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Normunds BRUKMANIS, personīga iemesla dēļ
Juris KIRILLOVS, darba pienākumu veikšanas dēļ
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Ļevs TROŠKOVS, slimības dēļ
Aija USĀNE, atvaļinājumā
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
Ginta KRAUKLE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Jānis GREIDĀNS, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,

Aivars SMELCERS, Turku pagasta pārvaldes vadītājs,
Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Ligita DOMULĀNE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītājas p.i.
Ingūna LIEPIŅA, ekonomiste
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. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo M. Grigalis.
3. Par Līvānu novada domes konkursa skolēniem „Mana biznesa ideja 2015”
nolikuma apstiprināšanu. Ziņo M. Grigalis.
4. Par saistošajiem noteikumiem „Noteikumi par kārtību, kādā tiek segti braukšanas
izdevumi pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu izglītojamajiem Līvānu novadā”. Ziņo M. Grigalis.
5. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo M. Grigalis.
6. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu. Ziņo M. Grigalis.
7. Par adresācijas objektiem. Ziņo M. Grigalis.
8. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo M. Grigalis.
9. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo M. Grigalis.
10. Par Līvānu novada Līvānu pilsētas teritorijā iekļaujamo zemes vienību kadastra
apzīmējumu precizēšanu. Ziņo M. Grigalis.
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Krasti”. Ziņo M.
Grigalis.
12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo M. Grigalis.
13. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo M. Grigalis.
14. Par saistošajiem noteikumiem „Par mājas /istabas/ dzīvnieku reģistrācijas,
uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā”. Ziņo M. Grigalis.
15. Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļām. Ziņo A. Vaivods.
16. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības „Radošā apvienība
„Perspektīva” projektam „Radošo darbnīcu nodrošināšana Līvānos”. Ziņo A.
Vaivods.
17. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
18. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2015. gada budžetā. Ziņo A. Vaivods.
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.

1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
30.jūlijā notika konkursa “Topi skaistāks, mans novads!” komisijas izbraukuma sēde,
kuras laikā komisija apmeklēja konkursam pieteiktos Līvānu novada iedzīvotāju
dārzus. Konkursa uzvarētāju paziņošana notiks LR Proklamēšanas gadadienai
veltītajā pasākumā 2015.gada 18.novembrī.
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1.augustā Līvānu novada Jersikas pagastā norisinājās Jersikas pagasta svētki.
2.augustā Līvānu novada Kultūras centrā norisinājās nodibinājuma "Viduslatgales
pārnovadu fonds" rīkotās labdarības akcijas "Piepildīt sapni - 2" noslēguma pasākums
un labdarības koncerts.
11.augustā Līvānu novada domē notika darba grupas sanāksme jautājumā par
iecerēto Līvānu pilsētas daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektu.
15.augustā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Aija
Usāne, pārstāvot Līvānu novada pašvaldību, piedalījās Vissvētākās Jaunavas Marijas
Debesīs uzņemšanas svētku pasākumā Aglonas bazilikā.
No 17. līdz 21.augustam Rudzātu vidusskolā norisinājās dabaszinību vasaras
nometne Līvānu novada skolēniem.
20.augustā Līvānu novada domē notika Līvānu novada pašvaldības pastāvīgo
komiteju sēdes.
21.augustā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās Latvijas
Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksmē Ilūkstē, kurā tika pārrunāti jautājumi,
kas saistīti ar izglītības procesa nodrošināšanu un jauno pedagogu atalgojuma modeli.
21.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās ekspertu
diskusijā Rēzeknē par Rēzeknes Augstskolas attīstības stratēģijas galvenajiem
akcentiem Latgales reģiona nākotnes redzējuma kontekstā.
21.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās un atklāja
tradicionālo Rožupes muzikantu saietu Rožupes pagasta estrādē.
22.augustā Līvānu novada Rudzātos norisinājās Rudzātu pagasta svētki.
24.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās koalīcijas
sadarbības padomes sēdē Rīgā.
27.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas
Pašvaldību savienības valdes sēdē Rīgā.

