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Sēdē piedalās deputāti:
Valdis ANSPAKS
Normunds BRUKMANIS
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Ināra KALVĀNE
Juris KIRILLOVS
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Andris VAIVODS
Nav ieradušies deputāti
Gaļina KRJUKOVA, slimības dēļ
Aija USĀNE, komandējumā
Pēteris ROMANOVSKIS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Mārīte VILCĀNE, komandējumā
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,

Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Aivars SMELCERS, Turku pagasta pārvaldes vadītājs,
Olita BIDZĀNE, sociālā dienesta vadītāja p.i.,
Inga ZVAIGZNE-SNIĶERE, MJIC „Kvartāls” vadītāja
Lidija PASTARE, izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu speciāliste
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut darba kārtībā 32. darba
kārtības jautājumu „Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības „Sava kabata”
dalībai atbalsta pasākuma „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi
noteiktām personu grupām)” īstenošanā. Ņemot vērā domes priekšsēdētāja priekšlikumu
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav apstiprina šādu domes
sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Par dzīvokļa (adrese) privatizācijas maksu. Ziņo A. Vaivods.
3. Par dzīvokļa (adrese) atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
4. Par dzīvokļa (adrese) atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
5. Par dzīvokļa (adrese) privatizācijas samaksas termiņa pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
7. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
8. Par Līvānu novada pašvaldības iepirkumu organizēšanas noteikumiem. Ziņo
A. Vaivods.
9. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo A. Vaivods.
10. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
11. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods.
12. Par projektu „Lielā latgaliešu tautasdziesmu ķēde un tradīciju skola – nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai”. Ziņo A. Vaivods.
13. Par atļaujas izsniegšanu totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai.
Ziņo A. Vaivods.
14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par atteikšanos no zemes gabala nomas. Ziņo J. Magdaļenoks.
18. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
19. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
20. Par zemes vienību robežu un platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
21. Par zemes nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
22. Par saistošajiem noteikumiem „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
organizēšanas noteikumi Līvānu novadā”. Ziņo J. Magdaļenoks.
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23. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
24. Par grozījumiem Kultūras un sporta komisijas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
25. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
26. Par Līvānu 1. Vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
27. Par Līvānu novada centrālās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Ziņo I. Kalvāne.
28. Par saistošajiem noteikumiem sociālās palīdzības jomā. Ziņo I. Kalvāne.
29. Par grozījumiem IX Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkursa nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne.
30. Par vēlētāju parakstu apliecināšanas deleģējumu. Ziņo I. Kalvāne.
31. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
32. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības „Sava kabata” dalībai atbalsta
pasākuma „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām
personu grupām)” īstenošanā. Ziņo A. Vaivods.

