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Sēdes sākums plkst.900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Valdis ANSPAKS
Normunds BRUKMANIS
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Ināra KALVĀNE
Juris KIRILLOVS
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Gaļina KRJUKOVA, slimības dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
Ginta KRAUKLE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,

Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
Aivars SMELCERS, Turku pagasta pārvaldes vadītājs,
Ināra GRIBONIKA, galvenā grāmatvede /darba kārtības 40. jautājuma „Par Līvānu
novada pašvaldības gada pārskatu par 2014. gadu” izskatīšanas laikā/
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 zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Baltie bērzi”. Ziņo
J. Magdaļenoks.
3. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
4. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
5. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
6. Par adreses precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
7. Par izlejas servitūta līgumu slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par saistošajiem noteikumiem „Par aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu
audzēšanai Līvānu novadā”. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
10. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistru. Ziņo
I. Kalvāne.
11. Par Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo
I. Kalvāne.
12. Par Latvijas Pašvaldību savienības 26. kongresa delegātiem. Ziņo I. Kalvāne.
13. Par Līvānu novada pašvaldības noteikumiem dāvinājumu un ziedojumu
pieņemšanai. Ziņo I. Kalvāne.
14. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem
un dāvanām Līvānu novadā”. Ziņo I. Kalvāne.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
16. Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pārdošanu. Ziņo A. Vaivods.
17. 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.
18. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
19. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Dakteri”, Turkos, Turku pagastā, Līvānu
novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
21. Par atsevišķa neapbūvētu zemesgabalu „Lācēni”, Turkos, Turku pagastā, Līvānu
novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
22. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
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23. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Draudzības ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā
atsavināšanas termiņa pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
24. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Kraujiņas”, Turku pagastā, Līvānu novadā
pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
25. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa apbūvēta zemesgabala Meža ielā 6,
Līvānos, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
26. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora JUMZ 6KL, reģistrācijas numurs
T1087LP, izsoli. Ziņo A. Vaivods.
27. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas piekabes Russo-Balt
izsoli. Ziņo A. Vaivods.
28. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora T-150K, reģistrācijas numurs
T1086LP, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
29. Par pašvaldības kustamā mantas – traktora piekabes 1PTS-9, reģistrācijas numurs
P5505LK, atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
30. Par pašvaldības kustamā mantas – vieglās automašīnas VAZ 21043, reģistrācijas
numurs DV 478, izsoli. Ziņo A. Vaivods.
31. Par pašvaldības kustamā mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW Passat,
reģistrācijas numurs EB 6149, izsoli. Ziņo A. Vaivods.
32. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta
līdzekļu sadali 2015. gadam. Ziņo A. Vaivods.
33. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
35. Par kompensāciju sakarā ar žoga demontēšanu būvprojekta realizācijas gaitā. Ziņo
A. Vaivods.
36. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo A. Vaivods.
37. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
38. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
39. Par atbalstu Ukrainas konfliktā cietušajiem. Ziņo A. Vaivods.
40. Par Līvānu novada pašvaldības gada pārskatu par 2014. gadu. Ziņo A. Vaivods.
41. Par kompensāciju sakarā ar vārtu demontēšanu būvprojekta realizācijas gaitā.
Ziņo A. Vaivods.
42. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
43. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods.
44. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo A. Usāne.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods un U. Skreivers
27.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Koalīcijas
Sadarbības padomes sēdē LR Saeimā.
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31.martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Līvānu 1.vidusskolas
akreditācijas komisijas locekļiem. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par Līvānu
1.vidusskolas un kopumā Līvānu novada izglītības jomas attīstību.
1.aprīlī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales plānošanas reģiona
attīstības padomes sēdē Latgales pārstāvniecībā Rīgā, kur tika diskutēts par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli, kā arī sanāksmē, kur tika apspriests
jautājums par Eiropas savienības fondu apguves nosacījumiem un kritērijiem. Dienas
noslēgumā priekšsēdētājs piedalījās Latvijas Radio raidījumā “Aktuālais temats”, kur
diskutēja par Vides attīstības un reģionālās ministrijas izstrādāto dokumentu "Rīcības
plāns Latgales reģiona attīstībai 2015.-2017.gadam".
3.aprīlī, Lielajā Piektdienā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un LR 12.Saeimas
deputāts Jānis Klaužs piedalījās ekumeniskajā Krustaceļā un dievkalpojumā, kas
norisinājās Rēzeknes Jēzus Sirds Romas katoļu katedrālē. Dievkalpojumu vadīja
Rēzeknes - Aglonas diecēzes bīskapa Jānis Bulis.
8.aprīlī: 1) Līvānu novada pašvaldību pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Alojas
novada domes pārstāvji un Alojas novada uzņēmēji. Vizītes mērķis – iepazīties ar
Līvānu novada uzņēmumiem un gūt informāciju par uzņēmējdarbības atbalsta
pasākumiem novadā. Piedalījās novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne; 2) Domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne
organizēja sanāksmi Līvānu novada Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbiniekiem.
9.aprīlī Līvānu novada domē notika: 1) Līvānu novada kultūras un bibliotēku
darbinieku sanāksme; 2) Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme.
Piedalījās Līvānu novada domes vadība.
10.aprīlī: 1) Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās Latvijas
pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksmē Jēkabpilī, kur tika skatīti jautājumi
par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveides iespējām
novadu un reģionālās nozīmes attīstības centros, par Latvijā izveidotā optiskā tīkla
infrastruktūras bojājumiem, par drošiem bērnu spēļu laukumiem izvirzītajām
prasībām, siltumapgādes u.c. jautājumiem; 2)Domes priekšsēdētāja vietniece Aija
Usāne piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumā ar Kokneses novada pašvaldības
pārstāvjiem, kur pārrunāja ar kultūras jomu saistītus jautājumus.
11.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, pārstāvot pašvaldību,
piedalījās divos pasākumos, kur sveica klātesošos dalībniekus – Jēkaba Graubiņa
jauno pianistu konkursā J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā un senioriem
veltītā pasākumā Turku saieta namā.
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13.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne organizēja XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Līvānu novada organizatoriskās
darba grupas sanāksmi, kas notika Līvānu Bērnu un jauniešu centrā.
14.aprīlī: 1) Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās biedrības „Reģionālo
attīstības centru apvienība” dibināšanas sanāksmē, kuras ietvaros ievēlēta biedrības
valde un izpilddirektors (A.Vaivods - viens no jaundibinātās biedrības valdes
locekļiem). Biedrība dibināta ar mērķi veicināt reģionālo attīstības centru turpmāko
attīstību un nodrošināt reģionālo attīstības centru interešu aizstāvību; 2) Domes
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne tikās ar biedrības ''Ys Men'' pārstāvjiem no
Dānijas, kas labdarības nolūkos piegādājuši humanitāro kravu Līvānu slimnīcai, kā arī
sociāli maznodrošinātajām ģimenēm; pēcpusdienā priekšsēdētāja vietniece sveica
senioru ansambli “Līvas” dalībnieces ansambļa divu gadu jubilejas koncertā.
15.aprīlī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers sveica Tautas lietišķās
mākslas studijas “Dubna” dalībnieces studijas 35 gadu jubilejā. Pasākums notika
Latgales mākslas un amatniecības centrā.
17.aprīlī: 1)Jaunatnes iniciatīvu centrā “Kvartāls” notika X Eiropas vieglatlētikas
čempionāta dalībnieku tikšanās ar Līvānu novada domes priekšsēdētāju Andri
Vaivodu un kultūras un sporta komisijas pārstāvjiem. Pirmo reizi mūsu komandas
seniori, startējot valsts izlases sastāvā, Eiropas čempionātā izcīnīja sešas medaļas:
Leontīne Vītola izcīnīja divas zelta medaļas 60 m un 400 m, sudraba medaļu 200m,
Juris Lebedoks bronzas medaļu tāllēkšanā, Mārīte Vasiļjeva bronzas medaļu 4x200m
skrējienā, Gunārs Jānis Mīkulis bronzas medaļu 10 km soļošanas stafetē; 2) Līvānu
novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās laikraksta “Novadnieks”
65 gadu jubilejas pasākumā, kas norisinājās Preiļu Galvenajā bibliotēkā; 3)) Līvānu
novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās LTV raidījumā “Latvijas
nākotnes stratēģijas diskusija - Lielais jautājums”. Raidījuma temats bija "Vai Latvija
nākotnē būs tikai Rīga?"
21.aprīlī Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijā notika konference un oficiāla pieņemšana
par godu Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas 25.gadadienai, kurā piedalījās
arī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Turku pagasta pārvaldes
vadītājs Aivars Smelcers, kuri savulaik bijuši 1990.gada 21.aprīlī Daugavas stadionā
notikušās Vislatvijas Tautas deputātu sapulces dalībnieki.
22.aprīlī: 1) Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības Domes sēdē Rīgā, kur tika diskutēts par jauno pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas modeli; 2)domes priekšsēdētājs tikās ar Daugavpils Universitātes (DU)
Vēstures katedras akreditācijas komisiju, lai sniegtu savu vērtējumu par katedras
darbību gan kā DU Vēstures katedras absolvents, gan kā darba devējs, pārstāvot
Līvānu novada pašvaldību; 3) Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija
Usāne piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības Izglītības un kultūras jautājumu
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komitejā Rīgā, kur tika apspriests jautājums par jauno pedagogu atalgojuma modeli
u.c. izglītības jomas aktualitātes.
23.aprīlī: 1)domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Daugavpils televīzijas
“DAUTKOM TV” raidījumā, kur izteica savu viedokli par Rīcības plānu Latgales
reģiona attīstībai 2015.- 2017.gadam; 2) Līvānu novada domē notika novada domes
komiteju sēdes.
24.aprīlī: 1)Līvānu novada Kultūras centrā norisinājās nodibinājuma “Viduslatgales
pārnovadu fonds” sadarbībā ar Līvānu novada domi rīkotais “Iedzīvotāju forums”,
kura mērķis bija apzināt apkaimes stiprās un vājās puses, problēmas un attīstības
prioritātes, kā arī panākt vienošanos dažādu sabiedrības grupu starpā par problēmu
risinājumiem; 2) Līvānu novada domi apmeklēja Sociālo darbinieku biedrības
pārstāvji no visas Latvijas, lai piedalītos sociālā darba profesionālās pilnveides
pasākumā, apmeklētu un iepazītos ar sociālo pakalpojumu sniedzēju darbību Līvānu
novadā.