2. Dzīvokļa jautājumi.
Ziņo M. Grigalis
1. Izskatot A. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 3. augusta
iesniegumu (reģ. 2015. gada 3. augustā ar nr. 2-11.1/15/600-K) 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
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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, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut A. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 3 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites
rindā, ar kārtas nr. 14
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot A. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 7. augusta
iesniegumu (reģ. 2015. gada 7. augustā ar nr. 2 – 2.12/15/531), par pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada domes speciālistam 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, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut A. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada
speciālistu, ar kārtas nr. 11.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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3. Izskatot J. N., dzīvo (adrese), 2015. gada 4. augusta iesniegumu (reģ. 2015.
gada 11. augustā ar nr. 2-11.1/15/632-N) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā
jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību un pamatojoties
uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas,
kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka
izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt J. N., dzīvo (adrese), ģim. sast. 4 cilv., labiekārtota 3 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 68,40 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2016. gada 28.
februārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
3.2. J. N. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 3 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
3.3. Izslēgt J. N. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr.
9.
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.
4. Izskatot A. R., dzīvo (adrese), 2015. gada 6. augusta iesniegumu (reģ. 2015.
gada 11. augustā ar nr. 2-11.1/15/633-R) par 2013. gada 20. novembrī noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 51 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma ”Par dzīvojamo telpu īri’’ 6. pantu, kurā noteikts, ka
dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties, uz noteiktu laiku, vai arī
nenorādot termiņu, un saskaņā ar 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
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4.1. Pagarināt A. R. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese) uz
nenoteiktu laiku.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3. Par Līvānu novada domes konkursa skolēniem
„Mana biznesa ideja 2015” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo M. Grigalis
Izskatot Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centra vadītājas Zanes
Gaidukas iesniegto Līvānu novada domes konkursa skolēniem „MANA BIZNESA
IDEJA 2015” nolikuma projektu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu un Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes konkursa skolēniem „MANA BIZNESA
IDEJA 2015” nolikumu (skatīt Nolikumu pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Inženiertehnoloģiju un
inovāciju centra vadītāja Zane Gaiduka.
Pielikumā: nolikums ar pielikumiem uz 9 lpp.

4. Par saistošajiem noteikumiem „Noteikumi par kārtību, kādā tiek segti
braukšanas izdevumi pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Līvānu novadā”
Ziņo M. Grigalis
Izskatot saistošo noteikumu „Noteikumi par kārtību, kādā tiek segti
braukšanas izdevumi pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Līvānu novadā” projektu un paskaidrojuma
rakstu, un pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo
daļu, Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumu Nr. 872 „Noteikumi par
pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos” 12. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un ņemot
vērā Finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
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ierosinājumus, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.17 „Noteikumi par
kārtību kādā tiek segti braukšanas izdevumi pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izglītojamiem Līvānu novadā”.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to
publikācijas Līvānu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada
Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Līvānu novada izglītības iestāžu direktori un pārvalžu vadītāji.
Pielikumā: saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 6 lpp.

5. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu.
Ziņo M. Grigalis
Izskatot S. V., dzīvo (adrese), 2015.gada 25.jūnija iesniegumu (reģ. nr. 21.9.2/15/496-V ) par dzīvesvietas (adrese), deklarācijas anulēšanu I. U. un viņas
nepilngadīgajam bērnam A. D. U., un saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.,
11. un 12. pantu un Ministru kabineta 2003. gada 11. februāra noteikumiem nr. 72
„Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu“, un pamatojoties uz
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - navNOLEMJ :
1. Pieņemt lēmumu Nr.12-5 „Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu I. U. un
viņas nepilngadīgajam bērnam A. D. U.” /skat.pielikumā/.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 2 lapām.
3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes personāla
speciāliste Elita Matisone.
Pielikumā: lēmums uz 2 lpp.
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6. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu.
Ziņo M. Grigalis
Vārds tiek dots K. Daukštei
1. Izskatot Līvānu 2.vidusskolas 2015.gada 18.augusta vēstuli Nr. 1-11/31 par
atļauju 2015./2016. mācību gadā Līvānu 2.vidusskolā organizēt mācību procesu
9.klasē ar 12 skolēniem, 12. klasē ar 11 skolēniem un 2015.gada 26.augusta vēstuli
par atļauju 2.klasi ar 30 izglītojamajiem sadalīt 2.a klasē ar 16 izglītojamajiem un 2.b
klasē ar 14 izglītojamajiem, un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2013.gada
26.septembra noteikumu Nr. 6 ,,Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales
kārtība Līvānu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 3.3.3. un 3.7. punktu
un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta
pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu programmas, un
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atļaut Līvānu 2.vidusskolai 2015./2016.mācību gadā:
1.1.1. organizēt mācību procesu 9.klasē ar 12 skolēniem, 12. klasē ar 11
skolēniem.
1.1.2. 2.klasē organizēt mācību procesu, sadalot to divās paralēlklasēs un
izveidojot 2.a klasi ar 16 izglītojamajiem un 2.b klasi ar 14 izglītojamajiem.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu 2.vidusskolas direktore
Klavdija Daukšte.
2. Izskatot Līvānu novada Rudzātu vidusskolas 2015.gada 11.augusta vēstuli
Nr. 1-11/83 par atļauju 2015./2016.mācību gadā Rudzātu vidusskolā organizēt mācību
procesu, veidojot apvienotās klases, apvienojot 2.un 3.klasi, kopā 12 skolēni,
apvienojot 5.un 6.klasi, kopā 12 skolēni, apvienojot 7.un 8.klasi, kopā 16 skolēni,
organizēt mācību procesu 9.klasē ar 5 skolēniem, 12.klasē ar 6 skolēniem un
pamatojoties uz Līvānu novada domes 2013.gada 26.septembra noteikumu Nr. 6
,,Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu
darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai” 3.5. un 3.7. punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par
iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu
mācību priekšmetu programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
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Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atļaut Rudzātu vidusskolai 2015./2016.mācību gadā:
2.1.1. organizēt mācību procesu, apvienojot 2.klasi un 3.klasi, kopā 12 skolēni,
apvienojot 5.klasi un 6.klasi, kopā 12 skolēni, apvienojot 7.klasi un 8.klasi, kopā 16
skolēni,
2.1.2. organizēt mācību procesu 9.klasē ar 5 skolēniem, 12.klasē ar 6
skolēniem.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rudzātu vidusskolas direktors
Vladislavs Spriņģis.
3. Izskatot Līvānu novada Jersikas pamatskolas direktores Ineses Jaunušānes
iesniegumu Nr. 1-12/28 par atļauju 2015./2016.mācību gadā Jersikas pamatskolā, lai
nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu
3.klasē ar 7 skolēniem un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2013.gada
26.septembra noteikumu Nr. 6 ,,Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales
kārtība Līvānu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 3.7.punktu un likuma
,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības
autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu
izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu programmas, un likuma
,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības apguvi un realizētu mācību
priekšmetu programmu, atļaut Jersikas pamatskolai 2015./2016.mācību gadā
organizēt mācību procesu 3.klasē ar 7 skolēniem.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Jersikas pamatskolas direktore
Inese Jaunušāne.
4. Izskatot Līvānu novada Rožupes pamatskolas vēstuli Nr. 1-12/34 par atļauju
2015./2016.mācību gadā Rožupes pamatskolā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības
programmas apguvi, atsevišķi organizēt mācību procesu 1.klasē ar 6 skolēniem,
2.klasē ar 7 skolēniem, 3.klasē ar 7 skolēniem un 4.klasē ar 7 skolēniem un organizēt
mācību procesu, apvienojot 5. un 6.klasi, kopā 10 skolēni un pamatojoties uz Līvānu
novada domes 2013.gada 26.septembra noteikumu Nr. 6 ,,Valsts budžeta
mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu darba samaksai un
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai” 3.7. punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto
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punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību,
lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu
programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Atļaut Rožupes pamatskolai 2015./2016.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi:
4.1.1. atsevišķi organizēt mācību procesu 1.klasē ar 6 skolēniem, 2.klasē ar 7
skolēniem, 3.klasē ar 7 skolēniem un 4.klasē ar 7 skolēniem,
4.1.2. organizēt mācību procesu, apvienojot 5.klasi un 6.klasi, kopā 10 skolēni.
4.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rožupes pamatskolas
direktors Gundars Kucenčeirs.
5. Izskatot Līvānu novada Sutru pamatskolas direktora Māra Grigaļa
11.08.2015. iesniegumu Nr. 1-11/7 par atļauju 2015./2016.mācību gadā Sutru
pamatskolā organizēt mācību procesu, veidojot apvienotās klasēs, apvienojot 1.un
3.klasi, kopā 5 skolēni, apvienojot 2.un 4.klasi, kopā 7 skolēni, apvienojot 5.un
8.klasi, kopā 7 skolēni un lai tiktu saglabāta mācību procesa kvalitāte, atsevišķi
organizēt mācību procesu 9.klasē ar 6 skolēniem un pamatojoties uz Līvānu novada
domes 2013.gada 26.septembra noteikumu Nr. 6 ,,Valsts budžeta mērķdotācijas
aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”
3.5.1. un 3.7. punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto
punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību,
lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu
programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Atļaut Sutru pamatskolai 2015./2016.mācību gadā:
5.1.1. organizēt mācību procesu, apvienojot 1.klasi un 3.klasi, kopā 5 skolēni,
apvienojot 2.klasi un 4.klasi, kopā 7 skolēni, apvienojot 5.klasi un 8.klasi, kopā 7
skolēni,
5.1.2. atļaut atsevišķi organizēt mācību procesu 9.klasē ar 6 skolēniem.
5.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Sutru pamatskolas direktors
Māris Grigalis.
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7. Par adresācijas objektiem.
Ziņo M. Grigalis
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam, P. Romanovskim
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas ģeoinformārtikas
(adrešu) inženiera Jāņa Kučera 2015.gada 13.augusta elektronisko vēstuli par adrešu
