3.3. līdz 2017.gada 31.decembrim – 1160,00 EUR ( viens tūkstotis viens simts
sešdesmit euro, 00 centi );
3.4. līdz 2018.gada 31.decembrim – 1160,00 EUR ( viens tūkstotis viens simts
sešdesmit euro, 00 centi );
3.5. līdz 2019.gada 31.decembrim – 1160,00 EUR ( viens tūkstotis viens simts
sešdesmit eur, 00 centi).
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar I. V. noslēdzams līdz 2015.gada 30.aprīlim.
5. I. 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.
15.Par pašvaldības kustamās mantas – traktora JUMZ 6KL, valsts numura zīme
T1087LP atsavināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada Turku pagasta pārvaldes vadītāja Aivara Smelcera
ierosinājumu par pašvaldības kustamās mantas – traktora JUMZ 6KL, 1990.gads, valsts
numura zīme T1087LP, atsavināšanu sakarā ar tālākas izmantošanas ekonomisko
neizdevīgumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
6.panta otro daļu, kurā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas
kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās
noteikta institūcija, un 37.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka pārdot publiskas
personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc
grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700,00 EUR (septiņi simti euro, 00 centi),
un 2015.gada 19.janvāra eksperta vērtējumā noteiktajai transportlīdzekļa vērtībai 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. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
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NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – traktoru JUMZ 6KL valsts
numura zīme T1087LP, 1990.izlaiduma gads.
2. Līvānu novada pašvaldībai piederošo traktoru JUMZ 6KL valsts numura zīme
T1087LP, 1990.izlaiduma gads, atsavināt par brīvu cenu 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro,
00 centi) tai skaitā PVN – 630,00 EUR (seši simti trīsdesmit euro, 00 centi) .
3. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv izsludināt
pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2015.gada 20.martam.
4. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.

16.Par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 1PTS-9, valsts numura
zīme P5505LK atsavināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada Turku pagasta pārvaldes vadītāja Aivara Smelcera
ierosinājumu par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 1PTS-9, 1989.gads,
valsts numura zīme P5505LK, atsavināšanu sakarā ar tālākas izmantošanas ekonomisko
neizdevīgumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
6.panta otro daļu, kurā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas
kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās
noteikta institūcija, un 37.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka pārdot publiskas
personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc
grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700,00 EUR (septiņi simti euro, 00 centi),
un 2015.gada 19.janvāra eksperta vērtējumā noteiktajai transportlīdzekļa vērtībai 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. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – traktora piekabi 1PTS-9,
valsts numura zīme P5505LK, 1989.izlaiduma gads.
2. Līvānu novada pašvaldībai piederošo traktora piekabi 1PTS-9, valsts numura
zīme P5505LK, 1989.izlaiduma gads, atsavināt par brīvu cenu 3500,00 EUR (trīs tūkstoši
pieci simti euro, 00 centi), tai skaitā PVN – 735,00 EUR (septiņi simti trīsdesmit pieci
euro, 00 centi).
3. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv izsludināt
pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2015.gada 20.martam.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
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17.Par pašvaldības kustamās mantas – traktora T-150K nosacītās cenas
apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās
daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja
kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka
par 700,00 EUR (septiņi simti euro, 00 centi), un atbilstoši Līvānu novada domes
2014.gada 18.decembra lēmumam Nr. 20-19 „Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās
automašīnas VAZ 21043 un traktora T-150K atsavināšanu” un 2015.gada 19.janvāra
eksperta vērtējumā noteiktajai transportlīdzekļa vērtībai, 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. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Līvānu novada pašvaldībai piederošo traktoru T-150K, 1980.izlaiduma gads,
valsts numura zīme T1086LP, atsavināt par brīvu cenu 1000,00 EUR (viens tūkstotis
euro, 00 centi), tai skaitā PVN – 210,00 EUR (divi simti desmit euro, 00 centi).
2. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv izsludināt
pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2015.gada 20.martam.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.

18.Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VAZ 21043 nosacītās
cenas apstiprināšanu
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās
daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja
kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka
par 700,00 EUR (septiņi simti euro, 00 centi), un atbilstoši Līvānu novada domes
2014.gada 18.decembra lēmumam Nr. 20-19 „Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās
automašīnas VAZ 21043 un traktora T-150K atsavināšanu” un 2015.gada 19.janvāra
eksperta vērtējumā noteiktajai transportlīdzekļa vērtībai, 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. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
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NOLEMJ:
1. Līvānu novada pašvaldībai piederošo vieglo automašīnu VAZ 21043,
1999.izlaiduma gads, valsts numura zīme DV478, atsavināt par brīvu cenu 130,00 EUR
(viens simts trīsdesmit euro, 00 centi), tai skaitā PVN – 27,30 EUR (divdesmit septiņi
euro, 30 centi).
2. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv izsludināt
pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2015.gada 20.martam.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.

19. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas piekabes Russo-Balt
nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās
daļas 1.punktu, kurš nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja
kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka
par 700,00 EUR, un atbilstoši Līvānu novada domes 2014.gada 18.decembra lēmumam
Nr. 20-20 „Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas piekabes Russo-Balt
atsavināšanu” un 2015.gada 19.janvāra eksperta vērtējumā noteiktajai transportlīdzekļa
vērtībai 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. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Līvānu novada pašvaldībai piederošo vieglās automašīnas piekabi Russo-Balt,
1993.izlaiduma gads, atsavināt par brīvu cenu 20,00 EUR (divdesmit euro, 00 centi), tai
skaitā PVN – 4,20 EUR (četri euro, 20 centi).
2. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv izsludināt
pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2015.gada 20.martam.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.

20. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot SIA (nosaukums), reģistrācijas nr.(numurs), juridiskā adrese: (adrese),
īpašnieka R. A. 2015.gada 28.janvāra iesniegumu par 2013.gada 20.novembra Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/13/30 darbības termiņa pagarināšanu, (zemes
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nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 3,6 ha platībā ar kadastra nr.7686 006 0198,
kas atrodas Robežniekos, Turku pagastā, Līvānu novadā) un ņemot vērā, ka līguma
darbības termiņš ir beidzies 2014.gada 31.decembrī, un saskaņā ar 2014.gada 30.oktobra
„Zemes pārvaldības likums” 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu un,
lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes
funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu,
tai skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1.
Pagarināt ar SIA (nosaukums), reģistrācijas nr.(numurs), juridiskā adrese:
(adrese), 2013.gada 20.novembrī noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.
LND/9-7/13/30 par zemes gabalu 3,6 ha platībā ar kadastra Nr. 7686 006 0198, kas
atrodas Robežniekos, Turku 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.
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), reģistrācijas nr. (numurs), juridiskā adrese: (adrese),
īpašnieces V. T. 2015.gada 30.janvāra iesniegumu par 2013.gada 12.jūnija Lauku apvidus
zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/13/22 darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas
līgums ir noslēgts par zemes gabalu 12,1 ha platībā ar kadastra nr.7686 006 0206, zemes
gabalu 1,55 ha platībā ar kadastra nr.7686 003 0091 un zemes gabala daļu 1,5 ha platībā
no zemes gabala ar kadastra nr. 7686 004 0050, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā
un ņemot vērā, ka līguma darbības termiņš ir beidzies 2014.gada 31.decembrī, un saskaņā
ar 2014.gada 30.oktobra „Zemes pārvaldības likums” 17.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 18.3. punktu un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās
daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos
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neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar ZS (nosaukums), reģistrācijas nr. (numurs), juridiskā adrese:
(adrese), 2013.gada 12.jūnijā noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/97/13/22 par zemes gabalu 12,1 ha platībā ar kadastra nr.7686 006 0206, zemes gabalu
1,55 ha platībā ar kadastra nr.7686 003 0091 un zemes gabala daļu 1,5 ha platībā no
zemes gabala ar kadastra nr. 7686 004 0050, kas atrodas Turku 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.
2.2. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot Z. V., dzīvo: (adrese), 2015.gada 23.janvāra iesniegumu par 2012.gada
01.novembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/57 darbības termiņa
pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 2,3 ha platībā ar
kadastra nr.7652 003 0241, kas atrodas Gumertgrāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā)
un ņemot vērā, ka līguma darbības termiņš ir beidzies 2013.gada 31.decembrī, bet zeme
tika faktiski apsaimniekota, un saskaņā ar 2014.gada 30.oktobra „Zemes pārvaldības
likums” 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu un lai realizētu likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā
un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt ar Z. V., dzīvo (adrese), 2012.gada 01.novembrī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/57 par zemes gabalu 2,3 ha platībā ar
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kadastra Nr. 7652 003 0241, kas atrodas Gumertgrāveros, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2018.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.
3.2. 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.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.

21. Par maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra „Rožlejas” 2015.
gada 10. februāra vēstuli Nr. 2-1/4 „Par izmaksu noteikšanu” un ņemot vērā, ka ir
pieaugušas maksas pakalpojuma izmaksas sakarā ar minimālās darba algas palielinājumu,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu un 21.
panta pirmās daļas 14. punkta „b” un „g” apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt ar 2015.gada 1.aprīli Līvānu novada Alternatīvās aprūpes
pakalpojumu centra „Rožlejas” maksas pakalpojuma izcenojumus, pielikums Nr. 1.
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1. punktā apstiprināto maksas pakalpojumu stāšanos
spēkā, zaudē spēku ar Līvānu novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes lēmumu Nr.
20-26 pielikumā Nr.8 „Maksas pakalpojumi Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrā
„Rožlejas” apstiprinātie maksas pakalpojumi.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Līvānu novada Alternatīvās aprūpes pakalpojumu
centra „Rožlejas” vadītāja Gunta Jaudzema.
Pielikumā:
Līvānu novada Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra
„Rožlejas” maksas pakalpojumi uz 1 lpp.
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22. Par atpakaļpirkuma līgumu slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Veicot salīdzināšanu ar Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas datiem un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu, tika
konstatēts, ka:
1) Pamatojoties uz Līvānu novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2006.
gada 20.septembrī pieņemto lēmumu Nr.14-1-119 „Par dzīvokļa nodošanu īpašumā”
2006.gada 15.decembrī ar I. L., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), tika noslēgts pirkuma
līgums par dzīvokļa Sporta ielā 3b-37, Līvānos privatizāciju, nosakot pirkuma maksu Ls
3802,96 (trīs tūkstoši astoņi simti divi LVL, 96 sant.) jeb 135,82 (viens simts trīsdesmit
pieci un 82 simtdaļas) sertifikāti, veicot nomaksu pa daļām piecu gadu laikā, kā arī līgums
par privatizācijas objekta ieķīlāšanu.
2) Saskaņā ar Latvijas Hipotēku un zemes bankas 2007.gada 9.janvāra apstiprinājumu,
I. L. 2006. gada 26. oktobrī pārskaitījusi 47,31 (četrdesmit septiņus un 31 simtdaļu)
privatizācijas sertifikātus, tajā skaitā, 6,56 (sešus un 56 simtdaļas) privatizācijas
sertifikātus par privatizācijas objekta tehnisko izpildi un pakalpojumiem, kas saistīti ar
attiecīgā objekta - dzīvokļa Sporta ielā 3b-37, Līvānos privatizāciju.
Saskaņā ar Latvijas Hipotēku un zemes bankas 2007.gada 12.novembra apstiprinājumu
I. L. 2007.gada 8.novembrī pārskaitījusi 19,02 (deviņpadsmit un 02 simtdaļas)
privatizācijas sertifikātus un 2009.gada 15.janvāra apstiprinājumu – 19,02 (deviņpadsmit
un 02 simtdaļas) privatizācijas sertifikātus. Kopsummā pārskaitīti 85,35 (astoņdesmit
pieci un 35 simtdaļas) privatizācijas sertifikāti.
3) Pamatojoties uz I. L., dzīvojošas (adrese), 2010.gada 6.decembra iesniegumu par
dzīvokļa Sporta ielā 3b-37, Līvānos, privatizācijas izbeigšanu un privatizācijas objekta
pirkuma maksas atmaksāšanu sakarā ar finansiālajām grūtībām un saskaņā ar Civillikuma
2041.pantu, kas nosaka, ka abām pusēm vienojoties var atcelt katru pirkuma līgumu, kā
pirms, tā arī pēc tā izpildīšanas, izņemot gadījumus, ja ar to tiek aizskartas trešo personu
iegūtās tiesības, 2011.gada 27.janvārī ar I. L. tika noslēgta vienošanās par 2006.gada
15.decembra pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu atcelšanu.
4) Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumu Nr.487 „Kārtība,
kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem” 33. punktu, kas
nosaka, ka maksa par privatizācijas objekta tehnisko izpildi un pakalpojumiem, kas saistīti
ar attiecīgā objekta privatizāciju, netiek atmaksāta un Līvānu novada domes 2010.gada
30.decembra lēmumu Nr.23-15 “Par dzīvokļa Sporta ielā 3B-37, Līvānos pirkuma līguma
atcelšanu un pirkuma maksas atmaksāšanu”, I. L. atmaksāti 78,79 (septiņdesmit astoņi un
79 simtdaļas) privatizācijas sertifikāti par dzīvokļa Sporta ielā 3B-37, Līvānos, Līvānu
novadā, privatizāciju.
Ņemot vērā to, ka I. L. 2007.gada 2.oktobrī īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu
Nr.37 (kadastra numurs 7611 900 1820) un kopīpašuma 656/22779 domājamo daļu no
daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 7611 003 1717) Sporta ielā 3B, Līvānos,
Līvānu novadā līdz pilnīgai līguma saistību izpildei jau bija nostiprinājusi Preiļu rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļā (Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 4486-37,
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žurnāls Nr.300002245401), bet noslēdzot vienošanos par 2006.gada 15.decembra pirkuma
līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu atcelšanu, kā arī saņemot atpakaļ
nomaksātos par privatizācijas objektu sertifikātus, dzīvokļa īpašums Nr.37 (kadastra
numurs 7611 900 1820) un kopīpašuma 656/22779 domājamā daļa no daudzdzīvokļu
mājas un zemes (kadastra numurs 7611 003 1717) Sporta ielā 3B, Līvānos, Līvānu
novadā, privatizācijas objekts faktiski tiek atgriezts privatizācijas procesa veicējam –
Līvānu novada pašvaldībai, noslēdzot atpakaļpirkuma līgumu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā, ka I. L. netika izpildījusi
2006.gada 15.decembra pirkuma līgumā un līgumā par privatizācijas objekta ieķīlāšanu
paredzētās saistības un I. L. tika atmaksāti par dzīvokļa Nr.37 Sporta ielā 3B, Līvānos,
Līvānu novadā privatizāciju samaksātie sertifikāti, un saskaņā ar Civillikuma 2041.pantu,
kas nosaka, ka abām pusēm vienojoties var atcelt katru pirkuma līgumu, kā pirms, tā arī
pēc tā izpildīšanas un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu , Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar I. L., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), dzīvokļa Nr.37 (kadastra
numurs 7611 900 1820) ar kopējo platību 65,6 m2 dzīvojamā mājā Sporta ielā 3B,
Līvānos, Līvānu novadā un kopīpašuma 656/22779 domājamo daļu no daudzdzīvokļu
mājas, zemes 3838m2 platībā (kadastra numurs 7611 003 1717), kas atrodas Sporta ielā
3B, Līvānos, Līvānu novadā, atpakaļpirkuma līgumu.
2. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma tiesības
uz dzīvokļa īpašumu Sporta ielā 3B-37 (kadastra numurs 7611 900 1820) Līvānos,
Līvānu novadā, ar kopējo platību 65,6 m2 un 656/22779 domājamo daļu no dzīvojamās
mājas kopīpašuma un zemes 3838m2 platībā (kadastra numurs 7611 003 171) Sporta ielā
3B, Līvānos, Līvānu novadā.
3. Noteikt, ka atbildīgā līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne un 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 8, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
1.Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
2015. gada 08.februāra pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu
Nr.00621/027/2015-NOS izpildu lietā Nr. 00150/027/2014 par piedziņas vēršanu uz D. P.,
deklarētā dzīves vieta: (adrese), piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu
7611 900 1454, adrese: Daugavpils ielā 19-37, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316,
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(dzīvokļa īpašums, zeme), tika konstatēts, ka D. P. par nekustamo īpašumu ar kadastra
numuru 7611 900 1454, kas atrodas Daugavpils ielā 19-37, Līvānos, Līvānu novadā ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 63,23 EUR (sešdesmit trīs euro, 23 centi) apmērā, kas
piedzenams bezstrīda kārtībā, un saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29. pantu, un likuma “Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539. panta
otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam,
Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr. 2-23(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no D. P.”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
2.Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
2015. gada 08.februāra pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu
Nr.00620/027/2015-NOS izpildu lietā Nr. 00540/027/2014 par piedziņas vēršanu uz
R. D., deklarētā dzīves vieta: (adrese), piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra
apzīmējumu 7611 900 0024, adrese: Avotu iela 1B-28, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316,
(dzīvokļa īpašums), tika konstatēts, ka R. D. par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru
7611 900 0024, kas atrodas Avotu ielā 1B-28, Līvānos, Līvānu novadā ir nekustamā
īpašuma nodokļa parāds 22,10 EUR (divdesmit divi euro, 10 centi) apmērā, kas
piedzenams bezstrīda kārtībā, un saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”,
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29. pantu, un likuma “Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539. panta
otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam,
Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Pieņemt lēmumu Nr. 2-23(2) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no R. D.”.
2.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
3.Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
2015. gada 09.februāra pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu
Nr.00661/027/2015-NOS izpildu lietā Nr. 00077/027/2015 par piedziņas vēršanu uz S. B.,
deklarētā dzīves vieta: (adrese), piederošu nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu
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7611 900 1740, adrese: Rīgas iela 42A-27, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, (dzīvokļa
īpašums, zeme), tika konstatēts, ka S. B. par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7611
900 1740, kas atrodas Rīgas ielā 42A-27, Līvānos, Līvānu novadā ir nekustamā īpašuma
nodokļa parāds 10,99 EUR (desmit euro, 99 centi) apmērā, kas piedzenams bezstrīda
kārtībā, un saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem
un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29. pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta
otrās daļas 4. punktu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539. panta otrās daļas 2.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Pieņemt lēmumu Nr. 2-23(3) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no S. B.”.
3.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.