1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods un U. Skreivers
26. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar SIA “Līvānu
siltums” vadību, lai pārrunātu jautājumus par šķeldas piegādes kārtību no Līvānu novada
uzņēmējiem.
27. februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne, pārstāvot Līvānu
novada domi, piedalījās Līvānu Bērnu un jauniešu centra sadarbībā ar jaunatnes iniciatīvu
centru „Kvartāls” organizētajā pasākumā “Jaunatnes forums Līvānos”.
3. martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Velga
Švirkste sveica zelta kāzu jubilārus – Lāču ģimeni no Līvāniem.
4. martā domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne organizēja sanāksmi Līvānu novada
Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbiniekiem.
5. martā:
1) Līvānu novada domē notika: 1) Līvānu novada kultūras un bibliotēku darbinieku
sanāksme, 2) Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme. Piedalījās Līvānu
novada domes vadība.
2) Latgales Mākslas un amatniecības centru (LMAC) apmeklēja Madonas novada domes
pārstāvji. Vizītes mērķis bija pieredzes apmaiņa par LMAC izveidi, uzturēšanu un ES
finansējuma piesaistes iespējām. Piedalījās domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne,
Līvānu novada domes un LMAC speciālisti.
6. martā Līvānu novada domē notika Līvānu pilsētas svētku organizatoriskās darba
grupas sanāksme.
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10. martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, priekšsēdētāja vietniece Renāte Šmukste
un būvinženieris Ainārs Skromāns tikās ar Vārkavas novada domes priekšsēdētāju Anitu
Brakovsku, lai pārrunātu pašvaldību autoceļu uzturēšanas jautājumus.
11. martā Līvānu novada domē notika Līvānu novada Civilās aizsardzības komisijas sēde,
kur tika skatīti jautājumi par izmaiņām komisijas sastāvā un komisijas apmācību. Sēdē
piedalījās Līvānu novada domes vadība un speciālisti, VUGD Līvānu posteņa
komandieris Vladimirs Andrejevs, Valsts policijas, Zemessardzes, valsts un pašvaldības
SIA pārstāvji.
12.martā:
1) Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Rēzeknes Augstskolas Konventa
sanāksmē. Pēc sanāksmes Rēzeknes Augstskolā notika Latgales plānošanas reģiona
pašvaldību vadītāju tikšanās ar LR vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru
Kasparu Gerhardu. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par Latgales reģiona
sociālekonomisko situāciju, reģiona attīstības iespējām un nepieciešamajām darbībām
reģiona uzņēmējdarbības vides uzlabošanai.
2) Priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne, pārstāvot pašvaldību, atklāja novusa sacensības,
kas notika Rudzātu speciālajā internātpamatskolā. Sacensībās piedalījās 12 komandas no
dažādu Latvijas novadu speciālajām skolām.
14. martā Līvānu novada domes deputāte Ināra Kalvāne, pārstāvot Līvānu novada domi,
sveica 10 gadu jubilejā Līvānu novada Kultūras centra Eiropas deju kopas “Rūžeņas”
dalībnieces.
17. martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Valsts policijas LRP Preiļu
iecirkņa priekšnieku Aigaru Salenieku, lai apspriestu jautājumus par situāciju drošības
jomā Līvānu novadā un Līvānu policijas iecirkņa darbību.
18.martā:
1) Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne tikās ar
nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” valdes locekli Valiju Vaivodi. Tikšanās
laikā tika pārrunāti jautājumi par nodibinājuma plānotajām aktivitātēm un projektiem
Līvānu novadā un nepieciešamo pašvaldības atbalstu šo aktivitāšu organizēšanā.
2) Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās biedrības “Eiroreģions “Ezeru zeme””
biedru sanāksmē, kas notika Rēzeknes pilsētas domē.
3) Priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Līvānu novada folkloras kopu vadītāju
sanāksmē, kur tika pārrunāts jautājums par Latgales reģiona folkloras pasākumiem
2015.gadā.
4) Līvānu novada domē notika Administratīvās komisijas sēde.
19. martā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
24. martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Reģionālo attīstības centru
apvienības valdes sēdē Latvijas Pašvaldību savienībā, Rīgā.
25.martā:
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1) Līvānu novada domes vadība, kā arī Uzskaites un finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska tikās ar Līvānu novada domes kapitālsabiedrību “Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība”, “Līvānu siltums” un “Līvānu slimnīca” pārstāvjiem, lai izskatītu
un izvērtētu minēto uzņēmumu gada pārskatus.
2) Līvānu novada Kultūras centrā un Līvānu dzelzceļa stacijā pie piemiņas akmens
norisinājās Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltītie pasākumi. Pie piemiņas
akmens klātesošos uzrunāja Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
3) Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā notika Uzņēmēju padomes sēde, tika
pārrunāti jautājumi par Līvānu novada pašvaldības 2015. Gada budžetu, industriālās
zonas attīstību un infrastruktūras sakārtošanas projektu, NVA aktualitātēm uzņēmējiem,
novada ceļu sakārtošanu un citi uzņēmējiem svarīgi jautājumi.
Līvānu novada dome aicina līdz šī gada 31.maijam pieteikt pretendentus augstākā Līvānu
novada apbalvojuma- Līvānu Goda pilsonis – piešķiršanai 2015.gadā.
Izsludināts Līvānu novada pašvaldības mazo grantu projektu konkurss 2015, kura
ietvaros pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz šī gada 30.aprīlim iesniegt projektus
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.
2. Par dzīvokļa (adrese) privatizācijas maksu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. L., dzīvojošas (adrese), 2015. gada 10. marta iesniegumu par atļauju
atlikušās privatizācijas maksas par dzīvokli samaksu veikt naudā (euro), tika konstatēts,
ka saskaņā ar 2006. gada 26. septembra paziņojumu par pirkuma līguma slēgšanu, kopēja
maksa par objektu ir 115,34 (viens simts piecpadsmit un 34 simtdaļas) sertifikāti.
2007. gada 22. janvārī ar A. L. noslēgts Pirkuma līgums par dzīvokļa (adrese),
privatizāciju.
Saskaņā ar Latvijas Hipotēku un zemes bankas un VAS „Latvijas Attīstības
finanšu institūcijas Altum” paziņojumiem uz 2015. gada 28. februāri par attiecīgo
privatizācijas objektu ir samaksāti 115,11 (viens simts piecpadsmit un 11 simtdaļas)
sertifikātu. Atlikusī maksas daļa ir 0,23 (23 simtdaļas) sertifikāti.
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka maksājumi par privatizēto objektu izdarāmi
privatizācijas sertifikātos un euro, saskaņā ar šī paša likuma 45. panta pirmo daļu, kas
paredz, ka pircējam ir tiesības izpirkt privatizācijas objektu, maksājot arī euro un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut A. L., dzīvojošai (adrese) atlikušo maksu 0,23 (23 simtdaļas) sertifikātus
par privatizācijas objektu – dzīvokli (adrese) samaksāt naudā (euro), kas sastāda 9,16
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EUR (deviņi eiro un 16 centi).
2. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt atbilstošus
grozījumus 2007. gada 22. janvāra pirkuma līguma 6. punktā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par dzīvokļa (adrese) atsavināšanu uz nomaksu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās
daļas 2. punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt,
pārdodot par brīvu cenu, un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka par brīvu
cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šī likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktā
minētā persona (īrnieks vai viņa ģimenes loceklis), un atbilstoši Līvānu novada domes
2014.gada 11.septembra lēmumam Nr. 13-2 “Par dzīvokļa (adrese) nodošanu
atsavināšanai” un SIA “Latio” 2015. gada 24. februāra nekustamā īpašuma vērtējumam,
reģ. Nr. 640-15/v, saskaņā ar kuru (adrese) ir novērtēts 6000 EUR (seši tūkstoši euro), un
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36. Panta trešo daļu, kas
nosaka, ka pārdodot valsts un pašvaldības nekustamo īpašumu nomaksas termiņš nedrīkst
būt lielāks par pieciem gadiem, un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2011.gada
31.marta lēmumam Nr.5-12 „Par likumiskajiem procentiem un maksāšanas kārtību,
atsavinot viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu uz nomaksu”, kas nosaka, ka pirmais
maksājums, ne mazāk kā 10 procenti no pirkuma maksas, jāizdara mēneša laikā no
dienas, kad dome pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu un, ka atsavinot
pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa īpašumu uz nomaksu, pircējs maksā likumiskos
procentus 6% gadā no atlikušās pirkuma maksas un Līvānu novada domes 2014.gada 27.
Novembra lēmumu Nr.19-13 „Par dzīvokļa (adrese) nodošanu atsavināšanai”, un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot E. M., dzīvo (adrese) uz nomaksu dzīvokli Nr. (adrese), ar kopējo
platību 77,78 m², dzīvojamās mājas kopīpašuma 7778/ 332974 domājamās daļas un 7778/
332974 domājamās daļas no zemesgabala ar kopējo platību 4262m2 (kadastra numurs
7611 003 1803) par noteikto maksu 6000 EUR (seši tūkstoši euro), nosakot divu gadu
nomaksas termiņu.
2. E. M. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas veikt pirmo iemaksu 10
procentu apmērā no pirkuma maksas – 600,00 EUR (seši simti euro un 00 centi), to
ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X,
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norēķinu kontā: Nr.LV14UNLA0050018690074.
3. Atlikušos maksājumus veikt pa daļām divu gadu laikā, maksājumus veicot
vienu reizi trijos mēnešos.
4. Pirkuma līgumu ar E. M. noslēgt pēc šī lēmuma 2.punktā noteiktās pirmās
iemaksas veikšanas, līgumā paredzot tiesības pašvaldībai nostiprināt zemesgrāmatā
hipotēku.
5. Noteikt, ka atbildīgais par pirkuma līguma slēgšanu ir juridiskās nodaļas
vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 8,
Rēzeknē, LV-4601).
4. Par dzīvokļa (adrese) atsavināšanu uz nomaksu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. Panta pirmās
daļas 2. Punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt,
pārdodot par brīvu cenu, un 37. Panta pirmās daļas 4. Punktu, kas nosaka, ka par brīvu
cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šī likuma 4. Panta ceturtās daļas 5. Punktā
minētā persona (īrnieks vai viņa ģimenes loceklis), un atbilstoši Līvānu novada domes
2014.gada 11.septembra lēmumam Nr. 13-2 „Par dzīvokļa (adrese) nodošanu
atsavināšanai” un SIA “Latio” 2015. Gada 24. Februāra nekustamā īpašuma vērtējumam,
reģ. Nr. 636-15/v, saskaņā ar kuru dzīvoklis (adrese) ir novērtēts 4000 EUR (četri tūkstoši
euro), un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36. Panta trešo
daļu, kas nosaka, ka pārdodot valsts un pašvaldības nekustamo īpašumu nomaksas
termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem, un pamatojoties Līvānu novada domes
2011.gada 31.marta lēmumam Nr.5-12 „Par likumiskajiem procentiem un maksāšanas
kārtību, atsavinot viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu uz nomaksu”, kas nosaka, ka
pirmais maksājums, ne mazāk kā 10 procenti no pirkuma maksas, jāizdara mēneša laikā
no dienas, kad dome pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu un, ka atsavinot
pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa īpašumu uz nomaksu, pircējs maksā likumiskos
procentus 6% gadā no atlikušās pirkuma maksas, un likuma „Par pašvaldībām” 21. Pantu
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevicam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot J. P., dzīvo 9adrese), uz nomaksu dzīvokli (adrese) ar kopējo platību
47,34 m², dzīvojamās mājas kopīpašuma 4734/305822 domājamās daļas un 4734/305822
domājamās daļas no zemesgabala ar kopējo platību 3737,8 m2 (kadastra numurs 7611 003
0309) par noteikto maksu 4000 EUR (četri tūkstoši euro), nosakot piecu gadu nomaksas
termiņu.
2. J. P. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas veikt pirmo iemaksu 10
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procentu apmērā no pirkuma maksas – 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi), to
ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X,
norēķinu kontā: Nr.LV14UNLA0050018690074.
3. Atlikušos maksājumus veikt pa daļām piecu gadu laikā, maksājumus veicot
vienu reizi mēnesī.
4. Pirkuma līgumu ar J. P. noslēgt pēc šī lēmuma 2.punktā noteiktās pirmās
iemaksas veikšanas, līgumā paredzot tiesības pašvaldībai nostiprināt zemesgrāmatā
hipotēku.
5. Noteikt, ka atbildīgais par pirkuma līguma slēgšanu ir juridiskās nodaļas
vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 8,
Rēzeknē, LV-4601).