precizēšanu adresācijas objektiem, kas saistīti ar Stirnu ielas posmu, kas iekļauts
Līvānu novada Līvānu pilsētas teritorijā no Jersikas pagasta, sakarā ar datu
precizēšanu Valsts zemes dienesta adrešu reģistrā, un pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un saskaņā ar Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi”, un
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Mainīt nosaukumu ielas posmam līdz Līvānu pilsētas robežai no Stirnu iela,
Iesalnieki, Jersikas pagasts, (kods 100445151) uz Stirnu iela, Līvāni, Līvānu novads.
2. Sakarā ar Līvānu pilsētas administratīvās teritorijas robežas izmaiņām un
ielas nosaukuma maiņu, mainīt ar Stirnu ielu, Līvānos, Līvānu novadā saistītās šādas
adreses:
2.1. Stirnu iela 1, Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads (kods
106566210) uz adresi: Stirnu iela 1, Līvāni, Līvānu novads,
2.2. Stirnu iela 3, Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads (kods
106566235) uz adresi: Stirnu iela 3, Līvāni, Līvānu novads,
2.3. Stirnu iela 5, Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads (kods
106566227) uz adresi: Stirnu iela 5, Līvāni, Līvānu novads,
2.4. ,,Līvānu kūdras fabrika”, Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads
(kods 105847370) uz adresi: Stirnu iela 6, Līvāni, Līvānu novads,
2.5. ,,Rosme”, Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads (kods 106370405)
uz adresi: Stirnu iela 10, Līvāni, Līvānu novads.
3. Likvidēt un dzēst no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas ielas
nosaukumu: Celtniecības iela, Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads (kods
100431463).
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.
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8. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu.
Ziņo M. Grigalis
1. Izskatot A. S., dzīvo (adrese), 2015.gada 5.augusta iesniegumu par
2014.gada 21.augusta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/48
darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu
0,1021 ha platībā ar kadastra Nr.7666-008-0274, kas atrodas Pētermuižā, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā) un ņemot vērā ka šī līguma darbības termiņš beidzas 2015.
gada 20. augustā 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 ņemot vērā Rožupes pagasta valdes
ierosinājumu 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, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt ar A. S., dzīvo (adrese) 2014.gadā 21.augustā noslēgto zemes
nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/48 par zemes gabala 0,1021 ha platībā ar kadastra
Nr.7666-008-0274, kas atrodas Pētermuižā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nomu
darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2019.gada 20.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.
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 S. J., dzīvo (adrese), 2015.gada 11.augusta iesniegumu par
2014.gada 25.augusta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/49
darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 2,5
ha platībā ar kadastra Nr.7666-010-0224 ar kopējo platību 10,4856 ha, kas atrodas
Gaigalovā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā) un ņemot vērā, ka šī līguma darbības
termiņš beidzas 2015. gada 24. augustā, un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
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„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu un ņemot vērā Rožupes
pagasta valdes ierosinājumu 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, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar S. J., dzīvo (adrese) 2014.gadā 25.augustā noslēgto zemes
nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/49 par zemes gabala 2,5 ha platībā ar kadastra
Nr.7666-010-0224, kas atrodas Gaigalovā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nomu
darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2019.gada 24.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.
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 R. A., dzīvo: (adrese), 2015.gada 4.augusta iesniegumu par
2012.gada 7.augusta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/45
darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu
2,47 ha platībā ar kadastra apzīmējumu nr.7666-009-0306, kas atrodas Kūkusiliņos,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nomu), 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, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1.Pagarināt ar R. A., dzīvo: (adrese), 2012.gada 7.augustā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/45 par zemes gabala 2,47 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu nr. 7666-009-0306, kas atrodas Kūkusiliņos, Rožupes pagastā,
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Līvānu novadā, nomu 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.
4. Izskatot I. A., dzīvo: (adrese), 2015.gada 5.augusta iesniegumu par
2012.gada 11.septembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/50
darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabala 1,3
ha platībā ar kadastra nr.7682-005-0084, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā,
nomu), 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, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt ar I. A., dzīvo: (adrese), 2012.gada 11.septembrī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/50 par zemes gabala 1,3 ha platībā ar
kadastra nr.7682-005-0084, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, nomu darbības
termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada 10.septembrim), 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.
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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 ZS (nosaukums), reģistrācijas nr.(numurs), juridiskā adrese:
(adrese), 2015.gada 13.augusta iesniegumu par 2014.gada 25.augusta Lauku apvidus
zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/50 darbības termiņa pagarināšanu (zemes
nomas līgums ir noslēgts par zemes vienības 7,9856 ha platībā, kas ir daļa no zemes
gabala 10,4856 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0224, kas atrodas
Gaigalovā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nomu), 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, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt ar ZS (nosaukums), reģistrācijas nr.(numurs), juridiskā adrese:
(adrese), 2014.gada 25.augustā noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.
LND/2-13.4/14/50 par zemes vienības 7,9856 ha platībā, kas ir daļa no zemes gabala
10,4856 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0224, kas atrodas Gaigalovā,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nomu darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz
2020.gada 24.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.
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 ZS (nosaukums), reģistrācijas nr. (numurs), juridiskā adrese:
(adrese), 2015.gada 5.augusta iesniegumu par 2014.gada 21.augusta Lauku apvidus
zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/47 darbības termiņa pagarināšanu, atstājot
nomā zemes vienību 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu nr. 7666-009-0315 un
izbeidzot nomu uz zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu nr. 7666-01015

