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2015. gada 26. novembrī
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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
Normunds BRUKMANIS
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Juris KIRILLOVS
Gaļina KRJUKOVA
Jānis MAGDAĻENOKS
Ēriks SALCEVIČS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Klavdija DAUKŠTE, slimības dēļ
Normunds LIEPNIEKS, darba pienākumu veikšanas dēļ,
Andris VAIVODS, slimības dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis Skreivers, izpilddirektors
Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja,
Līga Ancāne, galvenā ekonomiste,
Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Valija Ruisa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,

Aivars Smelcers, Turku pagasta pārvaldes vadītājs,
Artūrs Vilcāns, SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecība” valdes
priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne aicina nobalsot par domes sēdes
darba kārtību. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav apstiprina šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora informācija. Ziņo
A. Usāne.
2. Dzīvokļa jautājumi. Ziņo A. Usāne
3. Par saistošajiem noteikumiem „Par likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanu Līvānu novadā 2016. gadā”. Ziņo A. Usāne
4. Par precizējumu Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr.18 „Par
mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas
kārtību Līvānu novadā.” Ziņo A. Usāne
5. Par izmaiņām Rudzātu pagasta valdes sastāvā. Ziņo A. Usāne
6. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Liepkalne”. Ziņo
J. Magdaļenoks
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumiem „Kalna Oši” un
,,Birzāki”. Ziņo J. Magdaļenoks
9. Par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajai zemei. Ziņo J. Magdaļenoks
10. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
11. Par adrešu maiņu Līvānu novada Līvānu pilsētā un Jersikas pagastā Ziņo
J. Magdaļenoks
12. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa
piešķiršanu notekgrāvjiem Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks
13. Par noteikumiem “Kārtība, kādā tiek izsniegtas subsīdijas un dotācijas
komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem”. Ziņo A. Usāne
14. Par SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pārdošanu. Ziņo A. Usāne
15. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Usāne
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Usāne
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Usāne
18. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Sergunta”, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Usāne
19. Par pirotehnikas izstrādājumu sezonas tirdzniecību. Ziņo A. Usāne
20. Par zemes nomas līguma pagarinājumu. Ziņo A. Usāne
21. Par minimālās dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu. Ziņo
A. Usāne
22. Par zemes nomu. Ziņo A. Usāne
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23. Par projektu „ Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, III kārta”.
Ziņo A. Usāne
1. Domes priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Usāne un U. Skreivers
3.novembrī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar VAS
“Valsts nekustamie īpašumi” pārstāvjiem, lai apspriestu jautājumu par individuālo
garāžu vai garāžu kooperatīvam piederošo garāžu kompleksu īpašuma tiesību
sakārtošanu Līvānu pilsētā.
5.novembrī:
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne organizēja un vadīja
Līvānu novada kultūras un bibliotēku darbinieku sanāksmi.
Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar Latvijas Republikas
Valsts kontroles revīzijas komisijas pārstāvjiem, lai apspriestu jautājumu par Līvānu
novada pašvaldībā veiktās revīzijas provizoriskajiem rezultātiem.
6.novembrī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne jaunatnes iniciatīvu centrā
“Kvartāls” tikās ar Līvānu novada sportistiem – sporta veterāniem, un sveica viņus ar
gūtajām godalgotajām vietām Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās.
7.novembrī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne pārstāvēja pašvaldību Līvānu
novada lauksaimnieku Gada pasākumā, kur pateicās zemniekiem par viņu
ieguldījumu novada attīstībā un pasniedza Līvānu novada domes Pagodināšanas
rakstus 2015.gada labākajiem Līvānu novada lauksaimniekiem (apbalvojumam
lauksaimniekus izvirzīja pagastu valdes, apbalvojumi piešķirti par sasniegumiem
lauksaimniecības jomā, kā arī par sabiedrisko aktivitāti un pašvaldībai sniegto
atbalstu).
6.- 7.novembrī izpilddirektors Uldis Skreivers organizēja un vadīja Līvānu novada
domes administrācijas darbinieku pieredzes apmaiņas braucienu uz Līvānu
sadraudzības pilsētas – Ukmerģes - pašvaldību.
10.novembrī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne organizēja sanāksmi Līvānu novada
Kultūras centra un Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas darbiniekiem par 11. un
18. novembrī plānotajiem pasākumiem, kas veltīti Lāčplēša dienai un LR
proklamēšanas gadadienai.