5. Par dzīvokļa (adrese) privatizācijas samaksas termiņa pagarināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. I., dzīvojošas (adrese), 2015. Gada 13. Februāra iesniegumu par
dzīvokļa (adrese) privatizācijas samaksas termiņa pagarināšanu sakarā ar materiālajiem
apstākļiem, tika konstatēts, ka pamatojoties uz Līvānu novada domes dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2006.gada 20.septembrī pieņemto lēmumu Nr. 14-1-188 „Par
dzīvokļa nodošanu īpašumā” 2007.gada 4. Janvārī ar A. P. (I.) tika noslēgts pirkuma
līgums par dzīvokļa (adrese) privatizāciju un līgums par privatizācijas objekta ieķīlāšanu,
saskaņā ar kuru A. I. maksājumus par privatizācijas objektu jāveic pa daļām līdz
2011.gada 30.decembrim. Kopējā maksa 135,61 (viens simts trīsdesmit pieci un 61
simtdaļa) privatizācijas sertifikāti.
Saskaņā ar Latvijas Hipotēku un zemes bankas 2007.gada 9. Janvāra
apstiprinājumu A. I. ir pārskaitījusi par dzīvokļa (adrese) privatizāciju 47,23 (četrdesmit
septiņus un 23 simtdaļas) privatizācijas sertifikātus. A. I. no Līvānu novada domes
dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2006.gada 20.septembra lēmumā Nr. 14-1-188
„Par dzīvokļa nodošanu īpašumā” noteiktās pirkuma maksas par dzīvokļa (adrese)
privatizāciju nav samaksājusi kopsummā 3521,06 EUR jeb 88,38 (astoņdesmit astoņi un
38 simtdaļas) privatizācijas sertifikātus.
Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas
noteikumu 45.punkts nosaka, ka pirkuma līgumos pēc pušu vienošanās var pagarināt
pirkuma maksas samaksas termiņu, izdarot periodiskus maksājumus ne ilgāk kā 10 gadu
laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Saskaņā ar iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības nekustamā
īpašuma privatizēšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
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Magdaļenokam, Ē. Salcevicam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt A. I., dzīvojošai (adrese) pirkuma maksas daļu par dzīvokļa (adrese),
privatizāciju kopsummā 3521,06 EUR jeb 88,38 (astoņdesmit astoņi un 38 simtdaļas)
privatizācijas sertifikāti samaksas termiņu līdz 2016. Gada 30. Decembrim.
2. Maksājumus veikt šādos termiņos un apmērā:
2.1. līdz 2015.gada 30.decembrim –1760,53 EUR jeb 44,19 sertifikāti,
2.2. līdz 2016.gada 30.decembrim –1760,53 EUR jeb 44,19 sertifikāti,
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai veikt atbilstošus
grozījumus 2007.gada 4. Janvāra pirkuma līguma 8.1 un 8.2 punktos un 2007.gada 4.
Janvāra līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu 4. Punktā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.

6. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parāda dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Rudzātu pagasta valdes ierosinājumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa
parādu mirušai personai, tika konstatēts, ka M. Z. mirusi (datums). M. Z. nekustamā
īpašuma nodokļa atlikušais nenomaksātais parāds uz 2015.gada 16. Martu par īpašumā
bijušajiem zemes gabaliem ar kadastra nr.7668 006 0043 un kadastra nr. 7668 006 0047,
kas atrodas (adrese), ir 49,63 EUR. Zemes nodokļa parāds ir par 2004. Gadu, kas ar
Rudzātu pagasta padomes 2004.gada 15.novembra lēmumu nr.6 tika novirzīts uz
pašvaldības zembilances kontu. M. Z. vairākas reizes tika sūtīti brīdinājumi par
nekustamā īpašuma nodokļa nemaksāšanu. Saskaņā ar Zemesgrāmatas ieraksta datiem ar
2009.gada 22.aprīli zemes īpašnieks ir cita persona.
Atbilstoši iepriekš minētajam un saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļa parādu dzēš fiziskai personainodokļu maksātājam- viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt
nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas, un trešo daļu,
kas nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā
arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
Ē. Salcevicam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parāda, kas iekļauts pašvaldības
zembilances kontā, nenomaksāto daļu par 2004.gadu mirušai personai M. Z. 49,63 EUR
apmērā, par īpašumā bijušo zemi ar kadastra nr.7668 006 0043 un 7668 006 0047, kas
atrodas (adrese).
2. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika un galvenā ekonomiste Līga Ancāne.

7. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar Eiropas Savienības fonda darbības programmas 2007.-2013.gadam
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība”
3.6.1. pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” 3.6.1.1.
aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai
valsts
attīstībai”
ietvaros
izstrādātā
projekta
Nr.
3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/016 „Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana
industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai” īstenošanu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Ministru kabineta 2008.
Gada 25.marta noteikumiem nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem” un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu 236 022,00 EUR (divi simti trīsdesmit seši tūkstoši divdesmit
divi euro) apmērā Valsts kasē uz desmit gadiem ar Valsts kases noteikto gada aktuālo
procentu likmi 2015.gada maijā Eiropas Savienības fonda projekta Nr.
3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/016 „Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana
industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai” īstenošanai ar atlikto
pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu domes budžetā, garantējot
kredīta atmaksu ar pašvaldības budžetu.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers.

8. Par Līvānu novada pašvaldības iepirkumu organizēšanas noteikumiem.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada pašvaldības noteikumu „Par iepirkumu organizēšanu un
iepirkumu komisiju darbību Līvānu novada pašvaldībā” projektu un noteikumu „Kārtība,
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kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi” projektu, un
pamatojoties uz Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu, un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. Panta pirmās daļas 2. Punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. Pantu un 41. Panta pirmās daļas 2. Punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus „Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju
darbību Līvānu novada pašvaldībā” (skat. pielikumā).
2. Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā
nereglamentētie iepirkumi” (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
Pielikumā:

1) noteikumi „Par iepirkumu organizēšanu un iepirkumu komisiju darbību
Līvānu novada pašvaldībā” ar pielikumiem uz 9 lpp.
2) noteikumi „Kārtība, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā
nereglamentētie iepirkumi” ar pielikumiem uz 5 lpp.
9. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu.