25.aprīlī Līvānu novada iedzīvotāji, iestāžu, uzņēmumu un pašvaldības pārstāvji
piedalījās Vislatvijas Lielajā talkā. No Līvānu novada talkā piedalījās kopumā 1085
iedzīvotāji, oficiāli reģistrētas 34 talkas vietas, izvesti 2459 atkritumu maisi.
29.aprīlī Līvānu novada domes pārstāvji sveica Līvānu novada iedzīvotājus, zelta
kāzu jubilārus Cilinu un Donātu Olksnas.
Līvānu novada dome aicina līdz šī gada 31.maijam pieteikt pretendentus augstākā
Līvānu novada apbalvojuma- Līvānu Goda pilsonis - piešķiršanai 2015.gadā.
2. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Baltie Bērzi”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.

3. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
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4. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot M. B., dzīvo (adrese), 2015.gada 8.aprīļa iesniegumu par zemes
gabala 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686- 007- 0750 nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686- 007- 0750,
kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada
24.aprīļa sēdes lēmumu Nr.5-28 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu
novada Turku pagastā un zemes platību precizēšanu” ieskaitīta 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, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 0,06 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686- 007- 0750, kas atrodas dārzkopības sabiedrībā
,,Bioķīmiķis”, Turku pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes
vienību izvietot redzamā vietā Turku pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu
mēnesi.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot O. V., dzīvo (adrese), 2015.gada 15.aprīļa iesniegumu par zemes
gabala 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686- 007- 0764 nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686- 007- 0750,
kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada
24.aprīļa sēdes lēmumu Nr.5-28 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu
novada Turku pagastā un zemes platību precizēšanu” ieskaitīts rezerves zemes fondā.
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
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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, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 0,06 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686- 007- 0764, kas atrodas dārzkopības sabiedrībā
,,Bioķīmiķis”, Turku pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamām
zemes vienībām izvietot redzamā vietā Turku pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā
vienu mēnesi.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot S. Z., dzīvo (adrese), 2015.gada 17.marta iesniegumu (Reģ. Nr.21.9.2/15/258-Z) par pašvaldībai piekrītošā zemes gabala daļas 0,1761 ha platībā no
zemes gabala 0,5324 ha kopplatībā ar kadastra Nr.7668-007-0407 nodošanu nomā,
tika konstatēts, ka ar Līvānu novada domes 2010. gada 29.aprīļa sēdes lēmuma Nr.820(2) „Par pašvaldībai piekrītošo zemes platību noteikšanu pašvaldības īpašuma
objektu uzturēšanai vai tās autonomo funkciju veikšanai” 2.1.1. punktu noteikts, ka
zemes gabals ar nosaukumu „Atpūtas laukums” ar kadastra apzīmējumu 7668-0070407, kas atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, 0,5324 ha platībā, tai
skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,1761 ha platībā, ir pašvaldībai piekrītošā
zeme.
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, N.
Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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3.1. Nodot iznomāšanai no pašvaldībai piekrītošā zemes gabala kopplatībā
0,5324 ha ar kadastra Nr. 7668-007-0407, kas atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā, lauksaimniecībā izmantojamo zemes daļu 0,1761 ha platībā, un
informāciju par iznomājamo zemes gabalu izvietot redzamā vietā Rudzātu pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns uz 1 lpp.
5. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
6. Par adreses precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
2. Izskatot Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2015. gada
10. aprīļa vēstuli Nr.9-02/434152-1/3 par adrešu datu kārtošanu nekustamajam
īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7611-005-1702, kas atrodas Kurzemes ielā 3,
Līvānos, Līvānu novadā, sakarā ar datu precizēšanu Valsts zemes dienesta adrešu
reģistrā, jo nekustamajam īpašumam ir piešķirtas divas adreses, un pamatojoties uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. pantu un saskaņā ar Ministru
kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi” 6.2.punktu, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir vienu
adresi, 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atstāt spēkā nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 4193 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 7611-005-1702 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm,
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kas atrodas Kurzemes ielā, Līvānos, Līvānu novadā, noteikto adresi: Kurzemes iela 3,
Līvāni, Līvānu novads.
2.2. Likvidēt un izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi: Vecticībnieku iela 16,
Līvāni, Līvānu novads.
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.
7. Par izlejas servitūta līgumu slēgšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks

Sakarā ar būvprojekta „Jelgavas, Krustpils, Sofijas, Kurzemes, Kr. Valdemāra,
Kuldīgas un Strēlnieku ielas Līvānos rekonstrukcija” realizāciju, tika konstatēts, ka:
1) saskaņā ar 2013. gada 19. novembra defektu aktu Nr.2 Krustpils ielā
(defektu akta 12.punkts) jāpārliek caurteka, lai novērstu ūdens uzkrāšanos grāvī starp
Krustpils un Jelgavas ielām;
2) saskaņā ar 2014. gada 30. maija objekta apsekošanas aktu tika konstatēts,
ka privātīpašumos (adrese), lietus notekūdens novadīšanas grāvī uzkrājas ūdens, līdz
ar to apsekošanas komisija ieteica veikt caurtekas izbūvi ID500 privātīpašumos
(adrese) (nekustamā īpašuma kadastra Nr. (numurs)) un (adrese) (nekustamā īpašuma
kadastra Nr. (numurs)), kā arī (adrese) (nekustamā īpašuma kadastra Nr. (numurs))
veikt akas D1,5 m ar nosēddaļu izbūvi, lai samazinātu caurtekas
aizaugšanas/aizsērēšanas iespējamību, atvieglotu tās tīrīšanu un veiktu ūdens
attīrīšanu no smiltīm un citām rupjām daļām (akas kopējās izmaksas EUR 1560,42);
3) iepriekš minētie īpašumi pieder: īpašums (adrese) (nekustamā īpašuma
kadastra Nr. (numurs)) J. K., dzīvo (adrese), bet īpašums (adrese) (nekustamā īpašuma
kadastra Nr. (numurs)) K. A., dzīvo (adrese);
4) pēc esošās akas un caurtekas, kuras kopgarums sastāda 57,9 m, izbūves
darbiem, tika panākta mutiska vienošanās un abi iepriekš minētie zemes īpašnieki
piekrīt, ka Līvānu novada pašvaldība uz aku un caurteku nodibina izlejas tiesību jeb
izlejas servitūtu;
Saskaņā ar Civillikuma 1141. pantu un 1231. panta trešo punktu, 1185. pantu,
kas nosaka, ka izlejas servitūts dod tiesību novadīt netīru ūdeni svešās robežās vai
caur tām, un ņemot vērā, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumu, tai skaitā notekūdeņu savākšanu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
1. Nodibināt par labu Līvānu novada pašvaldībai personālservitūtu par izlejas
tiesību un noslēgt servitūta līgumus ar nekustamā īpašuma īpašniekiem:
1.1. J. K., dzīvo (adrese), par caurteku tiesības 41 m garumā izlietošanu uz
zemes gabala ar kadastra Nr. (numurs) saskaņā ar caurtekas izvietojuma shēmu šī
lēmuma pielikumā.
1.2. K. A., dzīvo (adrese), par akas D1,5 m ar nosēddaļu un caurteku tiesības
32 m garumā izlietošanu uz zemes gabala ar kadastra Nr. (numurs) saskaņā ar akas
un caurtekas izvietojuma shēmu šī lēmuma pielikumā.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā norādītais personālservitūta līgums
ierakstāms iepriekš minēto nekustamo īpašumu zemesgrāmatās, vienlaikus precizējot
zemesgrāmatā nostiprināto zemes lietojuma aprobežojumu zemes gabaliem (adrese),
kadastra Nr. (numurs) un (adrese), kadastra Nr. (numurs).
3. Noteikt, ka izmaksas kas saistītas ar uzmērīšanu un servitūta līgumu
nostiprināšanu zemesgrāmatā sedz pašvaldība.
4. Noteikt, ka atbildīgais par servitūtu līgumu slēgšanu ir Līvānu novada
domes juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma 2.punkta izpildi –
priekšsēdētāja vietniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: uzmērāmās teritorijas izvietojuma shēma uz 1 lpp.
8. Par saistošajiem noteikumiem „Par aizliegumu ģenētiski modificētu
kultūraugu audzēšanai Līvānu novadā”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Līvānu novada dome 2015. gada 18. martā, atbilstoši Ģenētiski modificēto
organismu aprites likuma 22.panta ceturtās daļas noteikumiem, pieņēma lēmumu Nr.3
-3 „Par publiskās apspriešanas rīkošanu modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma
noteikšanai Līvānu novada administratīvajā teritorijā” un 2015.gada 18.martā
publicēja paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Līvānu novada informatīvajā izdevumā „Līvānu novada vēstis” un
ievietoja interneta vietnē www.livani.lv.
Sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu sniegšanas termiņš noteikts
līdz 2015.gada 27.aprīlim. Minētajā termiņā iebildumi nodomam noteikt aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Līvānu novada administratīvajā teritorijā
ir saņemti no diviem iedzīvotājiem, kas atbalsta aizlieguma noteikšanu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ģenētiski modificēto organismu aprites
likuma 22. panta otro daļu, kurā noteikts, ka pašvaldībai ir tiesības saistošo noteikumu
veidā noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā
administratīvajā teritorijā vai tās daļā, ko nosaka ne īsāku kā uz pieciem gadiem, kā
arī atbilstoši 22. panta ceturtais daļai, kas paredz, ka „Iebildumu nesniegšana
pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai”, un
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ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, 41. panta pirmās daļas pirmo 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,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pasludināt Līvānu novada administratīvo teritoriju, kurā ietilpst Līvānu
pilsēta, Jersikas pagasts, Rožupes pagasts, Rudzātu pagasts, Sutru pagasts un Turku
pagasts, par teritoriju, kurā ir aizliegts audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus.
2. Izdot Līvānu novada domes 2015. gada 30. aprīļa saistošos noteikumus
Nr.10 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Līvānu novadā”.