11.novembrī:
Priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne Līvānu novada domes vārdā sveica Līvānu
novada iedzīvotājus Broņislavu un Osvaldu Gredzenus zelta kāzu jubilejā. Vēlāk A.
Usāne teica uzrunu Lāčplēša dienai veltītajā svinīgajā pasākumā pie Līvānu
atbrīvošanas pieminekļa.
Domes izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar biedrības “Ēku saglabāšanas un
energotaupības birojs” pārstāvjiem Rīgā, lai pārrunātu jautājumus par plānotajiem
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dzīvojamo ēku atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem
Līvānu pilsētā.
12.novembrī:
Priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Valsts reģionālās attīstības aģentūras
organizētajā konferencē Rīgā „Vai ES nauda ir palīdzējusi uzlabot dzīvi reģionos?”.
Pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar labās prakses piemēriem, ES fondu sniegtā
atbalsta ieguvumiem, pašvaldību pārstāvji dalījās pieredzē par ES fondu projektu
īstenošanu savu pašvaldību teritorijās.
Domes izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar Latvijas Atkritumu saimniecības
asociācijas pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par atkritumu apsaimniekošanas
attīstību Līvānu novadā.
Priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne pārstāvēja Līvānu novada domi LR
proklamēšanas gadadienai veltītajos pasākumos, sveica iedzīvotājus svētkos un
pasniedza Līvānu novada domes pagodināšanas rakstus: 14.novembrī Rudzātu saieta
namā, 15.novembrī Rožupes kultūras namā, 16.novembrī Turku saieta namā,
17.novembrī Jersikas tautas namā.
18.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne un
izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās LR proklamēšanas gadadienai veltītajā
pasākumā Līvānu novada Kultūras centrā, pasniedza apbalvojumu “Līvānu novada
domes Atzinības raksts” 10 novada iedzīvotājiem, pateicās uzņēmējiem- stipendiju
fonda mecenātiem un sveica sakoptības konkursa “Topi skaistāks, mans novads!”
uzvarētājus.
19.novembrī notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde un Līvānu novada domes
komiteju sēdes.
24.novembrī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Nodarbinātības Valsts
aģentūras rīkotajā seminārā "Nodarbinātības valsts aģentūras, pašvaldību un darba
devēju sadarbība nodarbinātības veicināšanai" - par aktualitātēm darba tirgū, NVA
jaunajiem nodarbinātības pasākumiem un to īstenošanu.
2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot J. A., dzīvo (adrese), 2015. gada 28. oktobra iesniegumu (reģ.
2015. gada 28. oktobrī ar nr. 2-11.1/15/923-A) par 2014. gada 21. novembrī noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 59 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.
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Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt J. A. īres tiesības uz labiekārtotu 4 – istabu dzīvokli (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
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 N. I., dzīvo (adrese), 2015. gada 9. novembra iesniegumu (reģ.
2015. gada 9. novembrī ar nr. 2-11.1/15/963-I) par 2011. gada 7. novembrī noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 234 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, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt N. I. īres tiesības uz labiekārtotu 1 – istabu dzīvokli (adrese), uz
nenoteiktu laiku.
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.
3. Izskatot S. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 2. oktobra
iesniegumu (reģ. 2015. gada 2. oktobrī ar nr. 2 – 11.1./15/831-A) un 2015. gada 11.
novembra Aktu Nr. 4-9/15/427 ģimenes (personas) apsekošanai dzīvesvietā, par
pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus S. A. pēc sociālā dienesta ierosinājuma
kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama
palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās
telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem
vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
5

komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut S. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā
palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 14.
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.
4. Izskatot I. R., dzīvo (adrese), 2015. gada 28. oktobra iesniegumu (reģ. 2015.
gada 28. oktobrī ar nr. 2 – 11.1./15/920-R) un 2015. gada 13. novembra Līvānu
novada sociālā dienesta Atzinumu par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
I. R. pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Iekļaut I. R., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 15.
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.
5. Izskatot A. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 9. februāra
iesniegumu (reģ. 2015. gada 9. februārī ar nr. 2-11.1/15/165-P) par pašvaldības
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palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar
atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība,
izīrējot dzīvojamo telpu un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas
netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai
citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 8.2. punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Iekļaut A. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 4 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites
rindā, ar kārtas nr. 16
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
5.3. 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.
6. Izskatot S. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 2. novembra
iesniegumu (reģ. 2015. gada 2. novembrī ar nr. 2 – 11.1/15/938-V), 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, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Iekļaut S. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 4 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada
domes speciālistu, ar kārtas nr. 13.