24. Par nekustamā īpašuma – atsevišķu dzīvokļu īpašumu izslēgšanu
no pašvaldības bilances.
Ziņo A. Vaivods
Veicot pārraudzību par dzīvokļu privatizācijas procesu Līvānu novada pašvaldībā,
tika konstatēts, ka Līvānu pilsētā privatizācijai nodotajās dzīvojamās mājās ir dzīvokļi –
atsevišķi dzīvokļa īpašumi, kuru privatizācija ir pabeigta (dzīvokļu saraksts pielikumā),
bet īpašuma ieguvējs uz sava vārda zemesgrāmatā īpašuma tiesības par tiem nav
nospirinājis.
Ņemot vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu
Nr. 1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti" 2. punktam, kurā
noteikts, ka „Budžeta iestādes uzskaita visus to īpašumā, valdījumā un turējumā esošos
un piekrītošos ilgtermiņa ieguldījumus, apgrozāmos līdzekļus un saistības saskaņā ar
attaisnojuma dokumentiem un darījuma ekonomisko būtību”, secināms, ka privatizētie
dzīvokļi ir izslēdzami no Līvānu novada pašvaldības bilances, jo noslēdzot pirkuma
līgumu, to īpašuma tiesības ir ieguvušas citas personas.
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. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Līvānu novada pašvaldības bilances šī lēmuma pielikumā norādīto
nekustamo īpašumu – dzīvokļu īpašumus, kuru privatizācija ir pabeigta, bet par kuriem
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īpašuma ieguvējs nav nostiprinājis īpašuma tiesības uz sava vārda zemesgrāmatā. (skatīt
pielikumu).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika un pašvaldības mantas atsavināšanas un privatizācijas
komisijas locekle Antra Vilcāne.
Pielikumā: No Līvānu novada pašvaldības bilances izslēdzamo dzīvokļa īpašumu
saraksts uz 3 lpp.