3. Par pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem rakstiski informēt:
3.1. Jēkabpils novada pašvaldību, Krustpils novada pašvaldību, Riebiņu
novada pašvaldību, Preiļu novada pašvaldību, Vārkavas novada pašvaldību un
Daugavpils novada pašvaldību,
3.2. Zemkopības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju, Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi un Valsts augu aizsardzības
dienestu.
4. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Lauku atbalsta daļas vadītājs
Dominiks Jauja un lēmuma 3. punkta izpildi Personāla vadības un administratīvā daļa.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.,
2) paskaidrojuma raksts 1 lpp.
9. Dzīvokļu jautājumi
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam, A. Usānei
1. Izskatot S. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 17. marta
iesniegumu (reģ. 2015. gada 18. martā ar nr. 2-11.1/15/256-V) par palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
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Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt S. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 4 cilv.,
labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa (adrese) ar kopējo platību 44,82 kv.m., noslēdzot īres
līgumu uz laiku līdz 2015. gada 31. oktobrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
1.2. S. V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
Rīgas ielā 57a – 31, Līvānos īri.
1.3. Izslēgt S. V. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 9.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
2. Izskatot V. S., dzīvo (adrese), 2015. gada 1. aprīļa iesniegumu (reģ. 2015.
gada 2. aprīlī ar nr. 2-11.1/15/293-S) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc
sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, un pamatojoties uz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama
palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās
telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem
vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
„Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt V. S., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 3 – istabu
dzīvokļa (adrese) īres tiesības ar kopējo platību 60,60 kv.m., noslēdzot īres līgumu uz
laiku līdz 2015. gada 31. oktobrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres
un komunālie maksājumi.
2.2. Rožupes pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Neiceniekam mēneša laikā
no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar V. S. par šī lēmuma 2.1. punktā
minēto telpu īri.
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2.3. Izslēgt V. S. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 11.
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 stāšanās spēkā.
3. Izskatot I. V., dzīvo (adrese), 2015. gada 7. aprīļa iesniegumu (reģ. 2015.
gada 16. aprīlī ar nr. 2-11.1/15/342-V) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc
sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt I. V., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., 1 – istabu dzīvokļa bez
ērtībām (adrese) ar kopējo platību 21,50 kv.m., noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz
2015. gada 31. oktobrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
3.2. I. V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 – istabu dzīvokļa bez ērtībām
(adrese) īri.
3.3. Izslēgt I. V. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 14.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
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4. Izskatot J. J., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 13. aprīļa
iesniegumu (reģ. 2015. gada 16. aprīlī ar nr. 2-11.1/15/345-J) 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 pirmkārt 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, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt J. J., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa (adrese) ar kop.pl. 26,61 m2 īres tiesības uz laiku līdz
2015. gada 31. oktobrim ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
4.2. J. J. mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
Saules ielā 24 – 54, Līvānos īri.
4.3. Izslēgt J. J. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, pirmās kārtas palīdzības nodrošināšanas grupas, kārtas
nr. 1.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi kancelejas pārzine Anna Elksne.
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.
5. Izskatot N. B., dzīvo (adrese), 2015. gada 31. marta iesniegumu (reģ. 2015.
gada 31. martā ar nr. 2-11.1/15/287-B) 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,
atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
„Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
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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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo
platību un piešķirt N. B., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota 1 – istabu
dzīvokļa (adrese) ar kop. pl. 44,72 kv.m. īres tiesības.
5.2. N. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
5.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par 3 –
istabu dzīvokļa bez ērtībām (adrese) īri ar N. B. un mēneša laikā veikt dzīvokļa
pieņemšanu.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
5.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot L. Z., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 16. aprīļa
iesniegumu (reģ. 2015. gada 17. aprīlī ar nr. 2-11.1/15/348-Z) par pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar
atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība,
izīrējot dzīvojamo telpu un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas
netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai
citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 8.2. punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Iekļaut L. Z., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 3 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites
rindā, ar kārtas nr. 13
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6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot L. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 7. aprīļa
iesniegumu (reģ. 2015. gada 7. aprīlī ar nr. 2 – 11.1./15/305-K), 2015. gada 7. aprīļa
sociālās darbinieces Zigrīdas Rubines Atzinumu par L. K. un 2015. gada 9. aprīļa
Rožupes pagasta valdes sēdes lēmumu Nr. 4-5, par pašvaldības palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Iekļaut L. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 3 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā
palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 7.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
7.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Izskatot D. K., dzīvo (adrese), 2015. gada 13. aprīļa iesniegumu (reģ. 2015.
gada 16. aprīlī ar nr. 2-11.1/15/344-K) par izslēgšanu no dzīvokļa apstākļu
uzlabošanas uzskaites un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 10. panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka persona tiek izslēgta no
palīdzības reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai
attiecīgās palīdzības saņemšanai, atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu
nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 5. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma
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“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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
8.1. Izslēgt D. K. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, jauno uzaicināto speciālistu palīdzības nodrošināšanas grupas,
kārtas nr. 3.
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
8.3. 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.
9. Izskatot J. B., dzīvo (adrese), 2015. gada 1. aprīļa iesniegumu (reģ. 2015.
gada 1. aprīlī ar nr. 2-11.1/15/290-B) par izslēgšanu no reģistra dzīvojamās platības
saņemšanai un pamatojoties uz likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
10. panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka persona tiek izslēgta no palīdzības
reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās
palīdzības saņemšanai, atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
„Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 5. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likumā
“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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
9.1. Izslēgt J. B. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, jauno ģimeņu uzskaites grupas, kārtas nr. 2, saskaņā ar viņa
iesniegumu.
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
9.3. 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.
10. Pamatojoties uz likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.
panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka persona tiek izslēgta no palīdzības
reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās
palīdzības saņemšanai, atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
„Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 5. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
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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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
10.1. Izslēgt A. N. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, pirmās kārtas palīdzības nodrošināmo grupas, kārtas nr. 3,
sakarā ar to, ka no 2013. gada 8. oktobra ir reģistrējis dzīvesvietu Lielbritānijā.
10.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
10.3. 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.
11. Izskatot G. V., dzīvo (adrese), 2015. gada 14. aprīļa iesniegumu (reģ.
2015. gada 16. aprīlī ar nr. 2-11.1/15/343-V) par 2013. gada 15. oktobrī noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 36 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 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
11.1. Pagarināt G. V. īres tiesības uz labiekārtotu 3 – istabu dzīvokli (adrese)
uz nenoteiktu laiku.
11.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
11.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
10. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistru.
Ziņo I. Kalvāne
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8. pantu
un 9. pantu 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, P. Romanovskim, Ē.
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Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt Līvānu novada iedzīvotāju, kuri tiesīgi saņemt pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistru (skat.pielikumā).
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne
Pielikumā: reģistrs uz 4 lpp.
11. Par Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumu jaunā redakcijā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma projektu un
saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Profesionālās izglītības likuma
15.panta pirmo daļu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 8. punktu, kā arī ņemot vērā to, ka nolikuma projekts iesniegts Līvānu bērnu un
jaunatnes sporta skolas padomē, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
Atlikt jautājuma izskatīšanu nākošajā domes sēdē.

12. Par Latvijas Pašvaldību savienības 26. kongresa delegātiem.
Ziņo I. Kalvāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un saskaņā ar Latvijas
Pašvaldību savienības 2015. gada 13. marta vēstuli nr.0320150762/A475 „Par
Latvijas Pašvaldību savienības 26. kongresu un biedru sapulci 2015. gada 15. maijā”,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 26. kongresā deleģēt
1.1. Līvānu novada domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu,
1.2. Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieci Aiju Usāni,,
2. Dalībai Latvijas Pašvaldību savienības biedru sapulcē deleģēt Līvānu
novada domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods.
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13. Par Līvānu novada pašvaldības noteikumiem
dāvinājumu un ziedojumu pieņemšanai.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada pašvaldības noteikumu „Par finanšu līdzekļu vai mantas
dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā” un
„Kārtība, kādā Līvānu novada pašvaldībā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas
un izpērkamas dāvanas, kas pieņemtas, pildot pašvaldības amatpersonas pienākumus,
un kas ir pašvaldības īpašums” projektus un pamatojoties uz Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības noteikumus Nr.4 „Par finanšu
līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada
pašvaldībā” (skat. pielikumā).
2. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības noteikumus Nr.5 „Kārtība, kādā
Līvānu novada pašvaldībā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas
dāvanas, kas pieņemtas, pildot pašvaldības amatpersonas pienākumus, un kas ir
pašvaldības īpašums” (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā:

1) noteikumi Nr.4 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu
(ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā”
uz 5 lpp.
2) noteikumi Nr.5 „Kārtība, kādā Līvānu novada pašvaldībā
reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kas
pieņemtas, pildot pašvaldības amatpersonas pienākumus, un kas ir
pašvaldības īpašums” uz 5 lpp.

14. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības materiālās palīdzības
pabalstiem un dāvanām Līvānu novadā”.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot saistošo noteikumu „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem
un dāvanām Līvānu novadā” projektu un to paskaidrojuma rakstu, nolūkā atbalstīt
ģimenes sakarā ar bērna piedzimšanu, lai nodrošinātu bērna veselībai un aprūpei
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labvēlīgus apstākļus un veicinātu dzimstību Līvānu novadā, materiāli atbalstīt 1. un 2.
grupas invalīdus, bērnus – invalīdus, politiski represētā personas, daudzbērnu ģimenes
un audžuģimenes, kā arī pašvaldības iedzīvotājus to svarīgos dzīves gadījumos, un
pamatojoties uz Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu
komitejas ierosinājumu un likuma "Par pašvaldībām" 12, 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,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.11 „Par pašvaldības
materiālās palīdzības pabalstiem un dāvanām Līvānu novadā”
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika, Personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta
Raubiška, Sociālā dienesta vadītāja pienākumu izpildītāja Olita Bidzāne un
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Velga Švirkste.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi Nr.11 uz 9 lpp.,
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
Veicot Jersikas pagasta nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksta
izvērtējumu un izskatot Jersikas pagasta 2014. gada 10. oktobra valdes sēdes
ierosinājumu par Nikolaja Borisova nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu, tika
konstatēts, ka:
N. B., p.k. (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu
Dimanti ar kadastra nr. 7652 005 0314, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā ir
izveidojies līdz Jersikas pagasta pievienošanai Līvānu novadam, t.i. 2009. gadam, par
laika periodu no 2001.-2007. gadam. Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļu sistēmas
datiem N. Borisova parāda summa uz 2014.gada 30.aprīli ir 17,65 EUR.
