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Sēdes sākums plkst.900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija USĀNE
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Valdis ANSPAKS
Klavdija DAUKŠTE
Gaļina KRJUKOVA
Juris KIRILLOVS
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Aija USĀNE
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Normunds BRUKMANIS, personīga iemesla dēļ
Māris GRIGALIS, personīga iemesla dēļ
Inese JAUNUŠĀNE, personīga iemesla dēļ
Ļevs TROŠKOVS, slimības dēļ
Andris VAIVODS, atvaļinājumā
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Baiba VUCENLAZDĀNE, attīstības un plānošanas daļas vadītāja,

Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību speciāliste,
Aivars SMELCERS, Turku pagasta pārvaldes vadītājs,
Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja

Domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne ierosina iekļaut darba kārtībā
17.jautājumu „Par līdzekļu piešķiršanu”. Ņemot vērā domes priekšsēdētāja vietnieces
priekšlikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada
dome izskata šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Usāne.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
3. Par grozījumiem noteikumos Nr.4 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu
/ziedojumu/ pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā”. Ziņo A.
Usāne.
4. Par Līvānu novada teritoriālo vienību - pagastu pārvalžu nolikumu apstiprināšanu.
Ziņo A. Usāne.
5. Par pagastu valžu nolikumu apstiprināšanu. Ziņo A. Usāne.
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
7. Par atteikšanos no zemes gabala nomas. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par zemes nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par kritēriju apstiprināšanu Līvā nu novada domes dalībai Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos”. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks
12. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 179/181, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Usāne.
13. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo A. Usāne.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa. Ziņo A. Usāne.
15. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo A. Usāne.
16. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW Passat,
reģistrācijas numurs EB 6149 pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Usāne.
17. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Usāne.