25. Par kompensāciju sakarā ar žoga demontēšanu būvprojekta realizācijas gaitā.
Ziņo A. Vaivods
Skaidro R.Šmukste
Sakarā ar būvprojekta „ Dzelzceļa ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Dzelzceļa ielai
21) un Rūpniecības ielas rekonstrukcija, Līvānos” realizāciju, tika konstatēts, ka:
1) būvprojekta realizācijai traucē žogs ap Līvānu Luterisko baznīcu, jo tas atradās daļēji
uz Līvānu pilsētas Rūpniecības ielas un Dzelzceļa ielas nodalījuma joslas un, līdz ar to,
pēc projekta to bija paredzēts pārcelt citā vietā;
2) Līvānu novada domē 2014.gada 23. maijā tika saņemts Līvānu evaņģēliski luteriskā
draudzes, reģ. Nr. 90000470890, Dzelzceļa ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā iesniegums
par esošā žoga slikto stāvokli un lūgumu rast iespēju jauna žoga izbūvei, kas vizuāli
iederētos apkārtējā vidē un atbilstu Līvānu Luterāņu baznīcas, kā vietējās nozīmes
kultūras pieminekļa kopskatam;
3) saskaņā ar 2014.gada 2.jūnija objekta apsekošanas aktu, tika konstatēts, ka esošo žogu
ap Līvānu evaņģēliski luteriskās draudzes īpašumu ar kadastra nr. 7611 003 0410, kuru
pēc projekta bija paredzēts pārcelt, nav iespējams pārcelt žoga un žoga ķieģeļu stabu
sliktās pamatnes dēļ;
4) pēc esošā žoga, kura kopgarums sastāda 83 m, novērtējuma un jauna žoga izbūves no
pašvaldības līdzekļiem izmaksu izvērtēšanas, tika panākta vienošanās un Līvānu
evaņģēliski luteriskā draudze piekrita vecā žoga nojaukšanai un, kā kompensāciju, jauna
žoga izbūvei, saīsinot nožogojamo platību un mainot žoga atrašanās robežas, kā arī
saskaņojot izmaiņas tehniskajā projektā;
5) saskaņā ar grozījumiem tehniskajā projektā (skatīt shēmu pielikumā) tika izbūvēts
jauns žogs 51,9 m kopgarumā 5149,28 EUR (pieci tūkstoši viens simts četrdesmit deviņi
euro, 28 centi) vērtībā, no kuriem 44,3 m atrodas uz pašvaldības zemes – Rūpniecības
ielas nodalījuma joslas un 7,6 m vērtībā 1136,19 EUR (viens tūkstotis viens simts
trīsdesmit seši euro, 19 centi) uz Līvānu evaņģēliski luteriskai draudzei piederošās zemes
ar kadastra nr.7611 003 0410, kā kompensācija nojauktā žoga vietā.
Saskaņā ar Civillikuma 1779.pantu, kas nosaka, ka katram ir pienākums atlīdzināt
zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu , Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim,
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Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot Līvānu evaņģēliski luteriskai draudzei, reģ. Nr. 90000470890, Dzelzceļa
ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā, īpašumā uz Līvānu evaņģēliski luteriskās draudzes
zemes gabala ar kadastra nr.7611 003 0410 izbūvēto žoga posmu 7,6 m garumā 1136,19
EUR vērtībā, saskaņā ar pievienoto žoga atrašanās shēmu, kā kompensāciju nojauktā
žoga vietā, noslēdzot par to atbilstošu vienošanos.
2. Izslēgt no pašvaldības pamatlīdzekļa - izbūvētā žoga 51,9 m garumā par kopējo
vērtību EUR 5149,28 uzskaites žoga posmu 7,6 m garumā un žoga posma vērtību 1136,19
EUR (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit seši euro, 19 centi) apmērā, saskaņā ar
pievienoto žoga izbūves tāmi atbilstoši noteiktai summai par neattiecināmajām izmaksām.
3. Noteikt, ka atbildīgā par vienošanās slēgšanu ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne, par lēmuma izpildi - galvenās grāmatvedes vietniece Gita
Utnāne.
Pielikumā: 1) Žoga atrašanās shēma uz 1 lpp.;
2) Tāme Nr. 234-14 uz 1 lpp.

26. Dzīvokļu jautājumi
Ziņo I.Kalvāne
1. Izskatot J. I., dzīvo (adrese), 2015. gada 6. februāra iesniegumu (reģ. 2015. gada
10. februārī ar nr. 2 – 2.12/15/54), par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kā
pašvaldības speciālistam saskaņā ar 2013. gada 13. martā noslēgto Darba līgumu Nr. 48/13/6 par pieņemšanu darbā par Līvānu 1. vidusskolas direktoru, 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. Magdaļenokam, P. Romanovskim,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut J. I., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 4 cilv., pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada pašvaldības speciālistu, ar kārtas nr. 11.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
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1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot A. T., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 2. februāra
iesniegumu (reģ. 2015. gada 9. februārī ar nr. 2-11.1/15/161-T) par pašvaldības palīdzību
uzlabot dzīves apstākļus, kā bārenim un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā’’ 14. panta pirmās daļas trešo 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” 2.
punktam un 3.1. 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. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt A. T., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., labiekārtota
1 – istabu dzīvokļa Rīgas ielā 24 – 41, Līvānos, ar kop.pl. 32,78 m2, īres tiesības uz laiku
līdz 2015. gada 31. augustam ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
2.2. A. T. mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā noslēgt līgumu ar SIA „Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabas dzīvokļa Rīgas ielā 24 –
41, Līvānos īri.
2.3. Izslēgt A. T. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, pirmās kārtas palīdzības nodrošināšanas grupas, kārtas nr. 11.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi kancelejas pārzine Anna Elksne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot I. N., dzīvo (adrese), 2015. gada 9. februāra iesniegumu (reģ. 2015.
gada 9. februārī ar nr. 2-11.1/15/163-N) par 2013. gada 17. oktobrī noslēgtā dzīvojamās
telpas īres līguma Nr. 37 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu
var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku, vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar
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dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt I. N. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Rīgas ielā 42a –
44, Līvānos uz laiku līdz 2015. gada 31. augustam ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
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 stāšanās spēkā.

27. Par grozījumiem 2006. gada 31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā”
Ziņo I.Kalvāne
Izskatot Līvānu novada domes dzīvokļu jautājumu komisijas ierosinājumu un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”15. pantu un likuma
“Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes 2015. gada 26. februāra saistošos noteikumus Nr. 5
„Grozījumi Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10
„Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā”
(skat. pielikumā)
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas
Līvānu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumi:
1) saistošo noteikumu grozījumi uz 1 lpp.;
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
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28. Par Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumu jaunā redakcijā
Ziņo I.Kalvāne
Izskatot Līvānu novada domes dzīvokļu jautājumu komisijas ierosinājumu un
Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikuma projektu un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu un 61. panta
trešo daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumu
jaunā redakcijā (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā, zaudē spēku Līvānu novada domes
Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2007. gada
29. marta sēdes lēmumu Nr. 4-16.
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
Pielikumā: Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums uz 4 lpp.