Pārbaudot informāciju, konstatēts, ka minēto zemes gabalu N. B. nekad nav
izmantojis, jo personas īpašumā ir nekustamais īpašums “Vītnes” ar kadastra nr. 7652
005 0270, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā. Valsts zemes dienesta kadastra
informācijas sistēmā ietvertā informācija par zemes gabala ar kadastra nr. 7652 005
0314 lietojuma tiesībām N. B. dokumentāli nav pierādīta.
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas
4) punkta regulējumam - nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir dzēšams nodokļu
maksātājam attiecībā uz bezstrīda kārtībā piedzenamiem nokavētiem nodokļu
maksājumiem, ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējis
spēku saskaņā ar šā likuma 26.panta devītās daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka lēmums
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par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu zaudē spēku, ja lēmums par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu nav izpildīts šā panta astotajā daļā noteiktajā termiņā
(triju gadu laikā no lēmuma pieņemšanas) un nodokļu administrācijas rīcībā ir tiesiski
apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību.
Administratīvā procesa likuma 360.panta ceturtā daļa nosaka, ka
administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs
gadi. Aprēķinot noilgumu, atskaita laiku, uz kuru administratīvā akta darbība bija
apturēta. Noilguma termiņā neieskaita arī laiku, kad administratīvā akta adresātam
nav deklarētās dzīvesvietas vai dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, taču šādā gadījumā
administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā
seši gadi. Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu
pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa
samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Līvānu novada domes 2014.gada 25.septembra saistošo noteikumu Nr.13 “Par
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Līvānu novadā 2015.
gadā.” 8.punktā ir noteikts nodokļa nomaksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes
termiņš – septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Ņemot vērā, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātais zemes
gabals nav bijis N. B. tiesiskajā valdījumā, tiek secināts, ka piedzenamais nekustamā
īpašuma nodokļa parāds uz 2015.gada 30.aprīli ir parāds, par kuru pieņemtie lēmumi
(paziņojumi) par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējuši spēku, jo
pagājuši vairāk kā trīs gadi no maksājuma termiņa iestāšanās, un parāds ir objektīvi
neatgūstams un dzēšams.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.
panta pirmās daļas 4.punktu, šī panta trešo un ceturto 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu N. B., personas kods (personas
kods), kas uz 2015. gada 30. aprīli ir 17,65 EUR apmērā un ir izveidojies par zemes
gabalu Dimanti ar kadastra Nr.7652 005 0314, kas atrodas Līvānu novada Jersikas
pagastā, par laika posmu no 2001.–2007.gadam.
2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parāda dzēšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
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16. Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pārdošanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots I. Kalvānei
2015. gada 19. marta Līvānu novada domes finanšu komitejas sēdē domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosināja izskatīt jautājumu par Līvānu novada domei
piederošo SIA „Preiļu slimnīca”, reģ. nr. 40003244761, adrese Raiņa bulvāris 13,
Preiļi, Preiļu novads, LV - 5301, 196832 kapitāla daļu (kopsummā 196832 EUR jeb
23,5% no kopsummas) pārdošanu. Līvānu novada domei nav izšķirošas ietekmes
kapitālsabiedrībā, tādēļ tā nevar ietekmēt SIA „Preiļu slimnīca” dalībnieku lēmumus.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 138. 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Konceptuāli atbalstīt Līvānu novada domei piederošo Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca”, reģ. nr. 40003244761, adrese Raiņa bulvāris
13, Preiļi, Preiļu novads, LV - 5301, kapitāla daļu pārdošanu.
2. Veikt Līvānu novada domei piederošo kapitāla daļu novērtēšanu
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.

17. 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
Izvērtējot biedrības „Jauniešu organizācija „IMKA Līvāni””, reģ.
Nr.40008076210, adrese Rīgas iela 110, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2015. gada
17. marta iesniegumu Nr.5 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 3327,54 EUR, kurām 90% ir Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 2994,79 EUR, un 10%
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līdzfinansējums 332,75 EUR. 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, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Jauniešu organizācija “IMKA Līvāni””, reģ.
Nr.40008076210, adrese Rīgas iela 110, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, projekta
„Tautas tērpu iegāde Līvānu 1. vidusskolas folkloras kopas „Ceiruleits” jaunākajai un
vecākajai grupai” ieviešanu.
2. Nodrošināt līdzfinansējumu 332,75 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro un
75 centi) apmērā, no kuriem 69,40 EUR (sešdesmit deviņi euro un 40 centi) no
Līvānu novada domes 2015. gada pamatbudžetā biedrībai “Jauniešu organizācija
“IMKA Līvāni”” projekta līdzfinansējumam plānotajiem līdzekļiem un 263,35 EUR
(divi simti sešdesmit trīs euro un 35 centi) no Līvānu novada domes 2015.gada
pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
3. Atcelt 2015.gada 26.februāra Līvānu novada domes lēmumu Nr. 2-8 “Par
Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības „Jauniešu organizācija “IMKA
Līvāni”” projektam „Tautas tērpu iegāde Līvānu 1. vidusskolas folkloras kopas
“Ceiruleits” jaunākajai un vecākajai grupai””.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja pienākumu izpildītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
18. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada Kultūras centra 2015.gada 27.marta vēstuli Nr. 115/26 par izmaiņām Jersikas tautas nama amatu vienību sarakstā un noteiktajās
mēneša darba algās, palielinot slodzi amata vienībai “vidējās paaudzes deju kolektīva
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“Latiņš” vadītājam” par 0,15 likmēm, nosakot slodzi 0,5 ar mēneša darba algu EUR
396,00 par vienu likmi, 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,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.maiju noteikt slodzi Jersikas tautas nama amata vienībai
“vidējās paaudzes deju kolektīva “Latiņš” vadītājs” 0,5 likmes ar mēneša darba algu
EUR 396,00 par vienu likmi (skat. amata vienību sarakstu pielikumā).
2. Novirzīt finansējumu no Līvānu novada kultūras centra kopsummā 551,00
EUR, tai skaitā no budžeta sadaļas 1100 “Atalgojums” 416,00 EUR un sadaļas 1200
“Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un
kompensācijas” 135,00 EUR Jersikas tautas namam, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Kultūras centra
direktore Aija Smirnova.
Pielikumā: amatu saraksts uz 3 lpp.
19. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2014.gada 26.jūnija lēmumu Nr. 9-5 „Par
pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa apbūvēta zemesgabala nodošanu
atsavināšanai”, SIA „Latio” 2015.gada 10.martā 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, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt atsevišķa apbūvēta zemesgabala 2,04 ha platībā ar kadastra Nr.
7652 003 0106 Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nosacīto
cenu 3500 EUR (trīs tūkstoši pieci simti euro) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt zemes nomniekam
atsavināšanas paziņojumu (skat. pielikumā).
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3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Dakteri”, Turkos, Turku pagastā,
Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. V., dzīvo (adrese), iesniegumu par pašvaldībai piekrītoša zemes
gabala ar kadastra Nr. 7686 003 0261, par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums,
pārdošanu, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu Nr.
13-23(1), „Par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu atsavināšanai”, SIA „Latio”
2015.gada 9.martā 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 piederoša zemesgabala, 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, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Dakteri”, Turku pagastā,
Līvānu novadā, 1,14 ha platībā, ar kadastra Nr. 7686 003 0261, nosacīto cenu 1700
EUR (viens tūkstotis septiņi simti euro) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt zemes nomniekam
A. V. atsavināšanas paziņojumu (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
21. Par atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu „Lācēni”, Turkos, Turku pagastā,
Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot P. B., dzīvo (adrese), iesniegumu par pašvaldībai piekrītošo zemes
gabalu ar kadastra Nr. 7686 003 0248 un Nr. 7686 003 0250, par kuriem ir noslēgts
zemes nomas līgums, pārdošanu, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2013.gada
29.augusta lēmumu Nr. 13-23(1), „Par pašvaldības īpašuma objektu – atsevišķu
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neapbūvētu zemesgabalu „Lācēni”, Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai”, SIA „Latio” 2015.gada 11.martā 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, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt atsevišķu apbūvētu zemesgabalu „Lācēni”, Turkos, Turku
pagastā, Līvānu novadā, 0,7008 ha platībā ar kadastra Nr. 7686 003 0248 un 0,4266
ha platībā ar kadastra Nr. 7686 003 0250, nosacīto cenu 1500 EUR (viens tūkstotis
pieci simti euro) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt zemes nomniekam
P. B. atsavināšanas paziņojumu (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
22. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. O., dzīvojoša (adrese), 2015.gada 15.marta iesniegumu par zemes
gabala 2,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0106, kas atrodas Bērzu ielā
13, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, iznomāšanu, un I. V., dzīvo
(adrese), 2015.gada 14.aprīļa iesniegumu par 2015.gada 05.martā noslēgtā Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/14 par zemes gabala 2,2 ha platībā
ar kadastra nr.7652 003 0106, kas atrodas Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, izbeigšanu sakarā ar uz zemes gabala īpašumā esošo ēku pārdošanu
A. O., tika konstatēts, ka A. O. un I. V. 2015. gada 5. martā ir noslēguši pirkuma
līgumu, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, kas sastāv no trijām būvēm: dzīvojamā māja ar kadastra
nr.7652 003 0106 001, būve ar kadastra nr. 7652 003 0106 003, būve ar kadastra nr.
7652 003 0106 005, īpašuma tiesības ir pārgājušas A. O., par ko 2015. gada 17. martā
ir veikts nostiprinājums Jersikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000542063.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta
ceturto daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735
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„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4., 7.2. un 7.2 punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izbeigt ar I. V. 2015. gada 5. martā noslēgto Lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr. LND/2-13.4/14/14 par zemes gabala 2,2 ha platībā ar kadastra nr.7652
003 0106, kas atrodas Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
nomu.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. O., dzīvojošu (adrese), par pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala 2,04 ha platībā (atbilstoši precizētajai platībai pēc VZD
nekustamā īpašuma kadastrālās uzmērīšanas datiem), ar kadastra apzīmējumu 7652
003 0106, kas atrodas Bērzu ielā 13, Upeniekos, pagastā, Līvānu novadā, nomu uz 10
(desmit) gadiem, A. O. piederošo ēku un būvju uzturēšanai.