1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
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Ziņo A. Usāne un U. Skreivers
26.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne organizēja XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Līvānu novada organizatoriskās
darba grupas sanāksmi.
6.jūlijā domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne tikās ar Valsts policijas LRP Preiļu
iecirkņa Kārtības policijas nodaļas Līvānu iecirkņa priekšnieku Kasparu Smilškalnu,
lai pārrunātu satiksmes organizēšanas jautājumus Līvānu pilsētas svētku laikā.
6. un 7.jūlijā norisinājās Līvānu novada māksliniecisko kolektīvu izbraukšana uz XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Dziesmu un deju svētku
dalībniekus Līvānu novada domes vārdā sveica priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
8.jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods apmeklēja pieņemšanu
Melngalvju namā, kas bija veltīta jaunievēlētā Latvijas Valsts prezidenta Raimonda
Vējoņa inaugurācijai. Līvānu novada domē notika Administratīvās komisijas sēde un
Līvānu pilsētas svētku organizatoriskās darba grupas sanāksme.
9.jūlijā Līvānu novadu apmeklēja Baltkrievijas Republikas Glubokoe rajona
lauksaimniecības nozares speciālistu delegācija. Viesi tikās ar domes priekšsēdētāju
Andri Vaivodu, priekšsēdētāja vietnieci Aiju Usāni, Līvānu novada pašvaldības
speciālistiem, kā arī apmeklēja lauksaimniecības produkciju ražojošus uzņēmumus un
zemnieku saimniecības.
10.jūlijā priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne, Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu Bērnu un jauniešu centra vadītāja Zane Praņevska
apmeklēja XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekus Rīgā.
12.-13.jūlijā Līvānu novadu apmeklēja starptautiskā velomaratona dalībnieki no
Polijas, Vācijas, Baltkrievijas un Krievijas, kuri no Grodņas cauri Līvāniem devās uz
Minsku. Ar sportistiem tikās Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
14.jūlijā notika Līvānu pilsētas svētku organizatoriskās darba grupas sanāksme.
16.jūlijā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde. Līvānu novada kultūras centrā
notika Ekumēniskais pilsētas svētku atklāšanas dievkalpojums, kuru vadīja Līvānu
kristīgo draudžu mācītāji.
17. - 18. jūlijā norisinājās Līvānu pilsētas svētki. Dažādos svētku pasākumos
iedzīvotājus uzrunāja Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods,
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne, kā arī novada domes deputāti.
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18.jūlijā Līvānos notika starptautiskā folkloras festivāla “BALTICA 2015” Latgales
dienas koncerts “GASTEJAM LEIVŌNŪS” ar latviešu, latgaliešu un portugāļu
folkloristu piedalīšanos.
23.jūlijā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes -Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde, Tautsaimniecības komitejas sēde un Finanšu komitejas
sēde, kā arī Līvānu novada domes ārkārtas sēde.
25.jūlijā norisinājās Sutru pagasta svētki. Līvānu novada domes vārdā pagasta
iedzīvotājus svētkos sveica priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
27.jūlijā Līvānu novada domē notika darba grupas sanāksme par Līvānu pilsētas
daudzdzīvokļu ēku siltināšanas jautājumiem. Sanāksmi vadīja Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers. Piedalījās biedrības “Ēku saglabāšanas un
energotaupības birojs” eksperti un Līvānu novada domes speciālisti.
2. Dzīvokļa jautājumi.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot N. K., dzīvo (adrese), 2015. gada 30. jūnija iesniegumu (reģ. 2015.
gada 30. jūnijā ar nr. 2-11.1/15/502-K) par 2013. gada 11. novembrī noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 44 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz likuma
”Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var
noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, G. Krjukovai, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Usānei, M. Vilcānei „par” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt N. K. īres tiesības uz labiekārtotu 3 – istabu dzīvokli (adrese)
uz nenoteiktu laiku.
1.2. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” veikt atbilstošus
grozījumus ar N. K. 2013. gada 11. novembrī noslēgtajā dzīvojamās telpas īres līgumā
Nr. 44.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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 K. V., dzīvo (adrese), 2015. gada 17. jūlija iesniegumu (reģ. 2015.