0350 (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes vienības 1,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-009-0315 un par zemes vienības 2,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-010-0350, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nomu), 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, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Pagarināt ar ZS (nosaukums), reģistrācijas nr. (numurs), juridiskā adrese:
(adrese), 2014.gada 21.augustā noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.
LND/2-13.4/14/47 par zemes vienības 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu nr.
7666-009-0315, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nomu darbības termiņu
uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada 20.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.
6.2. Izbeigt nomu uz zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666 010 0350, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, un veikt atbilstošus
grozījumus 2014.gada 21.augustā noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.
LND/2-13.4/14/47.
6.3. 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.
6.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
6.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

9. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
Ziņo M. Grigalis
Izskatot K. Š., dzīvo (adrese), 2015.gada 20.aprīļa iesniegumu par zemes
nomas līguma slēgšanu uz zemes gabalu 0,5511 ha platībā ar kadastra Nr. 7666-0090262, kas atrodas (adrese), sakarā ar apstiprināšanu mantojuma tiesībās uz mirušā
tēva A. Š. atstāto ēku (būvju) īpašumu, tika konstatēts:
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Par zemes gabalu 0,5511 ha platībā ar kadastra Nr. 7666-009-0262, uz kura
atrodas ēku un būvju īpašums ar kadastra apzīmējumiem 7666-009-0262-001, 7666009-0262-003, 7666-009-0262-004 un 7666-009-0262-005, zemes lietošanas tiesības
bijušajam lietotājam A. Š. izbeigušās pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
pirmo daļu.
K. Š. ar 2014.gada 14.oktobra mantojuma apliecību apstiprināta mantojuma
tiesībās uz mirušā tēva A. Š. atstāto ēku (būvju) īpašumu, kas atrodas (adrese).
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta
otro daļu un ceturto daļu, kas nosaka, ka „Par zemi, kas nepieciešama zemes
lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, (…), noslēdzams zemes nomas
līgums un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.”, un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2. un 72. punktam, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt K. Š., dzīvo (adrese) uz 10 gadiem zemes gabalu 0,5511 ha platībā,
kas atrodas (adrese), ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0262, kas nepieciešams no
tēva A. Š. mantoto ēku un būvju uzturēšanai (skat. pielikumā izkopējumu no kadastra
kartes).
2. Noteikt K. Š. zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk par 28 EUR 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 alejā 88, Rēzekne, LV - 4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.

10. Par Līvānu novada Līvānu pilsētas teritorijā iekļaujamo zemes vienību
kadastra apzīmējumu precizēšanu.
Ziņo M. Grigalis
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2015.gada 31.jūlija
vēstuli Nr.9-02/472503-1/1 „Par kadastra datu aktualizāciju” un 2015.gada 4.augusta
vēstuli Nr.9-02/472503-1/2 „Par informācijas precizēšanu” par Līvānu novada domes
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2015.gada 25.jūnija sēdes lēmumā Nr.7-7 ,,Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu
precizēšanu” norādīto Līvānu novada Līvānu pilsētas teritorijā iekļaujamo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumiem 7652-001-0292, 7652-001-0359, 7652-001-0282,
7650-001-0130 un 7652-001-0029 kadastra apzīmējumu precizēšanu, tika konstatēts,
ka sakarā ar Līvānu novada administratīvās teritorijas teritoriālā iedalījuma vienību
robežu precizēšanu, Līvānu pilsētas teritorijā iekļaujamas zemes vienības ar
precizētajiem kadastra apzīmējumiem: 7652-002-0292, 7652-002-0359, 7652-0020282, 7652-001-0130 un 7652-001-0039, un no Līvānu pilsētas teritorijā iekļauto
zemes vienību saraksta izslēdzamas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 7652001-0292, 7652-001-0359, 7652-001-0282, 7650-001-0130 un 7652-001-0029.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.panta
ceturto daļu, 17.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2012. gada 27. marta noteikumu
Nr. 216 „Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu
noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība” 8. punktu,
Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam”, un ņemot vērā
Tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 4. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Precizēt Līvānu novada domes 2015.gada 25.jūnija sēdes lēmuma Nr.7-7
,,Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu precizēšanu” 2.1. punktu:
1.1. izslēgt no Līvānu pilsētas administratīvajā teritorijā iekļautās zemes
vienības no Jersikas pagasta ar kadastra apzīmējumiem 7652-001-0292, 7652-0010359, 7652-001-0282, 7650-001-0130 un 7652-001-0029.
1.2. iekļaut Līvānu pilsētas administratīvajā teritorijā zemes vienības no
Jersikas pagasta ar kadastra apzīmējumiem 7652-002-0292, 7652-002-0359, 7652002-0282, 7652-001-0130 un 7652-001-0039.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Krasti”.
Ziņo M. Grigalis
Izskatot nekustamā īpašuma „ Krasti” ar kopējo kadastra numuru (numurs)
kopplatībā 7,1 ha, kas atrodas (adrese), īpašnieka J. G., dzīvo (adrese), 2015.gada
14.augusta iesniegumu par nekustamā īpašuma „Krasti” pirmās zemes vienības 6,1
ha platībā ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums) sadalīšanu divos zemes gabalos,
atdalot zemes nogabalu 1,0 ha platībā un atdalāmajam zemes nogabalam piešķirt
jaunu nosaukumu (nosaukums) un noteikt zemes lietošanas mērķi- individuālo
18