3. Noteikt zemes nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk kā EUR 28.00 (divdesmit astoņi euro gadā).
4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes vienības situācijas plāna kopija 1 lpp.
23. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Draudzības ielā 4, Līvānos, Līvānu
novadā, atsavināšanas termiņa pagarināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
24. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Kraujiņas”, Turku pagastā, Līvānu
novadā, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot E. Z., dzīvo (adrese), iesniegumu par atsevišķa neapbūvēta
zemesgabala „Kraujiņas”, Turku pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7686 007
0298, 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
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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 SIA „Latio” 2015.gada 15.janvārī noteikto
nekustamā īpašuma vērtību un ar Līvānu novada domes 2015.gada 26.februāra sēdes
lēmumu Nr. 2-12 apstiprināto nosacīto cenu – 900 EUR, 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, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt samaksu par pašvaldības īpašuma objektu – atsevišķu neapbūvētu
zemesgabalu 0,411 ha platībā ar kadastra Nr. 7666 509 0021, kas atrodas
„Kraujiņas”, Turku pagastā, Līvānu novadā, 900 EUR (deviņi simti euro) apmērā.
2. Pārdot E. Z., dzīvo (adrese), atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu
„Kraujiņas”, Turku pagastā, Līvānu novadā ar kadastra Nr. 7686 007 0298, par 900
EUR (deviņi simti euro) apmērā, slēdzot pirkuma līgumu uz nomaksu.
3. Noteikt, ka maksājumi veicami līdz 2019.gada 31.oktobrim šādos termiņos:
3.1. līdz 2015.gada 31.oktobrim – 200 EUR (divi simti euro);
3.2. līdz 2016.gada 31. oktobrim – 200 EUR (divi simti euro);
3.3. līdz 2017.gada 31. oktobrim – 200 EUR (divi simti euro);
3.4. līdz 2018.gada 31. oktobrim – 200 EUR (divi simti euro);
3.5. līdz 2019.gada 31. oktobrim – 100 EUR divi simti euro).
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar E. Z. noslēdzams līdz 2015. gada 30.
maijam.
5. E. Z. 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.
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25. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa apbūvēta zemesgabala Meža
ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot I. K., dzīvo (adrese), iesniegumu par pašvaldības īpašuma objekta –
atsevišķa apbūvēta zemesgabala 0,0912 ha platībā Meža ielā 6, Līvānos, Līvānu
novadā, ar kadastra Nr. 7611 003 1611, 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 SIA „Latio”
2015.gada 15.janvārī noteikto nekustamā īpašuma vērtību un ar Līvānu novada
domes 2015.gada 26.februāra sēdes lēmumu Nr. 2-13 apstiprināto nosacīto cenu –
1800 EUR, 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
26. panta otro 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, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav NOLEMJ:
1. Noteikt samaksu par pašvaldības īpašuma objektu – atsevišķu apbūvētu
zemesgabalu 0,0912 ha platībā ar kadastra Nr. 7611 003 1611 Meža ielā 6, Līvānos,
Līvānu novadā, 1800 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro ) apmērā.
2. Pārdot I. K., dzīvo (adrese), zemesgabalu 0,0912 ha platībā ar kadastra Nr.
7611 003 1611, kas atrodas Meža ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, par 1800 EUR
(viens tūkstotis astoņi simti euro) apmērā, slēdzot pirkuma līgumu uz nomaksu.
3. Noteikt, ka maksājumi veicami līdz 2019.gada 1.jūnijam šādos termiņos:
3.1. līdz 2015.gada 1.jūnijam – 200 EUR (divi simti euro);
3.2. līdz 2015.gada 1.decembrim – 200 EUR (divi simti euro);
3.3. līdz 2016.gada 1.jūnijam – 200 EUR (divi simti euro);
3.4. līdz 2016.gada 31.decembrim – 200 EUR (divi simti euro );
3.5. līdz 2017.gada 1.jūnijam – 200 EUR (divi simti euro);
3.6. līdz 2017.gada 31.decembrim – 200 EUR (divi simti euro);
3.7. līdz 2018.gada 1.jūnijam – 200 EUR (divi simti euro);
3.8. līdz 2018.gada 31.decembrim – 200 EUR (divi simti euro);
3.9. līdz 2019.gada 1.jūnijam – 200 EUR (divi simti euro).
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar I. K. noslēdzams līdz 2015.gada 30.maijam.
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5. I. K. veikt maksājumus, tos 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.
26. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora JUMZ 6KL, reģistrācijas
numurs T1087LP, izsoli.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot pretendentu, kuri pieteikušies uz pašvaldības kustamās mantas –
traktora JUMZ 6KL atsavināšanu, atbilstoši Līvānu novada domes 2015.gada
26.februāra lēmumā Nr. 2-15 „Par pašvaldības kustamās mantas – traktora JUMZ
6KL, valsts numura zīme T1087LP atsavināšanu” noteiktajā termiņā iesniegtos
iesniegumus, un ņemot vērā, ka uz šīs mantas iegādi ir pieteikušies vairāki pircēji, un
pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma
un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, un
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, N.
Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Rīkot pašvaldības kustamās mantas – traktora JUMZ 6KL, reģistrācijas
numurs T1087LP, 1990.izlaiduma gads (turpmāk tekstā – pašvaldības kustamā
manta), izsoli ar augšupejošu soli 2015. gada 11. maijā plkst.1400.
2. Noteikt pašvaldības kustamās mantas sākotnējo izsoles vērtību 3000,00
EUR (trīs tūkstoši euro 00 centi), tai skaitā PVN 630,00 EUR (seši simti trīsdesmit
euro 00 centi).
3. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas izsoles noteikumus (sk.
5.pielikumā).
4. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
5. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: izsoles noteikumi uz 4 lpp.
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27.Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas
piekabes Russo - Balt izsoli.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot pretendentu, kuri pieteikušies uz pašvaldības kustamās mantas –
vieglās automašīnas piekabes Russo - Balt atsavināšanu, atbilstoši Līvānu novada
domes 2015.gada 26.februāra lēmumā Nr. 2-19 „Par pašvaldības kustamās mantas –
vieglās automašīnas piekabes Russo – Balt nosacītās cenas apstiprināšanu” noteiktajā
termiņā iesniegtos iesniegumus, un ņemot vērā, ka uz šīs mantas iegādi ir pieteikušies
vairāki pircēji, un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku
cenu, un 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, N.
Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Rīkot pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas piekabes Russo Balt, 1993.izlaiduma gads (turpmāk tekstā – pašvaldības kustamā manta), izsoli ar
augšupejošu soli 2015. gada 11. maijā plkst.1500.
2. Noteikt pašvaldības kustamās mantas sākotnējo izsoles vērtību 20,00 EUR
(divdesmit euro, 00 centi), tai skaitā PVN 4,20 EUR (četri euro, 20 centi).
3. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas izsoles noteikumus (sk.
pielikumā).
4. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: izsoles noteikumi uz 5 lpp.
28. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora T-150K, reģistrācijas numurs
T1086LP, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot K. K., dzīvo (adrese), pieteikumu uz pašvaldībai piederošo kustamo
mantu – traktoru T-150K, reģ. Nr. T1086LP, 1980.izlaiduma gads, kas nodots
atsavināšanai ar Līvānu novada domes 2015.gada 26.februāra lēmumu Nr. 2-17 „Par
pašvaldības kustamās mantas – traktora T-150K nosacītās cenas apstiprināšanu”, un
ņemot vērā, ka ir pieteicies viens pretendents, un pamatojoties uz Līvānu novada
domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu un
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likuma „Par pašvaldībām” 14.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, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot Traktoru T-150K, reģistrācijas Nr. T1086LP, 1980. izlaiduma gads,
par brīvu cenu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro, 00 centi ), tai skaitā PVN – 210,00
EUR (divi simti desmit euro, 00 centi) vienīgajam pretendentam K. K., dzīvo
(adrese).
2. Noteikt, ka kustamās mantas ieguvējam K. K. kustamās mantas pirkuma
līgums ar Līvānu novada domi noslēdzams mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
29. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 1PTS-9, reģistrācijas
numurs 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, reģistrācijas numurs P5505LK, atsavināšanu sakarā ar tālākas
izmantošanas ekonomisko neizdevīgumu, un pamatojoties uz Publiskas 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, kurā
noteikts, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas
atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro,
un atbilstoši 2015.gada 19.janvāra eksperta vērtējumā noteiktajai transportlīdzekļa
vērtībai, un ņemot vērā, ka līdz Līvānu novada domes 2015.gada 26.februāra lēmumā
Nr. 2-16 „Par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 1PTS-9, valsts
numura zīme P5505LK atsavināšanu” noteiktajam termiņam, 2015.gada 20.martam,
uz minēto mantu nav pieteicies neviens pretendents, un pamatojoties uz Līvānu
novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
priekšlikumu un likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Līvānu novada pašvaldībai piederošo traktora piekabi 1PTS-9, reģistrācijas
numurs P5505LK, 1989.izlaiduma gads, atsavināt par brīvu cenu 3500,00 EUR (trīs
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tūkstoši pieci simti euro, 00 centi), tai skaitā PVN – 735,00 EUR (septiņi simti
trīsdesmit pieci euro, 00 centi).
2. Izsludināt atkārtotu pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2015.gada 11.jūnijam
Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
30. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VAZ 21043,
reģistrācijas numurs DV 478, izsoli.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot pretendentu, kuri pieteikušies uz pašvaldības kustamās mantas –
vieglās automašīnas VAZ 21043, reģistrācijas numurs DV 478, atsavināšanu,
atbilstoši Līvānu novada domes 2015.gada 26.februāra lēmuma Nr. 2-18 „Par
pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VAZ 21043 nosacītās cenas
apstiprināšanu” noteiktajā termiņā iesniegtos iesniegumus, un ņemot vērā, ka uz šīs
mantas iegādi ir pieteikušies vairāki pircēji, un pamatojoties uz Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai
personai par iespējami augstāku cenu, un 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, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Rīkot pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VAZ 21043,
reģistrācijas numurs DV 478, 1999.izlaiduma gads (turpmāk tekstā – pašvaldības
kustamā manta), izsoli ar augšupejošu soli 2015. gada 11. maijā plkst. 1430.