Ziņo A. Vaivods.
1. Izskatot L. D., dzīvo: (adrese), 2015.gada 9.marta iesniegumu par 2014.gada
12.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/19 darbības termiņa
pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 16,4 ha platībā ar
kadastra nr.7668 006 0118, kas atrodas Lūzeniekos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā) 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, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevicam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt ar L. D., dzīvo (adrese), 2014.gada 12.maijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/19 par zemes gabalu 16,4 ha platībā ar
kadastra Nr. 7668 006 0118, kas atrodas Lūzeniekos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada 11.maijam), ar tiesībām atkārtoti
līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras
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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 A. K., dzīvo: (adrese), 2015.gada 12.marta iesniegumu par 2012.gada
14.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/22 darbības termiņa
pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 5,3 ha platībā ar
kadastra nr.7666 009 0596, kas atrodas Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā) 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, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevicam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar A. K., dzīvo (adrese), 2012.gada 14.maijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/22 par zemes gabalu 5,3 ha platībā ar
kadastra Nr. 7666 009 0596, kas atrodas Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada 13.maijam), 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.
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10. Par zemes nomu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot A. M., dzīvo: (adrese) 2015.gada 7.janvāra iesniegumu par zemes
gabala iznomāšanu, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 1,5927 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0382, tika konstatēts, ka zemes gabals, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 0,5927 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 010 0382, (atbilstoši precizētajai platībai pēc VZD nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem), ar Līvānu novada
domes 2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumu Nr. 1-30(5) „Par zemes gabala nodošanu
nomai” nodots iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Rožupes pagasta
pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar 2014.gada 30.oktobra „Zemes
pārvaldības likums” 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.
Oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.
punktam, un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo
un nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt A. M., dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes gabalu, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 0,5927 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 010 0382, atbilstoši precizētajai platībai pēc VZD nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem)
gadiem lauksaimniecības vajadzībām ar tiesībām līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam
zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
1.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
1.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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2. Izskatot I. L., dzīvo: (adrese), 2014.gada 4.decembra iesniegumu par zemes
gabala iznomāšanu, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 0,2946 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0401, tika konstatēts, ka zemes gabals, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 0,2946 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 010 0401, (atbilstoši precizētajai platībai pēc VZD nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem), ar Līvānu novada
domes 2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumu Nr. 1-30(2) „Par zemes gabala nodošanu
nomai” nodots iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Rožupes pagasta
pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar 2014.gada 30.oktobra „Zemes
pārvaldības likums” 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.
Oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.
punktam, un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo
un nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt I. L., dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes gabalu, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 0,2946 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 010 0401, atbilstoši precizētajai platībai pēc VZD nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem)
gadiem lauksaimniecības vajadzībām ar tiesībām līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam
zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
2.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
2.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot J. V., dzīvo: (adrese), 2014.gada 5.novembra iesniegumu par zemes
gabala iznomāšanu, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 4,3 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0599, tika konstatēts, ka zemes gabals, kas atrodas
Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 4,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666
010 0599, (atbilstoši precizētajai platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
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informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem), ar Līvānu novada domes
2015.gada 29.janvāra sēdes lēmumu Nr. 1-30(4) „Par zemes gabala nodošanu nomai”
nodots iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Rožupes pagasta
pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar 2014.gada 30.oktobra „Zemes
pārvaldības likums” 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.
Oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.
punktam, un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo
un nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt J. V., dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes gabalu, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 4,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666 010 0599, atbilstoši precizētajai platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem
lauksaimniecības vajadzībām ar tiesībām līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes
lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
3.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Izskatot S. G., dzīvo: (adrese), 2015.gada 6.janvāra iesniegumu par zemes
gabala iznomāšanu, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, 5,0135 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686 001 0017, tika konstatēts, ka zemes gabals, kas atrodas Turku
pagastā, Līvānu novadā, 5,0135 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 001 0017,
(atbilstoši precizētajai platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem), ar Līvānu novada domes 2015.gada 29.janvāra
sēdes lēmumu Nr. 1-30(1) „Par zemes gabala nodošanu nomai” nodots iznomāšanai un
informācija tika izvietota redzamā vietā Turku pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti
minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar 2014.gada 30.oktobra „Zemes
pārvaldības likums” 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.
Oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.
punktam, un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo
un nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Iznomāt S. G., dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes gabalu, kas
atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, 5,0135 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686
001 0017, atbilstoši precizētajai platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem
lauksaimniecības vajadzībām ar tiesībām līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes
lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
4.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
4.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
4.5. 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.
11. Par zvejas tiesību nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. M., dzīvo (adrese), 2015.gada 26.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, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N.
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Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt A. M., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
2. Noteikt, ka A. M. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
12. Par projektu „Lielā latgaliešu tautasdziesmu ķēde un tradīciju skola –
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai”.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļas sagatavoto projekta
„Lielā latgaliešu tautasdziesmu ķēde un tradīciju skola – nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanai un popularizēšanai” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Valsts
ultūrkapitāla fonda mērķprogrammu “Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras
programma 2015”, kuras mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, organizējot
projektu konkursus kultūras projektu atbalstam reģionos un sniegt finansiālu atbalstu
nozīmīgiem kultūras projektiem, kas veicina Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju
attīstību, un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās
attīstības programmas 2012. – 2018. Gadam” 2. Prioritātes („Uzņēmējdarbība un ģimenes
labsajūta”) rīcības virziena 2.1. (“Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide”) rīcības 2.1.7.
(“Tūrisma infrastruktūras attīstība Līvānu novadā”) pasākumam 2.1.7.4. (“Līvānu
novadpētniecības un industriālās vēstures kultūras un vēsturiskā mantojuma
saglabāšana”), un pamatojoties uz Valsts
ultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
„Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2015“ projektu konkursa
nolikumu un likuma „Par pašvaldībām” 15. Pantu un 21. Pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Valsts
kultūrkapitāla fonda izsludinātajā mērķprogrammas
„Latvijas valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2015“ projektu konkursā ar
projektu “Lielā latgaliešu tautasdziesmu ķēde un tradīciju skola – nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai”.
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2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 3501,48 EUR apmērā, no kurām 2487,48
EUR ir Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas valsts mežu atbalstītā
Latgales kultūras programma 2015“ finansējums un 1014,00 EUR ir Līvānu novada
domes līdzfinansējums.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Plānošanas un
attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.
13. Par atļaujas izsniegšanu totalizatora un derību likmju
pieņemšanas vietas atvēršanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) „Joker LTD”, reģistrācijas nr.
40003266078, juridiskā adrese: Katrīnas iela 12, Rīga, LV – 1045, 2015.gada 12.februāra
vēstuli Nr. E/41 par atļaujas izsniegšanu totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas
atvēršanai esošajā SIA „Joker LTD” spēļu zālē, Rīgas ielā 57B, Līvānos, un iesniegumam
pievienotos dokumentus – zemesgrāmatu apliecības kopiju par nekustamo īpašumu Rīgas
ielā 57A, Līvānos (no zemesgrāmatu izdrukas 3.1. punkta redzams, ka īpašumam mainīta
adrese, uz Rīgas iela 57B, Līvāni); licences totalizatora un derību organizēšanai Nr. TD-13,
apliecināta kopiju un Power Point prezentāciju par sporta totalizatora un derību likmju
pieņemšanas punktu, tika konstatēts, ka:
1) SIA „Joker LTD” saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma (turpmāk – Likums)
27.panta otrās daļas 3.punktu, lai saņemtu totalizatora vai derību likmju pieņemšanas
vietas atvēršanas atļauju (licenci), ir iesniegusi pašvaldībai Likumā paredzētos
dokumentus;
2) atbilstoši Likuma 42. Panta otrai daļai, kurā noteikts, ka pašvaldība izvērtē
iesniegumā minētās azartspēļu vietas atbilstību šā likuma 41.panta otrajā daļā
noteiktajiem ierobežojumiem, SIA „Joker LTD” spēļu zāles darbībai, īpašumā esošajām
telpām Rīgas ielā 57B, Līvānos, Likuma 41.panta otrajā daļā paredzēto aizliegumu nav;
3) atbilstoši Likuma 42.panta trešajai daļai, kurā noteikts, ja azartspēles paredzēts
rīkot vietā, uz kuru nav attiecināmi šā likuma 41.panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi,
par atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldības dome
(padome), izvērtējot to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku
valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, SIA
„Joker LTD” spēļu zāles darbība īpašumā esošajām telpām Rīgas ielā 57B, Līvānos,
neradīs būtisku Līvānu novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.
Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42. Panta otrajai, trešajai un piektajai
daļai un ņemot vērā to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA „Joker LTD” ir
iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus pašvaldības atļaujas saņemšanai un ka SIA
„Joker LTD” īpašumā Rīgas ielā 57B, Līvānos jau darbojas azartspēļu zāle un šī vieta
neatrodas vietā, kurā atbilstoši Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likuma 41.panta
otrajai daļai nav atļauts organizēt azartspēles, un totalizatora un derību organizēšana jau
atvērtajā spēļu zālē Rīgas ielā 57b, Līvānos, neradīs būtisku Līvānu novada
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administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, un pamatojoties uz
Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu un likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, deputātam Ē.
Salcevicam balsojot „pret” un deputātam J. Kirillovam „atturoties”
NOLEMJ:
1. Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Joker LTD”, reģistrācijas nr.
40003266078, juridiskā adrese: Katrīnas iela 12, Rīga, LV – 1045, organizēt totalizatoru
un derības likmju pieņemšanas vietas atvēršanu SIA „Joker LTD” īpašumā – esošajā
spēļu zālē, Rīgas ielā 57B, Līvānos.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi (atļaujas sagatavošanu) ir juriskonsulte
Sanita Grabāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281,
struktūrvienības LVM Nekustamie īpašumi, juridiskā adrese: Ziemeļlatgales
mežsaimniecība ,,Mežrozes”, Lejasančupāni, Verēmu pagasts, Rēzeknes novads,
2015.gada 25.februāra vēstuli par zemes lietošanas mērķa noteikšanu SIA „Līvānu kūdras
fabrika” iznomātās zemes rekultivētajai daļai 114,12 ha platībā uz zemes īpašuma
„Skrebeļu kūdras purvs” ar kadastra Nr.7666-004-0015, kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā, un pamatojoties uz Līvānu būvvaldes vadītājas Diānas Kleinas
2015.gada 12.marta atzinumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, 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.punktu, 18.punktu un 23. Punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt zemes īpašuma „Skrebeļu kūdras purvs” ar kadastra Nr.7666-004-0015,
kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, zemes rekultivētajai daļai 114,12 ha platībā
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (kods 0201) /skat. pielikumā nomas un rekultivētās platības shēmu/.
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2. Mainīt nekustamajam īpašumam „Skrebeļu kūdras purvs” ar kadastra Nr.7666004-0015, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas
mērķim- derīgo izrakteņu ieguves teritorija (kods 0401) piekrītošo platību no 1501,9 ha
uz 1387,78 ha.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu būvvaldes vadītāja Diāna Kleina.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

1) SIA ,,Līvānu kūdras fabrika” nomas un rekultivētās platības
shēma Līvānu novada Rožupes pagastā uz 1 lpp.
2) Līvānu būvvaldes atzinums uz 1 lpp.
15. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot I. M., dzīvo (adrese), 2015.gada 27.februāra iesniegumu par atteikšanos
no zemes nomas uz zemes vienību 0,0818 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050258, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagasta dārzkopības sabiedrībā ,,Dimanti”, un
saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. Panta (21) daļu – ja persona zemes nomas
pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu
rezerves zemes fondā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Zemes vienību 0,0818 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0258, kas
atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, dārzkopības sabiedrībā ,,Dimanti”, iekļaut
rezerves zemes fondā (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.

16. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
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Izskatot nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kopējo kadastra Nr.7686-003-0016,
kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieka V. U., dzīvo (adrese), 2015.gada
6.marta iesniegumu par nekustamā īpašuma (nosaukums), kas sastāv no trīs zemes
vienībām 5,5 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā zemes vienību 4,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-003-0112, piešķirt tai jaunu nosaukumu un noteikt zemes
izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. Panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevicam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Līvānu novada Turku
pagastā ar kopējo kadastra Nr.7686-003-0016, zemes vienību 4,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-003-0112, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes robežu plānu,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 4,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-0030112 piešķirt jaunu nosaukumu (nosaukums) un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.

17. Par atteikšanos no zemes gabala nomas.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots Ļ. Troškovam
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot A. M., dzīvo (adrese), 2015.gada 2.marta iesniegumu par atteikšanos no
zemes nomas un līguma darbības pagarināšanu par zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 7652 007 0155 platībā 3,87 ha un 7652 007 0209 platībā 2,0 ha, kas
atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, (nomas līgums beidzies 2014.gada 19.decembrī)
un, 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
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atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par
valsts un pašvaldības zemes nomu” 15.punktam un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevicam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot atkārtoti iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienības 3,87 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0155 un 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652 007 0209, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par
iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā ne
mazāk kā vienu mēnesi.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.

18. Par zemes nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot D. R., dzīvo (adrese), 2015. gada 29.janvāra iesniegumu par zemes
nomas līguma laušanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošam zemes gabalam 0,1 ha
platībā ar kadastra Nr.7666-010-0489, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā un E. P., dzīvo (adrese), 2015.gada 30.janvāra iesniegumu par minētās zemes
vienības iznomāšanu, 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 valsts un pašvaldības zemes nomu”15.punktam, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevicam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2015. gada 1. janvāri lauzt ar D. R., dzīvo (adrese), 2010. gada
24. novembrī noslēgto zemes nomas līgumu Nr.282, par zemes vienības daļas 0,1 ha
platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0489 1,09 ha kopplatībā
nomu (skat pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
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2. Nodot iznomāšanai šī lēmuma 1.punktā minēto zemes vienības daļu un
informāciju par iznomājamo zemes daļu izvietot redzamā vietā Rožupes pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija ar iezīmēto zemes nomas daļu uz 1 lpp.

19. Par adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot IK (nosaukums) reģistrācijas Nr.(numurs), juridiskā adrese (adrese),
2015.gada 9.marta iesniegumu par adreses piešķiršanu jaunbūvei (nosaukums), kas
atrodas uz nomāta zemes gabala ar kadastra numuru 7666-010-0434, (adrese), un 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, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam jaunbūvei (nosaukums), kas atrodas uz
nomāta zemes gabala ar nosaukumu (nosaukums) ar kadastra Nr.7666-010-0434 0,7470
ha platībā, kas atrodas (adrese), adresi: (adrese) (sk. pielikumā zemes robežu, situācijas
un apgrūtinājumu plāns).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.

20. Par zemes vienību robežu un platību precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam
Paskaidro R. Šmukste, A. Neicenieks
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Izskatot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0442, kas atrodas
Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieka P. Š., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas J.
A., dzīvo (adrese), 2015. gada 24. februāra iesniegumu par P. Š. rezervētās mantojamās
zemes noteikšanu 2,0 ha platībā, tika konstatēts, ka:
1) saskaņā ar Rožupes pagasta padomes zemes komisijas 1997.gada 15.aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr. 43) P. Š. atzītas tiesības atjaunot zemes īpašuma tiesības uz
mantojamo zemi 2,0 ha platībā (zemes gabala numurs pēc pagasta zemes ierīcības
projekta 3117);
2) atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem P. Š. rezervētā zeme ar kadastra Nr.7666 009 0442 ir 1,0
ha, kas ir par 1 ha mazāk kā noteikts lēmumā;
3) saskaņā ar VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem zemes vienībai ar kadastra Nr.7666 009 0442 blakus
atrodas pašvaldībai piekrītošā zemes vienība ar kadastra Nr.7666-009-0379, kas atrodas
(adrese), 4,2 ha platībā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevicam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus un precizēt robežas nekustamo īpašumu zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0442 un 7666-009-0379, kas atrodas (adrese), atbilstoši
grafiskajam pielikumam /skatīt pielikumā/.
2. Apstiprināt P. Š. īpašuma tiesību atjaunošanai rezervētās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0442, kas atrodas (adrese), precizēto platību 2,0 ha
platībā.
3. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7666-009-0379, kas atrodas (adrese), precizēto platību 3,2 ha platībā.
4. Noteikt, ka šī lēmuma 2. un 3. punktā norādītās zemes vienību platības var tikt
precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
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: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.

21. Par zemes nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
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Izskatot A. K., dzīvo (adrese), 2015.gada 12.marta iesniegumu (Reģ. Nr.21.9.2/15/251-K) par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļas 0,63 ha platībā no zemes
gabala 2,63 ha kopplatībā ar kadastra Nr.7666-009-0589 un zemes reformai neizmatota
zemes gabala 1,0 ha platībā ar kadastra Nr.7666-009-0593, nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka:
1) ar Līvānu novada domes 2008. gada 25. septembra sēdes lēmuma Nr.29-3(3)
„Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu pašvaldības īpašuma objektu uzturēšanai
vai tās autonomo funkciju veikšanai” 5.punktu noteikts, ka zemes gabals 2,63 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0589, kas atrodas Laivacumos, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, ir pašvaldībai piekrītošā zeme;
2) ar Līvānu novada domes 2009.gada 26.marta sēdes lēmumu Nr. 7-17(3) „Par
zemes gabalu sadali, lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomu un zemes nodošanu
zemes reformas izbeigšanai” zemes gabals 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666009-0593, kas atrodas Laivacumos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ieskaitīts
izmantošanai zemes reformas pabeigšanai.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likumu „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevicam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala kopplatībā 2,63 ha
ar kadastra Nr.7666-009-0589, kas atrodas Laivacumos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
lauksaimniecībā izmantojamo zemes daļu 0,63 ha platībā, un informāciju par iznomājamo
zemes gabalu izvietot redzamā vietā Rožupes pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu
mēnesi.
2. Nodot iznomāšanai īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu 1,0
ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0593, kas atrodas Laivacumos, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes gabalu izvietot redzamā
vietā Rožupes pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
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22. Par saistošajiem noteikumiem „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
organizēšanas noteikumi Līvānu novadā”
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot saistošo noteikumu „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
organizēšanas noteikumi Līvānu novadā” projektu un paskaidrojuma rakstu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. punktu 43.panta
pirmās daļas 11.punktu un 43. panta trešo daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.6 „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
organizēšanas noteikumi Līvānu novadā” /sk. pielikumā/.
2. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai ir priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte Šmukste.
3. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un pagasta pārvalžu vadītāji.
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi uz 13 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.