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6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot V. T., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 28. septembra
iesniegumu (reģ. 2015. gada 30. septembrī ar nr. 2-11.1/15/825-T) par pašvaldības
palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā bārenim un pamatojoties uz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, kurā
noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bērni bāreņi un bērni,
kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes
un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši
mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā
iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo
telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1. punktam un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Iekļaut V. T., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības
saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 6.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
7.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par saistošajiem noteikumiem „Par likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanu Līvānu novadā 2016. gadā”.
Ziņo A. Usāne
Izskatot saistošo noteikumu „Par likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanu Līvānu novadā 2016. gadā” projektu un paskaidrojuma rakstu, un
pamatojoties
uz
likuma
„Par
nekustamā
īpašuma
nodokli”
1
1.panta otrās daļas 9. punktu un 9.panta otro daļu, un likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu un 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Līvānu novada
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dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr. 22 „Par likuma ”Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanu Līvānu novadā 2016. gadā” /sk. pielikumā/.
2. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
3. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
Pielikumā:

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

4. Par precizējumu Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr.18 „Par
mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas
kārtību Līvānu novadā.”
Ziņo A. Usāne
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015. gada
4. novembra vēstulē Nr.18-6/8957 „Par saistošajiem noteikumiem” sniegto atzinumu
par Līvānu novada domes 2015.gada 28. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.18
„Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību
Līvānu novadā” un ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, un 45. panta ceturto daļu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2015. gada 28. augusta saistošajos noteikumos
Nr.18 „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas
kārtību Līvānu novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus precizējumus:
1.1. izteikt 12. punkta sākuma tekstu šādā redakcijā:
“12. Mājas dzīvnieku īpašniekam un turētājam, papildus normatīvajos aktos
noteiktajam, ir pienākums:”
1.2. svītrot noteikumu 12. punktā 12.2., 12.8. un 12.9. apakšpunktus,
1.3. svītrot noteikumu 27.4. punktu,
1.4. izteikt noteikumu 31. punktu šādā redakcijā:
“31. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu Līvānu novada pašvaldības budžetā
ieskaitītā soda nauda tiek izmantota klaiņojošo vai bezpalīdzības stāvoklī nonākušo
mājas (istabas) dzīvnieku izķeršanas izdevumu segšanai.”
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1.5. svītrot noteikumu 32. punktu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 5 lpp.
5. Par izmaiņām Rudzātu pagasta valdes sastāvā.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Rudzātu pagasta valdes locekles Silvijas Kalvītes 2015. gada 5.
novembra iesniegumu par atbrīvošanu no Rudzātu pagasta valdes locekļa pienākumu
pildīšanas un Ineses Brūveres, dzīvo „Jaunbirzgale”, Rudzātu pagasts, Līvānu novads,
2015. gada 9. novembra iesniegumu par iekļaušanu Rudzātu pagasta valdes sastāvā,
un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, un Līvānu novada
pašvaldības nolikuma 47.11. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2015. gada 30. novembri atbrīvot Silviju Kalvīti no Rudzātu pagasta
valdes locekļa pienākumiem un izslēgt no valdes sastāva.
2. Ar 2015. gada 1. decembri iekļaut Rudzātu pagasta valdes sastāvā Inesi
Brūveri, dzīvo „Jaunbirzgale”, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Rudzātu
pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Klibiķe.
6. Par adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot SIA ,,GLEAR”, reģistrācijas Nr.40103467743, juridiskā adrese:
Strauta iela 3, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, 2015.gada 5.novembra vēstuli
Nr.GL/12-05/11/2015 par jaunas adreses piešķiršanu īpašumā esošai jaunbūvei ražošanas ēkai, kas atrodas uz iznomāta zemes gabala ar kadastra numuru 7652-0030238, ,,Tisa”, Upenieki, Jersikas 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”, un likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1.1. Noteikt nekustamajam īpašumam – ēkai ar kadastra apzīmējumu 7652003-0178-006, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā uz nomāta
zemes gabala ar nosaukumu ,,Tisa” 3,2 ha platībā ar kadastra numuru 7652-003-0238,
adresi: ,,Tisa viens”, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
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.