2. Noteikt pašvaldības kustamās mantas sākotnējo izsoles vērtību 130,00 EUR
(viens simts trīsdesmit euro ,00 centi), tai skaitā PVN 27,30 EUR (divdesmit septiņi
euro, 30 centi).
3.
Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas izsoles noteikumus (sk.
pielikumā).
4. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: izsoles noteikumi uz 4 lpp.
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31. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW
Passat, reģistrācijas numurs EB 6149, izsoli.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma
un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2015. gada 29. janvāra lēmumam Nr. 1-7 „Par
pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas, reģistrācijas numurs
EB 6149, izsoli”, un ņemot vērā, ka 2015.gada 9.martā rīkotā pašvaldības kustamās
mantas - vieglās pasažieru automašīnas VW Passat, reģistrācijas numurs EB 6149,
2000.izlaiduma gads, izsole bija nesekmīga, jo nepieteicās neviens pretendents, un
pamatojoties uz Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu un likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atzīt 2015. gada 9. martā pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru
automašīnas VW Passat, reģistrācijas numurs EB 6149, 2000. izlaiduma gads
(turpmāk tekstā – pašvaldības kustamā manta), rīkoto izsoli par nenotikušu.
2. Rīkot pašvaldības kustamās mantas - vieglās pasažieru automašīnas VW
Passat, atkārtotu izsoli ar lejupejošu soli, nosakot slepeno cenu, 2015. gada 3. jūnijā.
3. Noteikt pašvaldības kustamās mantas sākotnējo izsoles vērtību 620,00
EUR, tai skaitā PVN 107,60 EUR.
4. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas izsoles noteikumus (sk.
pielikumā).
5. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
6. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: izsoles noteikumi uz 5 lpp
32. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta
līdzekļu sadali 2015.gadam.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gada 8.aprīļa rīkojumu
Nr.196 „Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu
sadali pašvaldībām 2015.gadam” Līvānu novada pašvaldībai ir apstiprināta dotācija
28 482,00 euro apmērā.
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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, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta
līdzekļu sadali Līvānu novada izglītības iestādēm 2015.gadam proporcionāli
izglītojamo skaitam uz 01.09.2014.:
t.sk. finansējuma sadalījums
Piešķirtais
Izglītības iestāde
finansējums
Mācību
Mācību
kopā, EUR
līdzekļu
literatūras
iegādei
iegādei
Līvānu 1.vidusskola
9564
2000
7564
Līvānu 2.vidusskola
4820
2020
2800
Līvānu novada vakara (maiņu)
2125
800
1325
vidusskola
Jaunsilavas pamatskola
2789
789
2000
Rožupes pamatskola
1822
1000
822
Sutru pamatskola
664
0
664
Rudzātu vidusskola
2011
0
2011
Jersikas pamatskola
2011
0
2011
Līvānu novada PII “Rūķīši”
2676
2676
0
Kopā
28482
9285
19197
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.

33. Par zemes nomu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot V. B., dzīvo: (adrese), 2015.gada 10.februārā iesniegumu par
zemes vienības 1,4 ha platībā, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0252 iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienība
1,4 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0252, (atbilstoši precizētajai platībai
pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem), ar Līvānu novada domes 2015.gada 26.februāra sēdes lēmumu
Nr. 2-39(2) „Par zemes gabala nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija
tika izvietota redzamā vietā Rožupes pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā
zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
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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 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,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt V. B., dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību,
kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 1,4 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 7666 010 0252, 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.
2. Izskatot J. J., dzīvo: (adrese), 2015.gada 10.februārā iesniegumu par zemes
vienības 1,3458 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 004 0061 un 1,0124 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 004 0162 iznomāšanu, kas atrodas Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, tika konstatēts, ka zemes vienība 1,3458 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 004 0061 un 1,0124 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652 004 0162, (atbilstoši precizētajai platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem), ar Līvānu novada
domes 2015.gada 26.februāra sēdes lēmumu Nr. 2-39(1) „Par zemes gabala nodošanu
nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Jersikas
pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktam, un lai
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realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, 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, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt J.J., dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību, kas
atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā 1,3458 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652 004 0061 un 1,0124 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 004 0162,
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 2 lpp
3. Izskatot A. A., dzīvo: (adrese), 2015.gada 19.marta iesniegumu par zemes
vienības 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668 003 0053, kas atrodas
„Medņevkā”, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes
vienība 4,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668 003 0053, kas atrodas
„Medņevkā”, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, (atbilstoši precizētajai platībai pēc
VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem), ar Līvānu novada domes 2015.gada 26.februāra sēdes lēmumu
Nr. 2-39(3) „Par zemes gabala nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija
tika izvietota redzamā vietā Rudzātu pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā
zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktam, un lai
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realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, 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,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt A. A., dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību,
kas atrodas „Medņevkā”, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, 4,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668 003 0053, 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.
34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro L. Ancāne
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 3. oktobra vēstuli Nr.2-04-L/625
un Turku pagasta valdes ierosinājumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par
ēkām I. C. un I. G., tika konstatēts, ka:
I. C. nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 2015. gada 30. aprīli sastāda 53,26
EUR, tai skaitā pamatparāds 35,46 EUR un nokavējuma nauda 17,80 EUR. I. G.
nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 2015. gada 30. aprīli sastāda 53,26 EUR, tai
skaitā pamatparāds 35,46 EUR un nokavējuma nauda 17,80 EUR. Nekustamā
īpašuma nodokļa parāds aprēķināts par dzīvojamo māju ar kadastra nr.7686-00340

0027-001, kas atrodas „Poļi”, Beirupurvs, Turku pagasts Līvānu novads, par laika
posmu no 2010.gada1.janvāra līdz 2014. gada 31.decembrim.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2014.gada
3.oktobra vēstuli Nr.2-04-L/625 „Par informācijas sniegšanu” skaidrojumu
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir konstatēta kļūda un Valsts
zemes dienests ir atzinis, ka būves ar kadastra apzīmējumiem 76860030027001,
76860030027002, 76860030027005 uz I. C. un I. G. reģistrētas Kadastra informācijas
sistēmā neatbilstoši reģionālās nodaļas rīcībā esošajiem dokumentiem, kur kā būvju
lietotāja reģistrēta S. Z.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.
panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma
nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šī panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu I. C. 53,26 EUR apmērā un I. G.
53,26 EUR apmērā, kas izveidojies par dzīvojamo māju ar kadastra Nr.7686-0030027-001, kas atrodas „Poļi”, Beirupurvs, Turku pagasts, Līvānu novads, par laika
posmu no 2010.gada 1.janvāra līdz 2014. gada 31.decembrim.
2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parāda dzēšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
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.
35. Par kompensāciju sakarā ar žoga demontēšanu
būvprojekta realizācijas gaitā.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar būvprojekta „Sporta ielas, A. Pumpura ielas, Avotu ielas (posmā no
Saules līdz Meža ielai), Meža ielas (posmā no Sporta ielas līdz Avotu ielai), Rožu
ielas rekonstrukcija Līvānos, Līvānu novadā” realizāciju, tika konstatēts, ka:
1) būvprojekta realizācijai traucē žogs gar īpašumu Sporta ielā 14, Līvānos,
Līvānu novadā, jo tas atrodas daļēji uz Līvānu pilsētas Sporta ielas nodalījuma joslas;
2) Līvānu novada domē 2014.gada 14. maijā tika saņemts SIA „Ošukalns”,
reģ. Nr. 45403003353, „Eķengrāve”, Viesītes novadā, iesniegums par to, ka gar
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īpašumu Sporta ielā 14, Līvānos esošais dzīvžogs traucē grāvja izbūves darbus, bet
dzīvžoga demontāža nav iespējama nesabojājot esošo žogu;
3) apsekojot dabā esošo objektu 2014. gada 14. maijā, tika konstatēts, ka
esošais žogs un dzīvžogs traucē grāvja izbūvei, bet žoga pārcelšana nav iespējama, jo
tas ir saaudzis ar krūmiem un ir sliktā stāvoklī;
4) pēc esošā žoga, kura kopgarums sastāda 23 m, novērtējuma un jauna žoga
izbūves no pašvaldības līdzekļiem izmaksu izvērtēšanas, saskaņā ar Jāņa Šaraka tāmi,
kurā žoga izmaksas sastāda 456,21 EUR (Pielikums Nr.2), tika saņemts saskaņojums
no nekustamā īpašuma Sporta ielas 14, Līvānos, Līvānu novadā īpašniekiem uz
apsekošanas akta un zemes īpašnieki piekrīt vecā žoga demontāžai un jauna žoga
izbūvei vecā 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, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apmaksāt no pašvaldības līdzekļiem nekustamā īpašuma Sporta ielā 14,
Līvānos, Līvānu novadā īpašniekiem R. O., J. O. un P. O., uz zemes gabala ar
kadastra nr.7611 003 1514 Sporta ielā 14, Līvānos izbūvēto žoga posmu 23m garumā,
kas atrodas uz īpašuma robežas gar Sporta ielu, Līvānos, 456,21 EUR vērtībā, kā
kompensāciju nojauktā žoga vietā, apmaksu veicot no Līvānu novada domes
2015.gada pamatbudžetā projekta „Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana
industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai” īstenošanai
plānotajiem līdzekļiem.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika un Būvniecības un infrastruktūras daļas būvinženieris
Armands Šaraks.
Pielikumā: 1) apsekošanas akta kopija 1 lpp.
2) tāmes kopija 1 lpp.
36. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot A. M., dzīvo: (adrese), 2015.gada 7.aprīļa iesniegumu par
2012.gada 21.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/27 darbības
termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 14,6 ha
platībā ar kadastra nr.7682 002 0294, kas atrodas Kauparniekos, Sutru pagastā,
Līvānu novadā) un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru
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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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1.Pagarināt ar A. M., dzīvo (adrese), 2012.gada 21.maijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/27 par zemes gabalu 14,6 ha platībā ar
kadastra Nr. 7682 002 0294, kas atrodas Kauparniekos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada 20.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.