29. Par grozījumiem Latgales Mākslas un amatniecības centra nolikumā
Ziņo I.Kalvāne
Izskatot Latgales Mākslas un amatniecības centra 2015. gada 5. februāra vēstuli
Nr. 1-5/1 „Par grozījumiem LMAC Nolikumā un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt Latgales Mākslas un amatniecības centra nolikumā (turpmāk –
Nolikums), apstiprināti ar Līvānu novada domes 2011. gada 27. oktobra sēdes lēmumu
Nr. 19 - 4, šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Nolikuma 8. punkta 8.1. un 8.2. apakšpunktus šādā redakcijā:
8. LMAC galvenie uzdevumi ir:
8.1.pilnveidot un attīstīt ekspozīciju ”Amatnieki Latgalē 19.-20.gs.”: eksponātu ieguve,
restaurācija, uzglabāšana, zinātniski pētnieciskā darba veikšana, tematisku izstāžu
veidošana, apskates nodrošināšana;
8.2.pilnveidot un attīstīt ekspozīciju „Līvānu stikla muzejs”: eksponātu ieguve,
restaurācija, uzglabāšana, zinātniski pētnieciskā darba veikšana, tematisku izstāžu
veidošana, apskates nodrošināšana;”
1.2. Izteikt Nolikuma 13. punktu šādā redakcijā:
„13.LMAC sastāv no:
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13.1. pastāvīgas ekspozīcijas „Amatnieki Latgalē 19.-20.gs.”;
13.2. pastāvīgas ekspozīcijas „Līvānu stikla muzejs”;
13.4. Tautas lietišķās mākslas studijas „Dubna”, Sporta iela 5a, Līvāni;
13.5. Līvānu aktīvā tūrisma centra, Domes iela 1b, Līvāni.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte ŠMUKSTE.

30. Par grozījumiem Sutru pamatskolas nolikumā.
Ziņo I.Kalvāne
Izskatot Sutru pamatskolas 2015. gada 11. februāra vēstuli Nr. 1-11/4 par
grozījumiem Sutru pamatskolas nolikumā un saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo
daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt Sutru pamatskolas nolikumā (turpmāk – Nolikums), apstiprināti ar Līvānu
novada domes 2009. gada 24. septembra sēdes lēmumu Nr. 24-28, šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Nolikuma 1. punktu šādā redakcijā:
1. Sutru pamatskola (turpmāk tekstā - skola) ir Līvānu novada domes (turpmāk
– dibinātājs) dibināta un tās pakļautībā esoša pamatizglītības iestāde, kura īsteno
pirmsskolas izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības un interešu izglītības
programmas.
1.2. Nolikuma 7.2. un 9. punktos noteikto pirmsskolas izglītības programmu
(kods 00011111) aizstāt ar pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte ŠMUKSTE.

31. Par Līvānu Bērnu un jauniešu centra nolikumu jaunā redakcijā.
Ziņo I.Kalvāne
Izskatot Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2015. gada 18. februāra vēstuli Nr. 16/10 „Par Līvānu Bērnu un jauniešu centra nolikuma izskatīšanu jaunā redakcijā” un
iesniegto centra nolikuma projektu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 8. punktu un Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Līvānu Bērnu un jauniešu centra nolikumu jaunā redakcijā (skatīt
pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā, zaudē spēku Līvānu Bērnu un
jauniešu centra nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2005. gada 29. septembra
sēdes lēmumu Nr. 15-24.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: Nolikums uz 6 lpp.
32. Par Fotokonkursu „Līvāni – manu sajūtu pilsēta”
Ziņo I.Kalvāne
Izskatot Fotokonkursa „Līvāni – manu sajūtu pilsēta” nolikuma projektu, nolūkā
iesaistīt profesionālus fotogrāfus un amatierus mākslinieciski kvalitatīvu un atraktīvu, oriģinālu
Līvānu pilsētas fotogrāfiju radīšanā un Līvānu pilsētas fotoattēlu krājuma papildināšanā pilsētas
mārketinga vajadzībām, sagaidot Līvānu pilsētas 90 gadu jubileju, un pamatojoties uz likuma

„Par pašvaldībām” 3. pantu, 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas ierosinājumu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Rīkot Fotokonkursu „Līvāni – manu sajūtu pilsēta” laikā no 2015. gada 1.marta
līdz 2015.gada 31.oktobrim (ieskaitot).

2. Apstiprināt Fotokonkursa „Līvāni – manu sajūtu pilsēta” nolikumu (skatīt
Nolikumu pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes sabiedrisko
attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Ginta Kraukle
Pielikumā: nolikums ar pielikumiem uz 7 lpp.

33. Par izmaiņām Līvānu novada domes Kultūras un sporta komisijas sastāvā.
Ziņo I.Kalvāne
Izskatot Aijas Smirnovas, dzīvo Zaļā ielā 6-37, Līvānos, Līvānu novadā, 2015.
gada 21. janvāra iesniegumu par iekļaušanu Līvānu novada domes Kultūras un sporta
komisijas sastāva un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2015. gada 1. martu iekļaut Līvānu novada domes Kultūras un sporta
komisijas sastāvā Aiju Smirnovu, Līvānu novada Kultūras centra direktori.
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2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra „Kvartāls” vadītājas vietniece Mārīte Vilcāne.

34. Par adrešu maiņu Līvānu novada Līvānu pilsētā
un Jersikas pagastā
Ziņo J. Magdaļenoks
Sakarā ar Līvānu pilsētas administratīvās robežas izmaiņām atbilstoši
apstiprinātajam Līvānu novada teritorijas plānojumam 2012. – 2024.gadam
un Līvānu novada domes 2014. gada 26. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par
Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu”, Līvānu pilsētas teritorijā iekļaujas rūpniecības
zonā esošās zemes vienības Līvānu novada Jersikas pagasta Iesalniekos, kas piegulst
Jersikas pagasta Celtniecības un Stirnu ielām, kurām jāmaina esošās adreses, kā arī, lai
sakārtotu adreses pareizā secībā, jāmaina piešķirtās adreses nekustamajiem īpašumiem
Celtniecības ielā, Līvānos, Līvānu novadā, 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. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Precizēt Līvānu novada Jersikas pagasta Stirnu ielas ar kadastra apzīmējumu
7652-001-0082 platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem 3,0525 ha.
2. Piešķirt atbilstoši apstiprinātajam Līvānu novada teritorijas plānojumam 2012. –
2024. gadam grafiskajā daļā Līvānu novada Jersikas pagasta Iesalniekos plānotai ielai –
Stirnu ielas atzaram no Stirnu ielas līdz nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr.7652001-0052 nosaukumu: Mazā Stirnu iela, Līvānos, Līvānu novadā, platībā 0,51 ha, (sk.
pielikumā izkopējuma no kadastra kartes ).
3. Sakarā ar Līvānu pilsētas administratīvās robežas izmaiņām un ielas nosaukuma
maiņu, mainīt adreses šādiem nekustamajiem īpašumiem (zemes vienībām un ar tām
saistītām ēkām un būvēm, apbūvei paredzētām zemes vienībām), un noteikt jaunas
adreses:
Nr.p.k. Esošā adrese
1.
2.
3.

Celtniecības iela 12,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 12A,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 10A,
Līvāni, Līvānu novads

Īpašuma kadastra
numurs
7611-002-0906
7611-002-0917
7611-002-0905
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Jaunā adrese
Celtniecības iela 2,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 2A,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 4,
Līvāni, Līvānu novads

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Celtniecības iela 12,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 10,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 4,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 4A,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 6,
Līvāni, Līvānu novads
,,Bērzkalni”, Iesalnieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

23.