gada 17. jūlijā ar nr. 2-11.1/15/557-V) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā
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jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties
uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas,
kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka
izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt K. V., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 39,10 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2016. gada 31.
janvārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2.2. K. V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
2.3. Izslēgt K. V. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu 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 N. B., dzīvo (adrese), 2015. gada 25. jūnija iesniegumu (reģ. 2015.
gada 25. jūnijā ar nr. 2 – 11.1/15/495-B), par pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā kā Līvānu novada domes speciālistei un pamatojoties uz likuma
”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība
savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām
sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31.
augusta saistošo noteikumu nr. 10 ”Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.1. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, G. Krjukovai, J.
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Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Usānei, M. Vilcānei „par” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut N. B., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 2 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada speciālistu, ar kārtas nr. 10.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3. Par grozījumiem noteikumos Nr. 4 „Par finanšu līdzekļu vai mantas
dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā”
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera
ierosinājumu par grozījumiem Līvānu novada domes 2015. gada 30. aprīļa
noteikumos Nr. 4 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā”, nosakot pašvaldības
priekšsēdētājam vai izpilddirektoram tiesības lemt par dāvinājuma pieņemšanu un
noslēgt līgumu, ja dāvinājuma (ziedojuma) summa vai mantas vērtība nepārsniedz
5000,00 EUR, kā arī ņemot vērā Līvānu pilsētas svētku rīkošanas pieredzi 2015. gadā
no 16.-18. jūlijam, 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, K.
Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M. Vilcānei „par” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada domes 2015. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 4 „Par
finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu
Līvānu novada pašvaldībā”, apstiprināti ar Līvānu novada domes sēdes protokola Nr.5
lēmumu nr.5-13(1), šādus grozījumus un aizstāt Noteikumu 7.2. un 8. punktā skaitli
un vārdus „2000,00 EUR (divi tūkstoši euro)” ar skaitli un vārdiem „5000,00 EUR
(pieci tūkstoši euro)”.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
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4. Par Līvānu novada teritoriālo vienību - pagastu
pārvalžu nolikumu apstiprināšanu
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada pašvaldības teritoriālo vienību - Jersikas pagasta,
Rožupes pagasta, Rudzātu pagasta, Sutru pagasta un Turku pagasta pārvalžu
nolikumu projektus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 8. punktu un 69.1 pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M. Vilcānei „par” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada Jersikas pagasta pārvaldes nolikumu /sk.
pielikumā/.
2. Apstiprināt Līvānu novada Rožupes pagasta pārvaldes nolikumu /sk.
pielikumā/.
3. Apstiprināt Līvānu novada Rudzātu pagasta pārvaldes nolikumu /sk.
pielikumā/.
4. Apstiprināt Līvānu novada Sutru pagasta pārvaldes nolikumu /sk.
pielikumā/.
5. Apstiprināt Līvānu novada Turku pagasta pārvaldes nolikumu /sk.
pielikumā/.
6. Noteikt, ka ar šī lēmuma stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu novada domes
Jersikas pagasta pārvaldes nolikums, Rožupes pagasta pārvaldes nolikums, Rudzātu
pagasta pārvaldes nolikums, Sutru pagasta pārvaldes nolikums un Turku pagasta
pārvaldes nolikums, kas apstiprināti ar Līvānu novada domes 2007. gada 7. jūlija
sēdes lēmumu Nr. 14-2.
7. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
Pielikumā:

1) Jersikas pagasta pārvaldes nolikums uz 5 lpp.,
2) Rožupes pagasta pārvaldes nolikums uz 5 lpp.,
3) Rudzātu pagasta pārvaldes nolikums uz 5 lpp.,
4) Sutru pagasta pārvaldes nolikums uz 5 lpp.,
5) Turku pagasta pārvaldes nolikums uz 5 lpp.
5. Par pagastu valžu nolikumu apstiprināšanu

Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes Jersikas pagasta, Rožupes pagasta, Rudzātu
pagasta, Sutru pagasta un Turku pagasta valžu nolikumu projektus un pamatojoties uz
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Līvānu novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošo noteikumu Nr. 12 „Līvānu
novada pašvaldības nolikums” 47. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un
61. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M. Vilcānei „par” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jersikas pagasta valdes nolikumu /sk. pielikumā/.
2. Apstiprināt Rožupes pagasta valdes nolikumu /sk. pielikumā/.
3. Apstiprināt Rudzātu pagasta valdes nolikumu /sk. pielikumā/.
4. Apstiprināt Sutru pagasta valdes nolikumu /sk. pielikumā/.
5. Apstiprināt Turku pagasta valdes nolikumu /sk. pielikumā/.
6. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir atbilstošo pagastu pārvalžu
vadītāji.
Pielikumā:

1) Jersikas pagasta valdes nolikums uz 3 lpp.,
2) Rožupes pagasta valdes nolikums uz 3 lpp.,
3) Rudzātu pagasta valdes nolikums uz 3 lpp.,
4) Sutru pagasta valdes nolikums uz 3 lpp.,
5) Turku pagasta valdes nolikums uz 3 lpp.
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.

Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži”, reģ. Nr.40003466281,
struktūrvienības LVM Nekustamie īpašumi pasta adrese: Austrumvidzemes
mežsaimniecība, ,,Mežsaimniecība”, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads,
LV-4729, 2015.gada 2.jūlija vēstuli Nr. LVM 4.1-1.2_04tu_150_15_449 par zemes
lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Valsts mežs” ar kadastra Nr.7652-0010139 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0252, kas atrodas Līvānu
novada Jersikas pagastā, daļai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0252-8001, un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties
uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 4., 16.1. punktu, 18.punktu un 23.3. punktu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M. Vilcānei „par” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Noteikt nekustamajā īpašumā ar nosaukumu „Valsts mežs” ar kadastra
Nr.7652-001-0139 ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652-0010252, ar kopējo platību 417,8 ha, zemes vienības daļai 70,12 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-252-8001, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - derīgo izrakteņu ieguves teritorija (kods 0401)
/skat. pielikumā zemes vienības daļas situācijas plānu/.
2. Mainīt nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Valsts mežs” ar kadastra
Nr.7652-001-0139 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0252, kas
atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķimzeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201)
piekrītošo platību no 417,8 ha uz 347,68 ha.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

zemes vienības daļas robežu plāna kopija uz 1 lpp.
7. Par atteikšanos no zemes gabala nomas.

Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot O. V., dzīvo (adrese), 2015.gada 25.jūnija iesniegumu par atteikšanos
no zemes gabala 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0764, kas atrodas
Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā, nomas sakarā ar ģimenes
apstākļiem, konstatēts, ka zemes gabals 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686
007 0764 ar Līvānu novada domes 2015. gada 25.jūnija sēdes lēmumu Nr. 7-24(2)
,,Par zemes nomas līgumu slēgšanu” nodots nomā O. V. Ar 2015.gada 25.jūnija
iesniegumu O.V. no zemes gabala 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007
0764 nomas atsakās.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un, lai realizētu likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas ceturtajā punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kā arī valdījumā un
turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un atbilstoši Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes
nomu” 15.punktam un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atcelt Līvānu novada domes 2015. gada 25.jūnija sēdes lēmumu Nr. 724(2) ,,Par zemes nomas līgumu slēgšanu” par zemes gabala 0,06 ha platībā ar
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kadastra apzīmējumu 7686 007 0764, kas atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā,
Līvānu novadā, iznomāšanu O. V. (skat. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
Nodot atkārtoti iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes gabalu 0,06 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0764, kas atrodas Dubnas viensētās, Turku
pagastā, Līvānu novadā.
3. Noteikt, ka informācija par iznomājamo zemes vienību izvietojama redzamā
vietā Turku pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
8. Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-001-0124, kas atrodas
Gercānos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi” 12. punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Piešķirt pašvaldībai piekrītošai apbūvei paredzētai zemes vienībai 4,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-001-0124, kas atrodas Gercānos, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu ,,Silakalns” (sk. pielikumā izkopējumu no
kadastra kartes).
2.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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9. Par zemes nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot A. L., dzīvo (adrese), 2015.gada 6.jūlija iesniegumu par zemes
vienību 0,76 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0251 un 1,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-003-0080 nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes
vienība 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0251, kas atrodas Turku
pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2010.gada 29.jūlija sēdes lēmumu
Nr.14-8(3) ,,Par zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” un zemes vienība
1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0080, kas atrodas Turku pagastā,
Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2010.gada 25.marta sēdes lēmumu Nr.618(7) ,,Par zemes gabala ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” ieskaitītas rezerves
zemes fondā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta otrai daļai un Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, G. Krjukovai, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Usānei, M. Vilcānei „par” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienības 0,76 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0251 un 1,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-003-0080, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, un
informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā vietā Turku pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
2. Izskatot Turku pagasta I.G. zemnieku saimniecības (nosaukums),
reģistrācijas Nr. (numurs), īpašnieka I. G., dzīvo (adrese), 2015.gada 14.jūlija
iesniegumu par zemes vienības 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686- 0060356 nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686- 006- 0356, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu
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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.
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 Zemes pārvaldības likuma 17.panta otrai daļai un Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, G. Krjukovai,
J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Usānei, M. Vilcānei „par” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 1,0 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7686- 006- 0356, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā,
un informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā vietā Turku
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot E. P., dzīvo (adrese), 2015.gada 14. jūlija iesniegumu par zemes
gabala 0,2902 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0332 nodošanu nomā,
tika konstatēts, ka zemes gabals 0,2902 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100332, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu Nr.5-26(1.8) „Par zemes ieskaitīšanu Līvānu
novada Rožupes pagastā un zemes platību precizēšanu”, ieskaitīts rezerves zemes
fondā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta otrai daļai un Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, G. Krjukovai,
J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Usānei, M. Vilcānei „par” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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3.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 0,2902 ha
platībā, ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0332, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā
Rožupes pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
10. Par kritēriju apstiprināšanu Līvānu novada domes dalībai Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes plānošanas un attīstības daļas izstrādātos
kritērijus Līvānu novada domes dalībai Lauku attīstības programmas 2014. –
2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”,
kuru mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai
Līvānu novada lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības
saglabāšanos, un pamatojoties uz pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012. – 2018.gadam” 2.prioritātes („Uzņēmējdarbība un ģimenes
labsajūta”) 2.1.rīcības virziena (“Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā
vide”) rīcības 2.1.2. (“Transporta infrastruktūras uzlabošana Līvānu novadā”)
pasākumam 2.1.2.3. (“Līvānu novada pagastu ceļu rekonstrukcija”), un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt kritērijus Līvānu novada domes dalībai Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” (Pielikumā – kritēriji).
2. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir Līvānu novada
pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja
Baiba Vucenlazdāne.
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Pielikumā:

kritēriji Līvānu novada domes dalībai Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” uz 3 lpp.
11. Par zemes nomu.

Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot J. R., dzīvo: (adrese), 2015.gada 16.jūnija iesniegumu par zemes
vienības 1,3429 ha platībā, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0073 iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienība 1,3429 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0073 (atbilstoši platībai pēc VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem
datiem) ar Līvānu novada domes 2015.gada 25.jūnija sēdes lēmumu Nr.7-14(3) „Par
zemes gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota
redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētās zemes vienības
nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto 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, K. Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M. Vilcānei „par” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt J. R., dzīvo: (adrese) no rezerves zemes fonda zemes vienību, kas
atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, 1,3429 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu
7652 005 0073, atbilstoši 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 zemes kadastrālās vērtības gadā
un PVN.
1.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
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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 T. P., dzīvo: (adrese) 2015.gada 3.jūnija iesniegumu par zemes
vienību 0,0909 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0311 un 0,11 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0310, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā
iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienības 0,0909 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0311 un 0,11 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0310 (atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem) ar Līvānu novada domes 2015.gada
25.jūnija sēdes lēmumu Nr.7-14(2) „Par zemes gabalu nodošanu nomai” nodotas
iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes
ēkā. Citi pretendenti minēto zemes vienību nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto 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, K. Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M. Vilcānei „par” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt T. P., dzīvo: (adrese) no rezerves zemes fonda zemes vienību
0,0909 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0311 un 0,11 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0310, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
atbilstoši 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 zemes kadastrālās vērtības gadā
un PVN.
2.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomāto zemes vienību ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātās zemes vienības tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirtas īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
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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 N. P., dzīvo: (adrese) 2015.gada 11.maija iesniegumu par zemes
vienības 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0238, kas atrodas
dārzkopības sabiedrībā „Kūdrinieks”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, iznomāšanu,
tika konstatēts, ka zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 002
0238 (atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem), ar Līvānu novada domes 2015.gada
28.maija sēdes lēmumu Nr. 6-20(3) „Par zemes gabalu nodošanu nomai” nodota
iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes
ēkā. Citi pretendenti minētās zemes vienības nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto 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, K. Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M. Vilcānei „par” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt N. P., dzīvo: (adrese) no rezerves zemes fonda zemes vienību
0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0238, kas atrodas dārzkopības
sabiedrībā „Kūdrinieks”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši 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 zemes kadastrālās vērtības gadā
un PVN.
3.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
16

3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Izskatot M. Š., dzīvo: (adrese) 2015.gada 10.februāra iesniegumu par zemes
vienību 0,6461 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0285 un 1,3950 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0320, kas atrodas Upeniekos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienības 0,6461 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0285 un 1,3950 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 003 0320, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā
(atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem) ar Līvānu novada domes 2015.gada 28.maija sēdes
lēmumu Nr.6-20(2) „Par zemes gabalu nodošanu nomai” nodotas iznomāšanai un
informācija tika izvietota redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Citi
pretendenti minēto zemes vienību nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto 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, K. Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M. Vilcānei „par” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Iznomāt M. Š., dzīvo: (adrese) no rezerves zemes fonda zemes vienību
0,6461 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0285 un 1,3950 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 003 0320, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem lauksaimniecības
vajadzībām ar tiesībām līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas
mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā
un PVN.
4.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomāto zemes vienību ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātās zemes vienības tiek iekļautas zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirtas īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
5. Izskatot K. Ķ., dzīvo: (adrese) 2015.gada 5.maija iesniegumu par zemes
vienības 0,2851 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0475, kas atrodas
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienība
0,2851 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0475 (atbilstoši platībai pēc VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem
datiem), ar Līvānu novada domes 2015.gada 28.maija sēdes lēmumu Nr. 6-20(1) „Par
zemes gabalu nodošanu nomai” nodots iznomāšanai un informācija tika izvietota
redzamā vietā Rožupes pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētās zemes
vienības nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto 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, K. Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M. Vilcānei „par” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Iznomāt K. Ķ., dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību
0,2851 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0475, kas atrodas Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši 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.
5.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā
un PVN.
5.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
6. Izskatot A. M., dzīvo: (adrese) 2015.gada 26.maija iesniegumu par zemes
vienības 2,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0245, kas atrodas Sutru
pagastā, Līvānu novadā, iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienība 2,57 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0245 (atbilstoši platībai pēc VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem
datiem) ar Līvānu novada domes 2015.gada 25.jūnija sēdes lēmumu Nr. 7-14 (1) „Par
zemes gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota
redzamā vietā Sutru pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētās zemes vienības
nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto 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, K. Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M. Vilcānei „par” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Iznomāt A. M., dzīvo: (adrese) no rezerves zemes fonda zemes vienību
2,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0245, kas atrodas Sutru pagastā,
Līvānu novadā, atbilstoši 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.
6.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā
un PVN.
6.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
6.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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6.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās diena.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
7. Izskatot E. P., dzīvo: (adrese) 2015.gada 30.janvāra iesniegumu par zemes
vienības 0,1 ha platībā, kas ir daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7666
010 0489 (kopplatībā 1,09 ha), kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7666 010
0489 (kopplatībā 1,09 ha) (atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem) daļa 0,1 ha platībā ar
Līvānu novada domes 2015.gada 26.marta sēdes lēmumu Nr. 4-18 „Par zemes nomu”
nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Rožupes pagasta
pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētās zemes vienības daļas nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto 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, K. Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M. Vilcānei „par” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Iznomāt E. P., dzīvo: (adrese), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7666 010 0489 (kopplatībā 1,09 ha), kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, daļu 0,1 ha platībā uz 5 (pieciem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām ar
tiesībām līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
7.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā
un PVN.
7.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātās zemes vienības
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātā zemes vienība tiek iekļauta
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirta īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
7.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
7.5. 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.
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Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
12. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 179/181, Līvānos, Līvānu
novadā, nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Usāne
Izskatot S. Ē., dzīvesvieta deklarēta (adrese), 2015.gada 13.jūlija iesniegumu
par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7611
005 1821, kas atrodas Rīgas ielā 179/181, Līvānos, Līvānu novadā, par kuru ir
noslēgts zemes nomas līgums, atsavināšanu, un Līvānu novada domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kurš
nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu
var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir
izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas
līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts
zemes nomas līgums, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai atsevišķu apbūvētu zemesgabalu Rīgas ielā 179/181,
Līvānos, Līvānu novadā 0,107 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 005 1821.
2. Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt atsavināmā zemes gabala novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas
procesu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja
88, Rēzekne, LV – 4601).
13. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
Ziņo A. Usāne

