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Sēdes sākums plkst. 1130
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija USĀNE
Sēdi protokolē: priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
ŠMUKSTE
Sēdē piedalās deputāti:
Valdis ANSPAKS
Klavdija DAUKŠTE
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Juris KIRILLOVS
Gaļina KRJUKOVA
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Andris VAIVODS – slimības dēļ
Normunds BRUKMANIS
Normunds LIEPNIEKS
Ēriks SALCEVIČS

Renāte

Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, pašvaldības izpilddirektors,
Ainārs SKROMĀNS, Būvniecības un infrastruktūras daļas būvinženieris
Indra Upeniece, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas speciāliste
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 28. pantu un 32. pantu, Līvānu
novada dome izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo A. Usāne
1. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Ziņo A. Usāne, U. Skreivers, A. Skromāns, J. Kirillovs
Sakarā ar kalnu slēpošanas trases izbūves uz pašvaldības zemes gabala
Rožupes pagastā, Līvānu novadā būvprojekta izstrādi, tika konstatēts, ka saskaņā ar
būvprojektu slēpošanas trases slīpumam jābūt garākam, līdz ar to, lai nodrošinātu
trases izbūvi, nepieciešams nomāt blakus esošā privātā īpašumā zemes gabalu ar
kadastra apzīmējumu (apzīmējums), kas atrodas (adrese) 1,2 ha platībā un, kas pieder
vienādās daļās G. V. un S. G.
Nekustamais īpašums ir reģistrēts Rožupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 4507 ar kadastra Nr. (numurs), kurā ietilpst nomājamais zemes gabals - 1,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums).
Līvānu novada domē 2015.gada 16.novembrī ir saņemts G. V., dzīvo (adrese),
un S. G., dzīvo (adrese), iesniegums par piekrišanu nodot nomā zemes gabalu 1,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums) uz 10 gadiem ar apbūves tiesībām.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra
noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no
privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un
nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 2.7. un 18. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar G. V., dzīvo (adrese), (par ½ zemes gabala domājamo daļu) un S.
G., dzīvo (adrese), (par ½ zemes gabala domājamo daļu) zemes nomas līgumu ar
apbūves tiesībām uz 10 (desmit) gadiem, par zemes vienības 1,2 ha ar kadastra
apzīmējumu (apzīmējums), kas ir daļa no nekustamā īpašuma ar kopējo kadastra nr.
(numurs), kas atrodas (adrese) un reģistrēts Rožupes pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.4507, nomu kalna slēpošanas trases izbūvei saskaņā ar izstrādāto
būvprojektu.
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2. Noteikt nomas maksu par zemes vienību 200,00 EUR apmērā gadā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
4. Noteikt, ka atbildīgā par zemes nomas līguma nostiprināšanu zemesgrāmatā
un informācijas ievietošanu Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv ir Līvānu novada domes priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte Šmukste.
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: nomājamā zemes gabala shēma
Sēde beidzas plkst. 11.50
Protokols parakstīts 2015. gada 19. novembrī

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

A. Usāne

Sēdi protokolēja
priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos

/paraksts/

R. Šmukste
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