7611-002-0915
7611-002-0910
7611-002-0920
7611-002-0903
7652-001-0097
7652-001-0065

,,Akmenāji”, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu nov.
,,Akmenāji”, Grāveri,
Jersikas pag., Līvānu nov.
,,Knutenīca”, Iesalnieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.
,,Adrijas parks”,
Iesalnieki, Jersikas pag.,
Līvānu nov.
,,Pogas”, Iesalnieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.
,,Līvānu siltums” ,
Iesalnieki, Jersikas pag.,
Līvānu nov.
,,Līvānu siltums” ,
Iesalnieki, Jersikas pag.,
Līvānu nov.
,,Līvānu ķieģelis” ,
Iesalnieki, Jersikas pag.,
Līvānu nov.
,,Līvānu ķieģelis” ,
Iesalnieki, Jersikas pag.,
Līvānu nov.
,,Maiznieks” , Iesalnieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.

21.
22.

7611-002-0901

7652-001-0050
7652-001-0131
7652-001-0025
7652-001-0162

7652-001-0059
7652-001-0023

Celtniecības iela 26,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 7,
Līvāni, Līvānu novads

7652-001-0075

Celtniecības iela 7A,
Līvāni, Līvānu novads

7652-001-0115

Celtniecības iela 11,
Līvāni, Līvānu novads

7652-001-0116

Celtniecības iela 13,
Līvāni, Līvānu novads

7652-001-0061

Celtniecības iela 15,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 17,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 19,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 19A,
Līvāni, Līvānu novads

7652-001-0253
,,Dendro” , Iesalnieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.
,,Transformatoru
apakšstacija SP-1P”,
Iesalnieki, Jersikas pag.,
Līvānu nov.

Celtniecības iela 4A,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 6,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 10,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 10A,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 12,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 16,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 18,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 18A,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 20,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 22,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 24,
Līvāni, Līvānu novads

7652-001-0094
7652-001-0039
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24.

25.
26.

,,Caurlaides ēka”,
Iesalnieki, Jersikas pag.,
Līvānu nov.
,,Adugs” , Iesalnieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.
,,Radzes” , Iesalnieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.

27.
28.
29.
30.

33.

34.

35.

Celtniecības iela 21,
Līvāni, Līvānu novads

7652-001-0045

Celtniecības iela 21A,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 21B,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 21C,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 23,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 25,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 27,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 29,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 31,
Līvāni, Līvānu novads
Celtniecības iela 33
Līvāni, Līvānu novads

7652-001-0047
7652-001-0079

,,Lāsītes” , Iesalnieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.
,,Galdiņi”, Bucenieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.
,,Adugs” , Iesalnieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.

31.
32.

7652-001-0132

7652-001-0077
7652-001-0053
7652-001-0258
7652-001-0257

,,Noliktavas”, Iesalnieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.
Celtniecības iela 4,
Iesalnieki, Jersikas pag.,
Līvānu nov.
,,Līvānu kūdras fabrika”,
Iesalnieki, Jersikas pag.,
Līvānu nov.
,,Rosme”, Iesalnieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.

7652-001-0107
7652-001-0019

7652-001-0080

Stirnu iela 6, Līvāni,
Līvānu novads

7652-001-0055

Stirnu iela 10, Līvāni,
Līvānu novads
Mazā Stirnu iela 2,
Līvāni, Līvānu novads
Mazā Stirnu iela 4,
Līvāni, Līvānu novads

36.

7652-001-0078

37.

7652-001-0076
Celtniecības iela 2,
Iesalnieki, Jersikas pag.,
Līvānu nov
,,Osis”, Iesalnieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.

7652-001-0054

Mazā Stirnu iela 6,
Līvāni, Līvānu novads

7652-001-0052

Mazā Stirnu iela 8,
Līvāni, Līvānu novads

,,Osīši”, Iesalnieki,
Jersikas pag., Līvānu nov.

7652-001-0052004

Mazā Stirnu iela 8A,
Līvāni, Līvānu novads

41.

7652-001-0083

42.

7652-001-0066

43.

7652-001-0110

44.

7652-001-0105

Mazā Stirnu iela 10,
Līvāni, Līvānu novads
Mazā Stirnu iela 10A,
Līvāni, Līvānu novads
Mazā Stirnu iela 10B,
Līvāni, Līvānu novads
Mazā Stirnu iela 12,
Līvāni, Līvānu novads

38.

39.
40.
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45.
46.

7652-001-0096
,,Dumpīši”,
Iesalnieki, Jersikas pag.,
Līvānu nov.