Izskatot A. V., dzīvo: (adrese), 2015.gada 6.jūlija iesniegumu par zemes
nomas līguma slēgšanu uz mirušajam tēvam V. M. lietošanā bijušo zemes gabalu
1,2071 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0209, kas atrodas Turkos, Turku
pagastā, Līvānu novadā, tika konstatēts:
V. M. miris (datums).
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Par zemes gabalu 1,2071 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0209,
uz kura atrodas ēku un būvju īpašums ar kadastra apzīmējumiem 7686 003 0209 001,
7686 003 0209 002 un 7686 003 0209 003, zemes lietošanas tiesības V. M. izbeigušās
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmo daļu.
A. V. ar 2015.gada 6.jūlija mantojuma apliecību apstiprināta mantojuma
tiesībās uz mirušā tēva V. M. atstāto ēku un būvju īpašumu, kas atrodas (adrese).
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturto daļu
un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 7.2. punktam un 72. punktam, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M. Vilcānei „par” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.augustu iznomāt A. V., dzīvo: (adrese), tēvam V. M.
lietošanā bijušo zemes gabalu 1,2071 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003
0209, kas atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā (skat. pielikumā izkopējumu
no kadastra kartes).
2.Noteikt A. V. zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk par 28 euro gadā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas
2015.gada 02.jūlija pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu
Nr.03459/027/2015-NOS, Izpildu lietā Nr.00406/027/2015, un par piedziņas vēršanu
uz SIA (nosaukums), reģistrācijas nr. (numurs), piederošo nekustamo īpašumu, kas
atrodas (adrese), ar kadastra nr. (numurs), konstatēts, ka SIA (nosaukums),
reģistrācijas nr. (numurs), par nekustamo īpašumu (adrese), ar kadastra nr. (numurs) ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds 114,93 EUR apmērā, kas piedzenams bezstrīda
kārtībā un saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29. pantu, un likuma “Par
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pašvaldībām” 14. pantu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539. panta otrās daļas
2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M. Vilcānei „par” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.10-14 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no SIA (nosaukums).
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
15. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot J. D., dzīvo: (adrese), 2015.gada 20.jūlija iesniegumu par
2012.gada 31.jūlija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/44 darbības
termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 5,5 ha
platībā ar kadastra nr.7652 005 0156, kas atrodas Jersikas 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, K. Daukštei, G.
Krjukovai, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Usānei, M. Vilcānei „par” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1.Pagarināt ar J. D., dzīvo: (adrese), 2012.gada 31.jūlijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/44 par zemes gabalu 5,5 ha platībā ar
kadastra nr.7652 005 0156, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, darbības
termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada 30.jūlijam), 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.
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1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot J. E., dzīvo: (adrese), 2015.gada 18.jūnija iesniegumu par
2014.gada 12.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/37
darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu
4,00 ha platībā ar kadastra apzīmējumu nr.7668 007 0271, kas atrodas Elenorvilē,
Rudzātu 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, K. Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M. Vilcānei „par” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1.Pagarināt ar J. E., dzīvo: (adrese), 2014.gada 12.jūnijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/37 par zemes gabalu 4,00 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu nr. 7668 007 0271, kas atrodas Eleonorvilē, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā, darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada 11.jūlijam),
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 A. Z., dzīvo: (adrese), 2015.gada 7.jūlija iesniegumu par 2012.gada
7.augusta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/47 darbības termiņa
pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 0,40 ha platībā ar
kadastra nr.7682 005 0215, 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
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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, K. Daukštei, G. Krjukovai, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Usānei, M. Vilcānei „par” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt ar A. Z., dzīvo (adrese), 2012.gada 7.augustā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/47 par zemes gabalu 0,40 ha platībā ar
kadastra Nr. 7682 005 0215, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, darbības
termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada 6.augustam), ar tiesībām atkārtoti
līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nosakot zemes nomas maksu
1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3.2. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas
VW Passat, reģistrācijas numurs EB 6149, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Usāne
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam
Izskatot A. P., dzīvo (adrese), pieteikumu uz pašvaldībai piederošās kustamās
mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW Passat, reģistrācijas numurs EB 6149,
2000. izlaiduma gads, iegādi un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2015.gada
25.jūnija lēmumu Nr. 7-26, saskaņā ar kuru 2015.gada 3.jūnijā rīkotā pašvaldības
kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW Passat, reģistrācijas numurs
EB 6149, 2000. izlaiduma gads, izsole atzīta par nenotikušu un pieņemts lēmums
pārdot vieglo pasažieru automašīnu VW Passat par metāllūžņu cenu, un ņemot vērā
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, K. Daukštei, G. Krjukovai, J.
Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Usānei, M. Vilcānei „par” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Pārdot automašīnu VW Passat, reģistrācijas numurs EB 6149,
2000. izlaiduma gads, A. P., dzīvo (adrese), par 181,74 EUR (viens simts astoņdesmit
četri euro 74 centi), ieskaitot PVN 21%.
2.Noteikt, ka kustamās mantas ieguvējam A. P. kustamās mantas pirkuma
līgums ar Līvānu novada domi jānoslēdz mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
3.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Juridiskās
nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
17. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes Informātikas daļas vadītāja Jura Sniķera
2015.gada 28.jūlija iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu 3144,79 EUR apmērā digitālā
kopētāja iegādei Līvānu novada domes administrācijas darbības nodrošināšanai,
sakarā ar to, ka esošais kopētājs (iegādāts 2008.gada janvārī) ir bojāts, tika konstatēts,
ka 2014.gadā tika veikti kopētāja atjaunošanas darbi 1081,60 EUR vērtībā, un pēc
servisa dienesta veiktajiem aprēķiniem kopētāja remontam pašlaik nepieciešams
vairāk kā 500 EUR. Ņemot vērā, ka kopētājs ir sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī nav
garantijas, ka veiktie darbi turpmāk nodrošinās ierīces darbību, kā arī to, ka kopētāja
remontam ieguldītie un nepieciešamie līdzekļi pārsniedz vairāk kā 50 % no jauna
kopētāja iegādes vērtības, un saskaņā ar domes izpilddirektora Ulda Skreivera
ierosinājumu, 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, K. Daukštei, G. Krjukovai, J. Kirillovam, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M. Vilcānei „par” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 3144,79 EUR apmērā digitālā kopētāja iegādei Līvānu
novada domes administrācijas darbības nodrošināšanai no Līvānu novada domes
2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada
pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Sēde beidzas plkst.945
Protokols parakstīts 2015. gada 31. jūlijā
Sēdes vadītājs
domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

A. Usāne

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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