23. Dzīvokļu jautājumi
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot J. S., dzīvo (adrese), 2015. gada 3. marta iesniegumu (reģ. 2015. gada
9. martā ar nr. 2-11.1/15/230-S) par 2011. gada 5. augustā noslēgtā dzīvojamās telpas īres
līguma Nr. 221 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz likuma ”Par dzīvojamo telpu
īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm
vienojoties, uz noteiktu laiku vai arī nenorādot terminu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un
pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt J. S. īres tiesības uz 1 – istabu dzīvokli bez ērtībām (adrese) uz
nenoteiktu laiku.
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 V. J., dzīvo (adrese), 2015. gada 9. marta iesniegumu (reģ. 2015. gada
9. martā ar nr. 2-11.1/15/233-J) par nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā var sniegt palīdzību
īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 9.1 punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo platību
un piešķirt V. J., (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa (adrese) ar
kop. pl. 35,15 kv.m. īres tiesības.
2.2. V. J. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa (adrese)
īri.
2.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par
labiekārtota 3 – istabu dzīvokļa (adrese) īri ar V. J. un mēneša laikā veikt dzīvokļa
pieņemšanu.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir 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.

24. Par grozījumiem Kultūras un sporta komisijas nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada domes Kultūras un sporta komisijas priekšlikumus par
grozījumiem Kultūras un sporta komisijas nolikumā, apstiprināts ar Līvānu novada
domes 2013. gada 25. jūlija sēdes protokola lēmumu Nr. 11 – 8, un saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Veikt šādus grozījumus Līvānu novada domes Kultūras un sporta komisijas
nolikumā (turpmāk – Nolikums):
1.1. Izteikt Nolikuma 8.1. punktu šādā redakcijā:
„8.1. izskatīt Līvānu novada domes iestāžu un struktūrvienību, kultūras un sporta
organizāciju un iedzīvotāju iesniegumus kultūras un sporta jautājumos un dot tiem
atzinumus;”
1.2. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
„12. Kultūras un sporta komisijas sēdes tiek sasauktas neretāk kā vienu reizi
mēnesī. Kārtējās komisijas sēdes sanāk katra mēneša otrajā ceturtdienā. Pēc komisijas
locekļu vienošanās sēdes laiks var mainīties.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.

25. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne
Paskaidro L. Pastare
Izskatot pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” 2015. gada 10. marta vēstuli Nr.
1-8/6 par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” 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, N.
Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevicam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” nolikumā (turpmāk – Nolikums),
apstiprināti ar Līvānu novada domes 2010. gada 25. marta sēdes lēmumu Nr. 6-16, šādus
grozījumus:
1.1. Izslēgt no Nolikuma 5. punkta tekstu - (programmas kods 0101 11 11);
1.2. Izteikt Nolikuma 10. punktu šādā redakcijā:
„10.Iestāde īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk tekstā IZM)
licencētas pirmsskolas izglītības programmas:
10.1. pirmsskolas izglītības programmu ( programmas kods 01011111),
10.2. pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu (programmas kods
01011121),
10.3. speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktajiem
attīstības traucējumiem ( programmas kods 01015611),
10.4. speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautības programma
izglītojamajiem ar jauktajiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015621).”
1.3. Izslēgt no Nolikuma 27. punkta tekstu- (programmas kods 01011111) un
(programmas kods 01011121);
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1.4. Izteikt 56.5. punktu šādā redakcijā:
„56.5.veic citus Iestādes padomes reglamentā paredzētos uzdevumus.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.

26. Par Līvānu 1. vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam
Paskaidro L. Pastare
Izskatot Līvānu 1. vidusskolas 2015. gada 13. marta vēstuli Nr. 1-13/36 „Par
Līvānu 1. vidusskolas nolikuma izdošanu jaunā redakcijā” un iesniegto skolas nolikuma
projektu un saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības
likuma 8. un 9.pantu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 8. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevicam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu 1. vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā, zaudē spēku Līvānu 1. vidusskolas
nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2012.gada 25. oktobra lēmumu Nr.18 32, un tā grozījumi, kas apstiprināti ar Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa
lēmumu Nr. 5-41 un 2014. gada 28. augusta lēmumu Nr. 12-8.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 12 lpp.

27. Par Līvānu novada centrālās bibliotēkas nolikuma
apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada centrālās bibliotēkas nolikuma projektu jaunā redakcijā un
saskaņā ar Bibliotēku likumu un Ministru kabineta 2001. gada 7. augusta noteikumiem
Nr. 355 „Vietējās nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi”, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav,
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NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada centrālās bibliotēkas nolikumu jaunā redakcijā
(skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu novada Centrālās
bibliotēkas nolikums, apstiprināts ar 2012. gada 26. jūlija lēmumu Nr. 13 - 2 „Par Līvānu
novada bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 9 lpp.
28. Par saistošajiem noteikumiem sociālās palīdzības jomā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam, M. Grigalim
Paskaidro O. Bidzāne, R. Šmukste
Izskatot Līvānu novada Sociālā dienesta izstrādāto saistošo noteikumu „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”, „Par nosacījumiem materiālā stāvokļa
(īpašuma) novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Līvānu
novadā” un „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu
Līvānu novada pašvaldībā” un to paskaidrojuma rakstus, un pamatojoties uz Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10. panta otro daļu un 35. panta trešo un
ceturto daļu, Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. punktu, Ministru kabineta
19.12.2006. noteikumiem Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, Ministru
kabineta 17.06.2009. noteikumiem Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību” 13. un 15. punktu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 14.panta sesto daļu, lai nodrošinātu sociālās palīdzības sniegšanu
iedzīvotājiem Līvānu novadā, un pamatojoties uz sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un likuma "Par pašvaldībām" 21. un 43.panta trešo daļu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam,
Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.7 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Līvānu novadā” (jaunā redakcijā).
2. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.8 „Par nosacījumiem
materiālā stāvokļa (īpašuma) novērtēšanai, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam Līvānu novadā”.
3. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.9 „Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Līvānu novadā”
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4. Atzīt, ka ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku ar Līvānu
novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošie noteikumi Nr. 10 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Līvānu novadā”, apstiprināti ar Līvānu novada domes 2010. gada 29. jūlija
sēdes lēmumu Nr. 14-25, un to grozījumi:
4.1. ar Līvānu novada domes 31.08.2010. gada saistošajiem noteikumiem Nr. 11
„Grozījumi Līvānu novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 10
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā””;
4.2. ar Līvānu novada domes 28.04.2011. gada saistošajiem noteikumiem Nr. 7
„Grozījumi Līvānu novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 10
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā””, kas precizēti ar Līvānu novada
domes 30.06.2011. gada sēdes lēmumu Nr. 9-13;
4.3. ar Līvānu novada domes 26.07.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 8
„Grozījumi Līvānu novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 10
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā””, kas precizēti ar Līvānu novada
domes 25.10.2012. sēdes lēmuma Nr. 18-26;
4.4. ar Līvānu novada domes 30.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 10
„Grozījumi Līvānu novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 10
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā””, kas precizēti ar Līvānu novada
domes 25.07.2013. sēdes lēmuma Nr. 11-9;
4.5. Līvānu novada domes 26.09.2013. gada saistošo noteikumu Nr. 20
„Grozījumi Līvānu novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 10
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā””, kas precizēti ar Līvānu novada
domes 07.11.2013. gada ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 18-6, redakcijā;
4.6. Līvānu novada domes 29.05.2014. gada saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi
Līvānu novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Līvānu novadā””, kas precizēti ar Līvānu novada domes
31.07.2014. gada sēdes lēmumu Nr. 10-5, redakcijā.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Sociālā dienesta vadītāja pienākumu
izpildītāja Olita Bidzāne.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi Nr.7 un paskaidrojuma raksts uz 10 lpp.,
2) saistošie noteikumi Nr.8 un paskaidrojuma raksts uz 4 lpp.,
3) saistošie noteikumi Nr.9 un paskaidrojuma raksts uz 4 lpp.