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), bet nekustamā īpašuma ,,Krasti” pirmās zemes
vienības palikušajai zemes daļai ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums) atstāt esošo
zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu,
kurā noteikts, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu, un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes
ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Krasti” pirmajai
zemes vienībai, kas atrodas (adrese), 6,1ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr.
(apzīmējums), to sadalot divos zemes nogabalos saskaņā ar dalījuma skici (skat.
pielikumā).
2. Atdalāmajam zemes nogabalam 1,0 ha platībā piešķirt nosaukumu
(nosaukums)
3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada būvvaldē.
6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
8. 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 izvietojuma shēma uz 1 lpp.

12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo M. Grigalis
Izskatot nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kopējo kadastra numuru
(numurs), kas atrodas (adrese), īpašnieka U. I., dzīvo (adrese), 2015.gada 10.augusta
iesniegumu par nekustamā īpašuma (nosaukums), kas sastāv no sešām zemes
vienībām 30,3 ha kopplatībā, sadalīšanu, atdalot no tā pirmo zemes vienību 1,9 ha
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platībā ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums), otro zemes vienību 1,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu (apzīmējums), piekto zemes vienību 8,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu (apzīmējums) un sesto zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu (apzīmējums), un piešķirt tām jaunu nosaukumu un atstāt esošo zemes
izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas (adrese) ar kopējo
kadastra Nr. (numurs), pirmo zemes vienību 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(apzīmējums), otro zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(apzīmējums), piekto zemes vienību 8,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(apzīmējums) un sesto zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(apzīmējums), saskaņā ar atdalāmo zemes vienību zemes robežu plāniem,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu plānus).
2. Atdalāmajām zemes vienībām platībā 1,9 ha ar kadastra apzīmējumu
(apzīmējums), platībā 1,1 ha ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums), platībā 8,5 ha ar
kadastra apzīmējumu (apzīmējums) un 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(apzīmējums) piešķirt jaunu nosaukumu (nosaukums) un noteikt zemes lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 2 lpp.

13. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo M. Grigalis
1. Izskatot S. R., dzīvo (adrese), 2015.gada 23.jūlija iesniegumu par zemes
vienību 0,0786 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0242 un 0,06 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0226 nodošanu nomā, tika konstatēts ka zemes
vienība 0,0786 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0242, kas atrodas
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Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija sēdes
lēmumu Nr.7-15 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada
Jersikas pagastā un zemes platību precizēšanu” ieskaitīta rezerves zemes fondā, bet
zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0226, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2012.gada 26.jūlija sēdes
lēmumu Nr.13-5 ,,Par zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” ieskaitīta
rezerves zemes fondā.
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 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienības 0,0786 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0242 un 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0226, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un
informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
2. Izskatot V. I., dzīvo (adrese) 2015.gada 6.augusta iesniegumu par zemes
nogabala 0,2 ha platībā ar kadastra Nr.7666-010-0489 (kopējā platība 1,09 ha)
nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes gabals 0,2 ha platībā ar kadastra Nr.7666010-0489 (kopējā platība 1,09 ha), kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, 2009.gada 15.decembrī tika iznomāts Valērijam Isajevam. Zemes nomas
līgums izbeidzās 2010.gada 14.decembrī. Zemes nomas līguma pagarināšanas
pirmtiesības V. Isajevs nav izmantojis.
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 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”
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21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai zemes nogabalu 0,2 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 7666-010-0489, (kopējā platība 1,09 ha) kas atrodas Rožupē, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes gabalu izvietot
redzamā vietā Rožupes pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi
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.