7652-001-0256

Mazā Stirnu iela 14,
Līvāni, Līvānu novads
Mazā Stirnu iela 16,
Līvāni, 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: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
35. Par nosaukuma piešķiršanu, adreses noteikšanu un maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kadastra Nr. 7652-002-0266, kas
atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieces M. J., dzīvo (adrese), 2015.gada
5.februāra iesniegumu par adreses noteikšanu nekustamā īpašuma (nosaukums) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0266, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, uz kuras atrodas nepabeigtas jaunbūves, 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
NOLEMJ:
1.1. Noteikt apbūvei paredzētai zemes vienībai 2,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-002-0266 un ar to funkcionāli saistītajām nepabeigtajām jaunbūvēm,
kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: (adrese) (sk. pielikumā
zemes robežu plānu).
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāns uz 1 lpp.
2. Izskatot V. G., dzīvo (adrese), 2015.gada 21.janvāra iesniegumu par nosaukuma
maiņu nekustamā īpašuma (nosaukums) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7686001-0172, 7686-001-0185 un 7686-001-0097 un noteiktās adreses (adrese) maiņu uz
adresi (adrese) nekustamā īpašuma (nosaukums) zemes vienībai un ar to funkcionāli
saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0172, kas atrodas Turku
pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu precizēšanu Valsts zemes dienesta nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS)
un pamatojoties uz
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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. Magdaļenokam, P. Romanovskim,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam – zemes vienībām 1,9 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-001-0172, 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0185 un
5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0097, kas atrodas (adrese), jaunu
nosaukumu (nosaukums) un mainīt nekustamā īpašuma zemes vienībai 1,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-001-0172 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
noteikto adresi (adrese), uz adresi (adrese) (sk. pielikumā zemes robežu, situācijas un
apgrūtinājumu plānus).
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: zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāni uz 3 lpp.
3. Izskatot M. S., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas S. P., dzīvo (adrese), 2015.
gada 26.janvāra iesniegumu par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra
Nr.7668 007 0215, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu
Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS)
un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. pantu un
Ministru kabineta 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. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1.Piešķirt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 6,0 ha platībā ar kadastra
Nr.7668 007 0215, kas atrodas Nīcgaļos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu
(nosaukums) (sk. pielikumā zemes robežu shēmu).
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: zemes robežu shēma uz 1 lpp.
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36. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Zaļā ielā 5, Līvānos,
Līvānu novadā, apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „MaksGeo” izstrādāto Zemes ierīcības projektu zemes īpašuma Zaļā
ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-0205,
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 28.augusta lēmumam Nr.12-16(2) „Par zemes ierīcības
projektu izstrādāšanu zemes īpašumiem” 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.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Zemes ierīcības projektu zemes īpašuma Zaļā ielā 5, Līvānos,
Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-0205 /sk. pielikumā/,
sadalot to divās zemes vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. pirmajai zemes vienībai Zaļā ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra
apzīmējumu 7611-003-0205 – 1809 m2;
1.2. atdalītajai zemes vienībai – 1200 m2.
2. Noteikt nekustamā īpašuma zemes lietošanas tiesību apgrūtinājumus zemes
vienībai 1809 m2 platībā Zaļā ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra apzīmējumu
7611-003-0205:
2.1. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
2.2. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
2.3. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
2.4. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
2.5. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
2.6. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
2.7. 7316020100 – zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa.
3. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
3.1. zemes vienībai 1809 m2 platībā Zaļā ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā, ar
kadastra apzīmējumu 7611-003-0205 – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601);
3.2. atdalītajai zemes vienībai 1200 m2 platībā – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601);
4. Noteikt jaunizveidotajām zemes vienībām šādas adreses:
4.1. palikušajai zemes vienībai 1809 m2 platībā Zaļā ielā 5, Līvānos, Līvānu
novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611-003-0205 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un
būvēm atstāt esošo adresi: Zaļā ielā 5, Līvāni, Līvānu novads;
4.2. atdalītajai zemes vienībai 1200 m2 platībā noteikt jaunu adresi: Zaļā ielā 5A,
Līvāni, Līvānu novads.
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5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes 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: zemes ierīcības projekts nekustamajam īpašumam Zaļā ielā 5, Līvānos,
Līvānu novadā uz 30 lpp.
37. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kopējo kadastra Nr.7652-0020137, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, īpašnieces V. G., dzīvo (adrese),
2015.gada 3.februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma (nosaukums), kas sastāv no trīs
zemes vienībām 3,7 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā trešo zemes vienību 2,6 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0122, 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. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Līvānu novada
Jersikas pagastā ar kopējo kadastra Nr.7652-002-0137, trešo zemes vienību 2,6 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0122, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu plānu).
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0040122 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 1lpp.
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2. Izskatot nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kopējo kadastra Nr.7686-0010062, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieka A. G., dzīvo (adrese),
2015.gada 30.janvāra iesniegumu par nekustamā īpašuma (nosaukums), kas sastāv no
četrpadsmit zemes vienībām 90,0509 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā zemes
vienību 4,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0215, 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. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Līvānu novada
Turku pagastā ar kopējo kadastra Nr.7686-001-0062, zemes vienību 4,09 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-003-0215, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes robežu,
situācijas un apgrūtinājumu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā
zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu).
2.2. Atdalāmajai zemes vienībai 4,09 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686003-0215 piešķirt jaunu 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, situācijas un apgrūtinājumu plāns uz 1lpp.
3. Izskatot nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kopējo kadastra Nr.7666-0080173, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieka A. K., dzīvo (adrese),
2015.gada 3.februāra iesniegumu par nekustamā īpašuma (nosaukums), kas sastāv no
divām zemes vienībām 3,3 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību 1,2
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0174, piešķirt tai jaunu nosaukumu un
noteikt zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta
pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
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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. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, 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.7666-008-0173, otro zemes vienību 1,2 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0174, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu plānu).
3.2. Atdalāmajai zemes vienībai 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0080174 piešķirt jaunu nosaukumu (nosaukums) un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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 1lpp.

38. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 27a,
Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.7611 001 0831
noteikts zemes lietošanas mērķis – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem
(kods 0502) platībā 1285 m2.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” zemes vienības ar
kadastra Nr.7611 001 0831, platībā 1285 m2, plānotā (atļautā) izmantošana ir savrupmāju
dzīvojamās apbūves teritorija ārpus pilsētas centra (DzS2).
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 13.februāra atzinumam Nr.1-7/15/9 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 23.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
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Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra
Nr.7611 001 0831, platībā 1285 m2, Vidzemes ielā 27a, Līvānos, Līvānu novadā, no
pagaidu atļautās zemes izmantošanas sakņu dārziem (kods 0502) uz individuālo
dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601).
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir 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: Līvānu būvvaldes 2015.gada 13. februāra atzinums Nr.1-7/15/9 uz 1
lpp.
2. Veicot pārraudzību Līvānu novada pašvaldībā par noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Zirgu
pasts”, kas atrodas Domes ielā 12, Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu Nr.7611 004 0104 noteikti zemes lietošanas mērķi –
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)
platībā 103 900 m2,
- dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) platībā 28 200 m2.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” zemes vienība ar
kadastra Nr.7611 004 0104, ar kopējo platību 132 100 m2, plānotā (atļautā) izmantošana ir
Sabiedrisko objektu apbūves teritorija (P2).
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 13.februāra atzinumam Nr.1-7/15/10 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 23.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar nosaukumu
„Zirgu pasts”, ar kadastra Nr.7611 004 0104, kas atrodas Domes ielā 12, Līvānos, Līvānu
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novadā, no „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods
0101) uz:
2.1.1. Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) platībā 50 000 m2 ;
2.1.2. Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā
norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) platībā 53 900 m2.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir 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: Līvānu būvvaldes 2015.gada 13. februāra atzinums Nr.1-7/15/10 uz 1
lpp.
3. Veicot pārraudzību Līvānu novada pašvaldībā par noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Mehanizatoru ielā 1,
Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra Nr. 7668 007 0043
noteikts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101) platībā 0,5 ha.
Faktiski uz zemes gabala ar kadastra Nr.7668 007 0043 atrodas:
- divstāvu dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0043 001
(Mehanizatoru iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads), kuras galvenais
lietošanas veids ir „Triju vai vairāku dzīvokļu mājas” (kods 1122),
- divstāvu dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0043 002
(Mehanizatoru iela 3, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads), kuras galvenais
lietošanas veids ir „Triju vai vairāku dzīvokļu mājas” (kods 1122).
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” zemes vienības ar
kadastra Nr.7668 007 0043, platībā 0,5 ha, plānotā (atļautā) izmantošana ir „Ciemu centra
apbūves teritorija” (C2).
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 16. februāra atzinumam
Nr.1-7/15/11 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 26.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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3.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra Nr.
7668 007 0043, platībā 0,5 ha, Mehanizatoru ielā 1, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, no „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” (kods
0101) uz „Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve” (kods 0701).
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir 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: Līvānu būvvaldes 2015.gada 16. februāra atzinums Nr.1-7/15/11 uz 1
lpp.

39. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot J. J., dzīvo (adrese), 2015.gada 15.janvāra iesniegumu par zemes
vienību 1,3458 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0061 un 1,0124 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-004-0162 nodošanu nomā, tika konstatēts, ka 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, ar Līvānu
novada domes 2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumu Nr.1-29 ,, Par zemes nomas
izbeigšanu” ieskaitīts rezerves zemes fondā.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, un 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 likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda 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, un informāciju par
iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā ne
mazāk kā vienu mēnesi.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
2. Izskatot V. B., dzīvo (adrese), 2015.gada 10.februāra iesniegumu par zemes
vienības 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0252 nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes gabals 1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666- 010- 0252, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2008.gada
25.septembra sēdes lēmumu Nr.12-27 ,,Par zemes vienību nodošanu zemes reformas
pabeigšanai” nodots zemes reformas pabeigšanai.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas ceturtajā 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. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību
1,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666- 010- 0252, kas atrodas Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā
Rožupes pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot A. Š., dzīvo (adrese), 2015.gada 13.februāra iesniegumu, kurā atsakās
no turpmākas zemes lietošanas un zemes nomas uz zemes gabalu 4,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-003-00053, kas atrodas Medņevkā, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā un A. A., dzīvo (adrese), 2014.gada 10.decembra iesniegumu par minētā zemes
gabala iznomāšanu, 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, lai realizētu likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 4. 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 likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto
daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
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deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut rezerves zemes fondā pašvaldības valdījumā esošo zemes vienību 4,7
ha platībā, kas atrodas Medņevkā, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 7668-003-0053.
3.2. Nodot iznomāšanai šī lēmuma 1.punktā minēto zemes vienību un informāciju
par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Rudzātu pagasta pārvaldes ēkā ne
mazāk kā vienu mēnesi.
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: Izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.

40. Par zemes robežu plānu un uzmērītās
platības apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot zemes īpašuma (nosaukums) īpašnieka J. R., dzīvo (adrese), pilnvarotās
personas M. R., dzīvo (adrese), 2015.gada 17.februāra iesniegumu un izstrādāto zemes
robežu plānu nekustamajam īpašumam - zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682002-0356, kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā, un uzmērītās zemes platības, kas
veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā ir mazāka par piešķirto kopējo zemes lietojumu
minētajai zemes vienībai par 0,75 ha, apstiprināšanai un saskaņā ar likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, 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. Magdaļenokam, P. Romanovskim,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt J. R. nekustamā īpašuma zemes vienībai, kas atrodas Zaļā Pļava,
Sutru pagastā, Līvānu novadā, pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā precizēto zemes vienības
platību un zemes robežu plānu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0356 –
1,65 ha, /skatīt pielikumā zemes robežu plānu/.

49

2. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 1,65 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7682-002-0356, kas atrodas Zaļā Pļava, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu ,,Rasas” ( sk. pielikumā zemes robežu plānu).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Zemes robežu plāns uz 1 lpp.

41. Par VAS „Latvijas Dzelzceļš” paredzētās darbības “Latvijas dzelzceļa tīkla
elektrifikācija” akceptēšanu
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk-Birojs), Rūpniecības iela-23,
Rīga, LV-1045, 2015.gada 10. janvāra vēstuli Nr.3-01/40 par ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras noslēgšanos VAS “Latvijas dzelzceļš” plānotajai darbībai “Esošo
publisko un stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija”, kā arī
iepazīstoties ar ietekmi uz vidi novērtēšanas ziņojumu, kuru izstrādāja SIA “Projekts 3i”,
Ausekļa iela-3-99, Rīga, LV-1010, un 2014. gada 30. decembra Biroja atzinumu Nr.7 par
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju
elektrifikācijai, kurā Birojs sniedz atzinumu par Paredzētās darbības 2A.Alternatīvu ar
vismazāko būvdarbu apjomu bez likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. pielikuma
26. punkta objektu izbūvei, jo citu alternatīvu (1.Alternatīva un 2. Alternatīva) realizācija
šobrīd nav pilnībā novērtēta un līdz ar to nav pilnībā pieļaujam. Saskaņā ar Birojā
iesniegto informāciju, realizējot 2A.Alternatīvu, būtu iespējams sasniegt paredzētās
darbības mērķi un atteikšanās no vērtējumā nepabeigto aktivitāšu īstenošanas Latvijas
dzelzceļa elektrifikācijas mērķa sasniegšanu neapdraud.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 22. panta otrai daļai, kas nosaka, ka paredzētās darbības akceptēšanu vai
neakceptēšanu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemot lēmumu, veic attiecīgā
pašvaldība, vispusīgi izvērtējot ziņojumu, pašvaldības un sabiedrības viedokli un ievērojot
kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Akceptēt VAS „Latvijas dzelzceļš” plānoto darbību “Esošo publisko un
stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija”, ņemot vērā Vides
pārraudzības valsts biroja 2014. gada 30. decembra Atzinumā Nr.7 par ietekmes uz vidi
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novērtējuma ziņojumu Latvijas dzelzceļa esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācijai
norādīto.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes vides
inženiere Gunita Vaivode.
Pielikumā: VAS „Latvijas Dzelzceļš” paredzētās darbības “Latvijas dzelzceļa tīkla
elektrifikācija” apraksts.
42. Par Līvānu būvvaldes nolikumu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu būvvaldes vadītājas Diānas Kleinas iesniegto Līvānu būvvaldes
nolikuma jaunā redakcijā projektu, un saskaņā ar Būvniecības likuma 7. pantu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Mainīt Līvānu novada domes kā nodokļu maksātāja struktūrvienības - Līvānu
būvvaldes, reģ. Nr. 90001505441, juridiskā adrese Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā,
nosaukumu uz nosaukumu – Līvānu novada būvvalde.
2. Apstiprināt Līvānu novada būvvaldes nolikumu jaunā redakcijā (skatīt
nolikumu pielikumā).
2. Atzīt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu būvvaldes
nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2009.gada 29.janvāra lēmumu Nr.2 – 15,
Jersikas pagasta padomes 2009.gada 26.marta lēmumu Nr.4, Sutru pagasta padomes
2009.gada 30.janvāra lēmumu Nr.2§8 un Rudzātu pagasta padomes 2009.gada 20.janvāra
lēmumu Nr.2-6.
3. Noteikt, ka atbildīgā par struktūrvienības nosaukuma maiņas pieteikuma
iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienesta ir priekšsēdētāja vietniece Renāte Šmukste, par
lēmuma izpildi ir Līvānu būvvaldes vadītāja Diāna Kleina.
Pielikumā: Līvānu novada būvvaldes nolikums uz 6 lpp.
43. Par dalību biedrībā „Reģionālo attīstības centru apvienības”
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un 14. panta pirmās daļas 1.
punktu, nolūkā veicināt reģionālo attīstības centru attīstību, īstenot reģionālo attīstības
centru tiesisko interešu aizsardzību, kā arī veicināt reģionālo attīstības centru sadarbību ar
pārējām Latvijas pašvaldībām, Latvijas Republikas, starptautiskajām un citu valstu
institūcijām un organizācijām, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim,
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Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” dibināšanā un
iestāties jaundibinātajā biedrībā kā pašvaldība, kas atzīta par reģionālās attīstības centru.
2. Deleģēt Līvānu novada domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu parakstīt biedrības
„Reģionālo attīstības centru apvienība” dibināšanas dokumentus un pārstāvēt pašvaldības
intereses jaundibinātajā biedrībā.
Sēde beidzas plkst.1145
Protokols parakstīts 2015. gada 03. martā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja lietvedības un
personāla nodaļas vadītāja

/paraksts/

V.Loča
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