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 V. U., dzīvo: (adrese), 2015.gada 9.aprīļa iesniegumu par
2012.gada 21.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/31 darbības
termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 0,83 ha
platībā ar kadastra nr.7682 005 0181, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā) un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.3. punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos
neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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2.1. Pagarināt ar V. U., dzīvo (adrese), 2012.gada 21.maijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/31 par zemes gabalu 0,83 ha platībā ar
kadastra Nr. 7682 005 0181, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, darbības
termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada 20.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.
3. Izskatot S. U., dzīvo: (adrese), 2015.gada 9.aprīļa iesniegumu par 2014.gada
12.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/22 darbības termiņa
pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 10,0 ha platībā ar
kadastra nr.7682 005 0131, kas atrodas Lipuškās, Sutru pagastā, Līvānu novadā) un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.3. punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos
neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt ar S. U., dzīvo (adrese), 2014.gada 12.maijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/22 par zemes gabalu 10,0 ha platībā
ar kadastra Nr. 7682 005 0131, kas atrodas Lipuškās, Sutru 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 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.
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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.
4. Izskatot S. K., dzīvo: (adrese), 2015.gada 9.aprīļa iesniegumu par 2014.gada
12.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/21 darbības termiņa
pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 71,9 ha platībā ar
kadastra nr.7682 005 0131, kas atrodas Lipuškās, Sutru pagastā, Līvānu novadā) un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.3. punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos
neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt ar S. K., dzīvo (adrese), 2014.gada 12.maijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/21 par zemes gabalu 71,9 ha platībā
ar kadastra Nr. 7682 005 0131, kas atrodas Lipuškās, Sutru 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 galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nosakot zemes
nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
4.2. 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.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
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 8.aprīļa iesniegumu par
2012.gada 15.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/25 darbības
termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 4,40 ha
platībā ar kadastra nr.7682 003 0249, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā) un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada
45

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,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt ar V. L., dzīvo (adrese), 2012.gada 15.maijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/25 par zemes gabalu 4,40 ha platībā ar
kadastra Nr. 7682 003 0249, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, darbības
termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada 14.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.
5.2. 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.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
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 I. T., dzīvo: (adrese), 2015.gada 8.aprīļa iesniegumu par 2014.gada
12.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/20 darbības termiņa
pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 0,7 ha platībā ar
kadastra nr.7686 003 0211, kas atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā) un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.3. punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos
neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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6.1.Pagarināt ar I. T., dzīvo (adrese), 2014.gada 12.maijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/20 par zemes gabalu 0,7 ha platībā
ar kadastra nr.7686 003 0211, kas atrodas Turkos, Turku 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 galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nosakot zemes
nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
6.2. 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.
6.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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.
7. Izskatot O. B., dzīvo: (adrese), 2015.gada 25.marta iesniegumu par
2014.gada 10.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/17
darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu
4,98 ha platībā ar kadastra nr.7652 004 0153, kas atrodas „Birzāki”, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā) un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 18.3. punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un
turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Pagarināt ar O. B., dzīvo (adrese), 2015.gada 25.martā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/17 par zemes gabalu 4,98 ha platībā
ar kadastra nr.7652 004 0153, kas atrodas „Birzāki”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada 9.aprīlim), 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.
7.2. 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.
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7.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
7.4. 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.
8. Izskatot E. S., dzīvo: (adrese), 2015.gada 23.marta iesniegumu par
2012.gada 21.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/30 darbības
termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 0,06 ha
platībā ar kadastra nr.7686 007 0771, kas atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā,
Līvānu novadā) un saskaņā ar 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
8.1. Pagarināt ar E. S., (adrese), 2012.gada 21.maijā noslēgto Lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/30 par zemes gabalu 0,06 ha platībā ar kadastra
nr.7686 007 0771, kas atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada 20.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.
8.2. 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.
8.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
8.4. 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.
9. Izskatot zemnieku saimniecības (nosaukums), reģistrācijas nr.(numurs),
adrese: (adrese), īpašnieka A. V. 2015.gada 23.marta iesniegumu par 2012.gada
15.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/24 darbības termiņa
pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 12,9 ha platībā ar
kadastra nr.7686 001 0086, kas atrodas Vuškārniekos, Turku pagastā, Līvānu novadā)
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un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 18.3. punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos
neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
9.1. Pagarināt ar zemnieku saimniecību (nosaukums), reģistrācijas nr.(numurs)
adrese: (adrese), 2012.gada 15.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/97/12/24 par zemes gabalu 12,9 ha platībā ar kadastra nr.7686 001 0086, kas atrodas
Vuškārniekos, Turku pagastā, Līvānu novadā, darbības termiņu uz 5 (pieciem)
gadiem (līdz 2020.gada 14.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.
9.2. 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.
9.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
9.4. 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. Izskatot S. M., dzīvo: (adrese), 2015.gada 7.aprīļa iesniegumu par
2012.gada 11.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/20 darbības
termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 0,1 ha
platībā ar kadastra nr.7652 005 0402 un 0,136 ha platībā ar kadastra nr.7652 005
0320, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā) un saskaņā ar Zemes
pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu
un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes
gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
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Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
10.1. Pagarināt ar S. M., dzīvo: (adrese), 2012.gada 11.maijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/20 par zemes gabalu 0,1 ha platībā ar
kadastra nr.7652 005 0402 un 0,136 ha platībā ar kadastra nr.7652 005 0320, kas
atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, darbības termiņu uz 5 (pieciem)
gadiem (līdz 2020.gada 10.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.
10.2. 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.
10.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
10.4. 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.
11. Izskatot I. S., dzīvo (adrese), 2015.gada 30.marta iesniegumu par
2014.gada 12.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/38
darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu
1,106 ha platībā ar kadastra Nr.7666-010-0294, 0,619 ha platībā ar kadastra Nr.7666010-0334 un 0,926 ha platībā ar kadastra Nr.7666-010-0351, kas atrodas Rožupē,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā) un ņemot vērā, ka šī līguma darbības termiņš
beidzas 2015. gada 11. jūnijā, un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro
daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu un, lai realizētu likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā
valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
11.1. Pagarināt ar I. S., dzīvo (adrese), 2014.gadā 12.jūnijā noslēgtā zemes
nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/38 par zemes gabalu 1,106 ha platībā ar kadastra
Nr.7666-010-0294, 0,619 ha platībā ar kadastra Nr.7666-010-0334 un 0,926 ha
platībā ar kadastra Nr.7666-010-0351, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada 11.jūnijam) ar
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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.
11.2. 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.
11.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
11.4. 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. Izskatot M. L., dzīvo (adrese), 2015.gada 7.aprīļa iesniegumu par
2014.gada 12.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/35
darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu
5,18 ha platībā ar kadastra Nr.7666-003-0085, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā) un ņemot vērā, ka šī līguma darbības termiņš beidzas 2015. gada 11.
jūnijā, un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 18.3. punktu un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos
neapbūvētos 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,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
12.1. Pagarināt ar M. L., dzīvo (adrese), 2014.gadā 12.jūnijā noslēgtā zemes
nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/35 par zemes gabalu 5,18 ha platībā ar kadastra
Nr.7666-003-0085, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, darbības
termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada 11.jūnijam) 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.
12.2. 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.
12.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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12.4. 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.
13. Izskatot J. L., dzīvo (adrese), 2015.gada 26.marta iesniegumu par
2013.gada 12.jūnijā noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/13/21
darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 2,0
ha platībā ar kadastra Nr.7666-006-0173, kas atrodas Rusiņos, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā) un ņemot vērā, ka līguma darbības termiņš ir beidzies 2014. gada 31.
decembrī, bet zeme tika faktiski apsaimniekota, un saskaņā ar Zemes pārvaldības
likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu un lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju
– racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai
skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
13.1. Pagarināt ar J. L., dzīvo (adrese), 2013.gadā 12.jūnijā noslēgtā līguma
Nr. LND/9-7/13/21 par zemes gabalu 2,0 ha platībā ar kadastra Nr.7666-006-0173,
kas atrodas Rusiņos, Rožupes 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.
13.2. 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.
13.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
13.4. 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.
14. Izskatot K. K., dzīvo: (adrese), 2015.gada 9.aprīļa iesniegumu par
2009.gada 26.oktobrī noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 117 darbības
termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 0,25 ha
platībā ar kadastra nr.7686 007 0422, kas atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu
novadā) un, ņemot vērā 2009.gada 29.janvārī pieņemto Līvānu novada domes sēdes
lēmumu Nr.2-18 par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu saskaņā ar Valsts un
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pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25. panta otro daļu, kurā noteikts, ka persona, kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos,
iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, kā arī saskaņā ar
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 7.2. un 7.2. punktu 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
14.1.Pagarināt ar K. K., dzīvo (adrese), Līvānu novads, 2009. gada 26. oktobrī
noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 117 par zemes gabalu 0,25 ha
platībā ar kadastra nr. 7686 007 0422, kas atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu
novadā, (atbilstoši precizētai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem), darbības termiņu uz 10
(desmit) gadiem (līdz 2024.gada 25.augustam), zemes lietošanas mērķis (0101) –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
14.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā
un PVN.
14.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
14.4. 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.
37. Par zemes nomu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot A. K., dzīvo: (adrese), 2015.gada 8.janvāra iesniegumu par zemes
gabala iznomāšanu, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, 1,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686 007 0605, tika konstatēts, ka zemes gabals, kas atrodas
Turku pagastā, Līvānu novadā, 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0605,
(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(3) „Par zemes gabala nodošanu nomai”
nodots iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Turku pagasta
pārvaldes ēkā.
Par zemes gabala 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0605 nomu
2015.gada 19.februārī ir pieteicies otrs pretendents I. S. dzīvo: (adrese).
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Atbilstoši A. K. 2015.gada 24.marta iesniegumam un I. S. 2015. gada 13.
aprīļa iesniegumam, abas pretendentes ir vienojušās par minētā zemes gabala nomas
daļu, katrai 0,5 ha platībā saskaņā ar iesniegumiem pievienoto shēmu, norādot kuru
daļu, katra vēlas nomāt.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktam, un lai
realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes
funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu, un 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, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt A. K., dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes nogabalu
0,5 ha platībā, kas ir daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0605 ar
kopējo platību 1,0 ha, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, 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.