14. Par saistošajiem noteikumiem „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas,
uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā”.
Ziņo M. Grigalis
Izskatot saistošo noteikumu „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas,
uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā” projektu un paskaidrojuma
rakstu, un pamatojoties uz Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo daļu, Ministru
kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība” 11.punktu, Ministru kabineta 2006. gada 04.aprīļa noteikumu
Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu un 43.panta pirmās daļas 10.punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.18 „Par mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā.” /sk.
pielikumā/.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to
publikācijas Līvānu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada
Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
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4. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, pagasta pārvalžu vadītāji un vides inženiere Gunita
Vaivode.
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi uz 5 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.

15. Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļām.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Riebiņu novada domes 2015.gada 3.augusta vēstuli Nr. 1.3-8/431
“Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” kapitāldaļu
pārdošanu un pārdošanas noteikumu nosūtīšanu” ar piedāvājumu iegādāties,
izmantojot pirmpirkuma tiesības, Riebiņu novada domei piederošās SIA „Preiļu
slimnīca”, reģ. nr. 4003244761, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu
novads, kuras dalībniece ir arī Līvānu novada pašvaldība, 92568 (deviņdesmit divi
tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņas) kapitāla daļas vai atteikumu, un pamatojoties
uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141.panta
trešo daļu, Komerclikuma 189.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21, pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atteikties no tiesībām iegādāties Riebiņu novada domei piederošās SIA
“Preiļu slimnīca”, reģ. nr. 4003244761, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 13, Preiļi,
Preiļu novads, 92568 (deviņdesmit divi tūkstoši pieci simti sešdesmit astoņas)
kapitāla daļas.
2. Kapitāla daļu turētāja atbildīgajai darbiniecei Helēnai Jablonskai
paziņojumu par atteikšanos izmantot pirmpirkuma tiesības nosūtīt Riebiņu novada
domei un SIA “Preiļu slimnīca” valdei.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.
16. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības „Radošā apvienība
„Perspektīva”” projektam „Radošo darbnīcu nodrošināšana Līvānos”.
Ziņo A. Vaivods
Izvērtējot biedrības „Radošā apvienība „Perspektīva””, adrese Rīgas iela 12,
Līvāni, Līvānu novads, projekta „Radošo darbnīcu nodrošināšana Līvānos”
koncepciju un pamatojoties uz 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
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saglabāta un attīstīta iedzīvotāju pašaktivitāte, uzņēmība, dzīves prasmes, atbildība,
gatavība saprātīgi riskēt un vēlme strādāt 1.3.2. Rīcības – Mūžizglītības un
pašīstenošanās pasākumi Līvānu novada iedzīvotāju uzņēmējdarbības, darba iemaņu,
prasmju un personīgās individualitātes attīstībai 1.3.2.1. Pasākumam – Apmācību
programmu un kursu īstenošana dažādām mērķgrupām Līvānu novadā, 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 2.2.5. Rīcībai – Iedzīvotāju un viesu brīvā laika
aktivitāšu pieejamības un kvalitātes uzlabošana, un pamatojoties uz Borisa un Ināras
Teterovu fonda programmas „Nāc un dari-Tu vari” nolikumu un likuma „Par
pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1 .Atbalstīt biedrības „Radošā apvienība „Perspektīva”” projekta „Radošo
darbnīcu nodrošināšana Līvānos” iesniegšanu Borisa un Ināras Teterovu fonda
programmā „Nāc un dari - Tu vari”.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā Līvānu novada domes 2016.gada budžetā
kopā rezervēt līdzekļus 690 EUR (seši simti deviņdesmit eiro) projekta
līdzfinansējuma nodrošināšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska

17. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots M. Grigalim
1. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2015.gada 17.augusta vēstuli Nr.1-13/66 par
slodzes palielināšanu amata vienībai “skolotāja palīgs” (profesijas kods 5312 01) par
0,2 likmēm, palielinot slodzi amata vienībai “skolotāja palīgs” no 0,8 likmēm uz 1
likmi, sakarā ar izmaiņām pirmsskolas grupas darba laikā no 2015.gada 1.septembra
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Ar 2015.gada 1.septembri Līvānu 1.vidusskolas amata vienībai “skolotāja
palīgs” (profesijas kods 5312 01) noteikt slodzi - 1 likme (skat. amata vienību
sarakstu pielikumā).
1.2. Noteikt, ka izdevumi papildus slodzes darba apmaksai un darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz 2015.gada beigām tiks
finansēti no Līvānu 1.vidusskolai 2015.gadam iedalītajiem budžeta līdzekļiem.
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1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas
direktors Juris Iesalnieks.
Pielikumā: saraksts uz 1 lpp.
2. Izskatot Sutru pamatskolas 2015.gada 11.augusta vēstuli Nr.1-11/7 par
izmaiņām amatu vienību sarakstā, iekļaujot amata vienību “pagarinātās dienas grupas
skolotājs” (profesijas kods 2359 03) 0,15 likmes, un pamatojoties uz 2009.gada
28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Ar 2015.gada 1.septembri iekļaut Sutru pamatskolas amatu vienību
sarakstā amata vienību “pagarinātās dienas grupas skolotājs” (profesijas kods 2359
03) 0,15 likmes, nosakot atalgojumu saskaņā ar pedagogu tarifikāciju (skat. amata
vienību sarakstu pielikumā).
2.2. Noteikt, ka izdevumi papildus izveidotās amata vienības darba apmaksai
un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz 2015.gada
beigām tiks finansēti no Sutru pamatskolai 2015.gadam iedalītajiem budžeta
līdzekļiem.
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Sutru pamatskolas direktors
Māris Grigalis.
Pielikumā: saraksts uz 1 lpp.
18. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2015.gada budžetā.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un
finanšu vadību” un likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.19 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2015. gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Līvānu
novada domes speciālo budžetu 2015. gadam”” (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers.
Pielikumā: saistošie noteikumi Nr.19 ar pielikumu uz 2 lpp.
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19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas
2015. gada 29. jūlija pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļu parādu
Nr.03792/027/2015-NOS, izpildu lietā Nr.00010/027/2013 un par piedziņas vēršanu
uz T. I., personas kods (kods), piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas (adrese), ar
kadastra nr. (numurs), un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2014.gada
25.septembra lēmumu Nr. 15-11(3) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu”, tika konstatēts, ka:
T. I. par dzīvokļa īpašumu ar kadastra Nr. (numurs), kas atrodas (adrese), uz
2014.gada 31.decembri tika konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds 64,59
EUR (sešdesmit četri euro un 59 centi) apmērā.
Laika periodā no iepriekšējā lēmuma stāšanās spēkā līdz šim brīdim
maksājumi nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanai netika veikti un parāda
pieaugums uz 2015. gada 31. decembri (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir pieaudzis par 19,24 EUR (deviņpadsmit
euro un 24 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 9,97 EUR (deviņi eiro un 97 centi)
un nokavējuma nauda 9,27 EUR (deviņi eiro un 27 centi), kopsummā 83,83 EUR
(astoņdesmit trīs euro un 83 centi), tajā skaitā pamatparāds 55,88 EUR (piecdesmit
pieci euro un 88 centi) un nokavējuma nauda 27,95 EUR (divdesmit septiņi euro un
95 centi).
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 7.panta trešās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka, ja īpašumu
atsavina, veicot maksātnespējas procesu vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā uz
nekustamo īpašumu, bijušā īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
pienākums izbeidzas ar nākamo mēnesi pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas
nolēmums, ar kuru apstiprināta nekustamā īpašuma izsole, un pamatojoties uz likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20., 26. pantu un 29. pantu, un likuma “Par
pašvaldībām” 14. un 21. pantu, un Latvijas Civilprocesa likuma 539. panta otrās daļas
2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Precizēt Līvānu novada domes 2014.gada 25.septembra lēmumā Nr. 1511(3) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu”, piedzenamo nekustamā
īpašuma nodokļa parāda kopējo summu (par dzīvokļa īpašuma ar kadastra Nr.
(numurs), kas atrodas (adrese)), kas uz 2015.gada 31.decembri (prognozējamais
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir 83,83 EUR
(astoņdesmit trīs euro un 83 centi), tajā skaitā pamatparāds 55,88 EUR (piecdesmit
pieci euro un 88 centi) un nokavējuma nauda 27,95 EUR (divdesmit septiņi euro un
95 centi).
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2. Piedzīt no T. I. personas kods (kods), norādītā uzturēšanās adrese ārzemēs:
(adrese), nekustamā īpašuma nodokļa parādu 83,83 EUR (astoņdesmit trīs euro un 83
centi), kas sastāv no nekustamā īpašuma nodokļa parāda uz 2014.gada 31.decembri ir
64,59 EUR (sešdesmit četri euro un 59 centi) apmērā un nekustamā īpašuma parāda
pieauguma 19,24 EUR (deviņpadsmit euro un 24 centi) apmērā, tajā skaitā
pamatparāds 9,97 EUR (deviņi eiro un 97 centi) un nokavējuma nauda 9,27 EUR
(deviņi eiro un 27 centi) par dzīvokli ar kadastra Nr. 7611 900 1431, kas atrodas
Rīgas ielā 41-45, Līvānos, Līvānu novadā, LV- 5316.
3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami Līvānu novada
domes bankas kontā: AS „Citadele banka”, konts: LV79PARX0004642660004, kods:
PARXLV22.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi 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.
Sēde beidzas plkst.1015
Protokols parakstīts 2015. gada 1. septembrī
Sēdes vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts//

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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