29. Par grozījumiem IX Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkursa nolikumā
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas 2015. gada 18. marta
vēstuli Nr. 1-17/3 par grozījumiem IX Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa
nolikumā, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija sēdes lēmumu Nr.
7-19, un pamatojoties uz Līvānu novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
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atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevicam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt IX Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumā (turpmāk –
Nolikums), apstiprināts ar Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija sēdes lēmumu Nr.
7-19, šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Nolikuma 25. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:
“25. Dalības maksa 10.00 EUR (desmit euro) par katru audzēkni iemaksājama ar
pārskaitījumu vai skaidrā naudā.”
1.2. Papildināt Nolikumu ar 26. punktu šādā redakcijā:
“26. Ieņēmumi no dalības maksām tiek izlietoti konkursa organizatorisko izdevumu
segšanai.”
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
30. Par vēlētāju parakstu apliecināšanas deleģējumu.
Ziņo I. Kalvāne
Saskaņā ar LR Centrālās vēlēšanu komisijas rosinājumu 2015. gada 28. janvāra
vēstulē Nr. 02-01.07/8e „Par parakstu vākšanu”, lai nodrošinātu likuma „Par tautas
nobalsošanu, likuma ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 22. panta otrās daļas,
kurā noteikts, ka „(2) Katram vēlētāja parakstam šo 12 mēnešu laikā jābūt apliecinātam
pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic
notariālas darbības, vai novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja.”, noteikumu
izpildi, un atbilstoši Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijai „Kārtība, kādā apliecināmi
vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
Ē. Salcevicam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Deleģēt tiesības apliecināt vēlētāju parakstus likumu ierosināšanai Līvānu
novada domes, pagasta pārvalžu un Līvānu novada Bāriņtiesas darbiniekiem, saskaņā ar
lēmumam pievienoto sarakstu (skatīt sarakstu pielikumā).
2. Līvānu novada domes Personāla vadības un administratīvai daļai veikt
atbilstošus grozījumus sarakstā iekļauto darbinieku amata aprakstos.
3. Noteikt maksu par parakstu apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par
likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu ierosināšanu 1,18 EUR un PVN.
4. Noteikt, ka par lēmuma izpildi atbildīga Līvānu novada domes Personāla
vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
Pielikumā:

Līvānu novada atbildīgo amatpersonu un darbinieku saraksts,
kuri būs tiesīgi apliecināt vēlētāju parakstus uz 1 lpp.
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31. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu kultūras centra direktores Aijas Smirnovas 2015.gada 20.marta
vēstuli Nr.1-15/22 par līdzekļu piešķiršanu 400 euro apmērā Līvānu novada kultūras
centra līnijdeju grupas „Black coffe” un Līvānu novada kultūras centra struktūrvienības
Rožupes kultūras centra līnijdeju grupas „Rose River” un Sutru kultūras nama līnijdeju
grupas „Cappuccino” dalībai Starptautiskajā līnijdeju festivālā, kas notiks no 2015.gada
25.jūnija līdz 1.jūlijam Slovākijā Rajecke Teplice pilsētā, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevicam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus līdzekļus 400,00 euro apmērā Līvānu novada kultūras centra
līnijdeju grupas „Black coffe” un Līvānu novada kultūras centra struktūrvienības
Rožupes kultūras centra līnijdeju grupas „Rose River” un Sutru kultūras nama līnijdeju
grupas „Cappuccino” dalībai Starptautiskajā līnijdeju festivālā no Līvānu novada domes
2015.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem,
veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu kultūras centra direktore Aija Smirnova un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
32. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības „Sava kabata”
dalībai atbalsta pasākuma „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem
(pasākumi noteiktām personu grupām)” īstenošanā.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro I. Zvaigzne-Sniķere
Izvērtējot Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls”
2015. gada 23. marta iesniegumu “Par līdzfinansējuma piešķiršanu” un biedrības „Sava
kabata”, reģ.Nr.40008060421, adrese Lāčplēša iela 28, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316,
pieteikumu Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsta pasākuma “Subsidētā darba vieta
jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” īstenošanai, tika
konstatēts, ka biedrība “Sava kabata” Eiropas Savienības fondu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nodarbinātībā,
izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantiju ietvaros” 1.
atlases kārtas “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku
nodarbinātības veicināšanai” ietvaros plāno algot jaunatnes darbinieku uz 12 mēnešiem.
Projekta kopējās izmaksas 5 784,01 EUR, t.sk. 2 160,00 EUR Eiropas Sociālā fonda
finansējums un 3 624,01 EUR Līvānu novada domes līdzfinansējums.
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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 likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu
un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevicam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Sava kabata”, reģ.Nr.40008060421, adrese Lāčplēša iela
28, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, pieteikumu dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras
atbalsta pasākuma “Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi
noteiktām personu grupām)” īstenošanā.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā piešķirt līdzekļus 2015. gadā 2 119,39 EUR
(divi tūkstoši viens simts deviņpadsmit euro un 39 centi) apmērā no Līvānu novada
domes 2015.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā,
un 2016. gadā 444,92 EUR (četri simti četrdesmit četri euro un 92 centi) apmērā,
paredzot līdzekļus 2016. gada budžetā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.

Sēde beidzas plkst.1030
Protokols parakstīts 2015. gada 26. martā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja personāla vadības
un administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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