2. Izskatot I. S., dzīvo: (adrese), 2015.gada 19.februāra iesniegumu par zemes
gabala iznomāšanu, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, 1,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686 007 0605, tika konstatēts, ka zemes gabals, kas atrodas
Turku pagastā, Līvānu novadā, 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0605,
(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(3) „Par zemes gabala nodošanu nomai”
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nodots iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Turku pagasta
pārvaldes ēkā.
Par zemes gabala 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0605 nomu
ar 2015.gada 8.janvāra iesniegumu bija pieteikusies A. K., dzīvo: (adrese).
Atbilstoši A. K. 2015.gada 24.marta iesniegumam un I. S., 2015. gada 13.
aprīļa iesniegumam, abas pretendentes ir vienojušās par minētā zemes gabala nomas
daļu, katrai 0,5 ha platībā saskaņā ar iesniegumiem pievienoto shēmu, norādot kuru
daļu, katra vēlas nomāt.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktam, un lai
realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes
funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu, un 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, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt I, S,, dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes nogabalu
0,5 ha platībā, kas ir daļa no zemes gabala ar kopējo platību 1,0 ha platībā kadastra
apzīmējumu 7686 007 0605, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, 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.
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38. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
39. Par atbalstu Ukrainas konfliktā cietušajiem.
Ziņo A. Vaivods
Atsaucoties uz Ukrainas Republikas Kameņecas-Podoļskas pilsētas
pašvaldības, kas ir Līvānu novada sadraudzības pašvaldība, 2014. gada 16. septembra
vēstulē Nr. 7/02-24-4710 izteiktajam aicinājumam atbalstīt un sniegt materiālu
palīdzību ģimenēm, kas pārcēlušās uz Kameņecas-Podoļsku no Ukrainas austrumiem
un Krimas autonomās republikas, kā arī kara darbībā cietušajiem kareivjiem un to
ģimenēm, un atbalstot Ukrainas tautas vēlmi dzīvot un veidot savu valsti saskaņā ar
demokrātiskas sabiedrības vērtībām, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3.
panta pirmo daļu 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 2000,00 EUR apmērā Līvānu novada sadraudzības
pašvaldībai Kameņecas-Podoļskas pilsētas pašvaldībai Ukrainas Republikā, atbalsta
sniegšanai Ukrainas konfliktā cietušajiem kareivjiem un to ģimenēm, kas pārcēlušies
uz Kameņecas – Podoļsku no Ukrainas austrumiem un Krimas autonomās republikas,
no Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
domes 2015. gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.
40. Par Līvānu novada pašvaldības gada pārskatu par 2014. gadu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro I. Gribonika, U. Skreivers

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumiem
Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, likuma „Par budžetu un finanšu
vadību” 30. pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. 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,
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P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības gada pārskatu par 2014. gadu (skat.
pielikumā).
Pielikumā:

1) pārskats uz 216 lpp.,
2) zvērinātā revidenta atzinums uz 2 lpp.

41. Par kompensāciju sakarā ar vārtu demontēšanu
būvprojekta realizācijas gaitā.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar būvprojekta „Jelgavas, Krustpils, Sofijas, Kurzemes, Kr.Valdemāra,
Kuldīgas un Strēlnieku ielas Līvānos rekonstrukcija” realizāciju, tika konstatēts, ka:
1) būvprojekta realizācijai traucē vārti gar īpašumu Strēlnieku ielā 5, Līvānos,
Līvānu novadā, jo tie atrodas daļēji uz Līvānu pilsētas Strēlnieku ielas nodalījuma
joslas;
2) apsekojot esošo objektu dabā 2013. gada 1. oktobrī, tika konstatēts, ka
demontētie īpašuma vārti demontāžas laikā ir deformējušies un vairs nav labojami.
3) pēc jaunu vārtu izbūves no pašvaldības līdzekļiem izmaksu izvērtēšanas,
saskaņā ar Jāņa Šaraka tāmi, kurā vārtu izbūves izmaksas sastāda 282,10 EUR
(Pielikums Nr.2), tika saņemts saskaņojums no nekustamā īpašuma Strēlnieku ielas 5,
Līvānos, Līvānu novadā īpašnieces I. G. uz apsekošanas akta, ka zemes īpašniece
piekrīt jaunu vārtu izbūvei veco vārtu 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, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apmaksāt no pašvaldības līdzekļiem vārtu izbūves izmaksas nekustamā
īpašuma Strēlnieku ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā īpašniecei I. G., īpašumā uz zemes
gabala ar kadastra nr.7611 005 1201 Strēlnieku ielā 5, Līvānos izbūvētos vārtus, kas
atrodas uz īpašuma robežas gar Strēlnieku ielu, Līvānos, 282,10 EUR vērtībā, kā
kompensāciju nojaukto vārtu vietā, apmaksu veicot no Līvānu novada domes
2015.gada pamatbudžetā projekta „Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana
industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai” īstenošanai
plānotajiem līdzekļiem.
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2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika un Būvniecības un infrastruktūras daļas būvinženieris
Armands Šaraks.
Pielikumā: 1) apsekošanas akta kopija 1 lpp.;
2) tāmes kopija 1 lpp.
42. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam, P. Romanovskim
Paskaidro U. Skreivers
1. Saskaņā ar Līvānu novada domes izpilddirektora Ulda Skreivera
ierosinājumu un, lai nodrošinātu Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējumu
Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Līvānu novada pašvaldībā 2015.gada
vasaras periodā, kura ietvaros plānots nodarbināt 20 Līvānu novada pusaudžus vai
jauniešus vienu mēnesi, sekojošiem izdevumiem:
50% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas katram pusaudzim vai
jaunietim kopsummā līdz 3600,00 EUR;
100% apmērā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no pusaudžu vai jauniešu atalgojuma kopsummā līdz 1698,48 EUR;
100% apmērā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no darba vadītāju atalgojuma kopsummā līdz 169,85 EUR,
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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 5468,33 EUR Nodarbinātības valsts aģentūra
aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs” īstenošanai Līvānu novada pašvaldībā 2015.gada vasaras periodā 20 Līvānu
novada pusaudžu vai jauniešu nodarbināšanai vienu mēnesi no Līvānu novada domes
2015. gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada
pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, personāla speciāliste Elita Matisone un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
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2. Izskatot Biedrības “Veloklubs Līvāni”, reģ. Nr. 40008122473, juridiskā
adrese Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316, 2015. gada 21. aprīļa vēstuli par līdzekļu
piešķiršanu daudzfunkcionālas trases izveidei Grīvas mežā, Līvānos, kas tiek īstenota
Lauku atbalsta Dienesta LEADER programmas ietvaros, sakarā ar to, ka pieslēgums
elektroenerģijas padeves tīklam nav iekļauts projekta attiecināmajās izmaksās, kura
izmaksas sastādīja 2038,05 EUR, un šī summa ir jāatmaksā Lauku atbalsta
Dienestam, un projekta 1.kārtas darbu izpildmērījumu veikšanai un izpildmērījumu
plāna izgatavošanai nepieciešami līdzekļi 1351,47 EUR apmērā, līdz ar to kopsummā
nepieciešami līdzekļi 3389,52 EUR apmērā, 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,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 3389,52 EUR Biedrībai “Veloklubs Līvāni”, reģ. Nr.
40008122473, juridiskā adrese Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316, daudzfunkcionālas
trases izveidei Grīvas mežā, Līvānos no Līvānu novada domes 2015.gada
pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
2.2. Slēgt līgumu ar Biedrību “Veloklubs Līvāni”, reģ. Nr. 40008122473,
juridiskā adrese Rīgas iela 77, Līvāni, LV-5316, par piešķirto līdzekļu izlietojumu
paredzētajam mērķim.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita Grabāne
un par lēmuma izpildi Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers, un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.

43. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro H. Jablonska, U. Skreivers, R. Šmukste
Vārds tiek dots I. Jaunušānei
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „b”
un „g” apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt ar 2015. gada 1. maiju maksas pakalpojuma izcenojumus
Līvānu novada pašvaldības iestādēs un Līvānu novada domes struktūrvienībās:
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1.1. Maksas pakalpojumi Līvānu novada domē un pagastu pārvaldēs /skat.
1. pielikumu/,
1.2. Maksas pakalpojumi Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs
/skat. 2. pielikumu/,
1.3. Maksas pakalpojumi Līvānu novada Kultūras centrā un tā
struktūrvienībās, /skat. 3. pielikumu/,
1.4. Maksas pakalpojumi Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā /skat.
4. pielikumu/,
1.5. Maksas pakalpojumi Latgales mākslas un amatniecības centrā /skat.
5. pielikumu/,
1.6. Maksas pakalpojumi Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs /skat.
2. pielikumu/,
1.7. Maksas pakalpojumi Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā /skat.
7. pielikumu/,
1.8. Maksas pakalpojumi Līvānu novada Multifunkcionālajā jaunatnes
iniciatīvu centrā (JIC) "Kvartāls" /skat. 2. pielikumu/.
2. Noteikt, ka ar šo maksas pakalpojumu stāšanos spēkā, zaudē spēku ar
Līvānu novada domes 2013. gada 28. novembra sēdes lēmumu Nr. 20-26 apstiprinātie
maksas pakalpojumi un tajos veiktie grozījumi.
3. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un iestāžu (struktūrvienību) vadītāji.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenas uz 20 lpp.
44. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda 2015.gada
24. aprīļa iesniegumu (reģ.2015.gada 24.aprīlī ar nr.2-2.12/15/245 ) par atvaļinājuma
piešķiršanu un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma 41. panta pirmo daļu, Darba likuma 149. panta otro daļu
un 2011.gada 31.marta Līvānu novada domes noteikumu nr.5 „Līvānu novada domes
atlīdzības noteikumi” 8.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam daļu
ikgadējā atvaļinājuma vienu kalendāro nedēļu, neskaitot svētku dienu no šā gada
5. maija līdz 12. maijam par periodu no 2014. gada 6. septembra līdz 2015.gada
5. septembrim.
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2. Noteikt, ka atbildīgās darbinieces par lēmuma izpildi ir personāla speciāliste
Elita Matisone un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
Sēde beidzas plkst.1130
Protokols parakstīts 2015. gada 30. aprīlī
Sēdes vadītājs
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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