2. Izskatot Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas ģeoinformātikas
(adrešu) inženiera Jāņa Kučera 2015.gada 2.novembra elektronisko ziņojumu ar
ierosinājumu likvidēt ielas nosaukumu: Krasta iela, Grāveri, Jersikas pagasts, Līvānu
novads, jo Jersikas pagasta Krasta iela iekļauta Līvānu pilsētas teritorijā un tai mainīts
nosaukums, 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” 8.punktu, un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Likvidēt un dzēst no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas ielas
nosaukumu: Krasta iela, Grāveri, Jersikas pagasts, Līvānu novads (kods 100431455).
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.
3. Izskatot Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas ģeoinformātikas
(adrešu) inženiera Jāņa Kučera 2015.gada 3.novembra elektronisko ziņojumu par
adreses objekta nosaukuma precizēšanu, kuram mainīta adrese, 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” 8.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Precizēt Līvānu novada domes 2015.gada 24.septembra lēmuma Nr.1413(6) 6.2.punkta 2.apakšpunktā minētā adresācijas objekta nosaukumu uz
,,Transformatora apakšstacija”, un mainīt adresi no ,,Degvielas uzpildes stacija”,
Grāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., klasifikatora kods 106566026, uz
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,,Transformatora apakšstacija”, Grāveri, Jersikas pag., Līvānu nov., klasifikatora kods
106566026.
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.
4. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Liepkalne”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Liepkalne” ar kopējo kadastra Nr.7686-0070648, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieces SIA ,,GREENGOLD
VALUE FOREST LATVIA”, reģ. Nr.41203035379, juridiskā adrese ,,Brāļi”,
Priedaine, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads, pilnvarotās personas Jāņa Freiberga,
dzīvo Rūķu ielā 28, Talsos, 2015.gada 30.oktobra iesniegumu par nekustamā īpašuma
ar nosaukumu „Liepkalne” ar kopējo kadastra Nr.7686-007-0648, kas sastāv no divām
zemes vienībām ar kopējo platību 26,9 ha, pirmās zemes vienības 20,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-007-0648 sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot no tās
zemes nogabalu 14,0 ha platībā, un piešķirt atdalāmajam zemes gabalam jaunu
nosaukumu ,,Liepkalnīte” un atstāt esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0201), bet nekustamā īpašuma
,,Liepkalne” palikušajai zemes vienības daļai un otrajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0461 platībā 6,0 ha noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), un saskaņā ar
Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties uz
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 likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Liepkalne”, kas
atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, pirmajai zemes vienībai 20,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-007-0648, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot
nogabalu 14,0 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā).
2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam 14,0 ha platībā jaunu nosaukumu
„Liepkalnīte”.
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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 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 robežu plānu kopija uz 1 lpp.
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumiem „Kalna Oši”
un ,,Birzāki”.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
9. Par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajai zemei.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils
biroja 2015.gada 12.oktobra vēstuli Nr.9-02.2/479903-1/1 „Par pašvaldībai piederošo
ceļu”, par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-0080246, jo veicot datu labojumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0005 izdalīta zeme
pašvaldības ceļam, atbilstoši zemes robežu plānam, un pievienota pierobežojošai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0246, un pamatojoties uz likuma
,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Precizēt pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7666-008-0246, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, platību atbilstoši VZD
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nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem
datiem 2,1913 ha.
1.2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.1.punktā norādītā zemes vienības platība var tikt
precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot SIA ,,Austrumu mērnieks”, reģ.nr.: 42403037206, juridiskā adrese:
Raiņa iela 16A,kab.15, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, 2015.gada 13.novembra
iesniegumu un izstrādāto zemes robežu plānu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0676, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, tika konstatēts, ka zemes
vienības uzmērītā zemes platība, veicot kadastrālo uzmērīšanu dabā, ir lielāka par
piešķirto kopējo zemes lietojumu minētajai zemes vienībai par 1,04 ha.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0676, kas
atrodas Līvānu novada Turku pagastā, pēc kadastrālās uzmērīšanas dabā precizēto
zemes vienības platību un zemes robežu plānu – 4,24 ha /skatīt pielikumā zemes
robežu plānu/.
2.2. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 4,24 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-007-0676, kas atrodas Žogos, Turku pagastā, Līvānu
novadā, nosaukumu ,,Miglas”.
2.3. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir Līvānu novada
domes zemes ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā Nr.6,
Rīgā, LV-1010 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāns uz 1 lpp.
10. Par zemes nomas izbeigšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot J. P., dzīvo (adrese), 2015.gada 6.novembra iesniegumu par
grozījumiem 2007.gada 13.aprīļa zemes nomas līgumā par zemes vienībām, kas
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atrodas Dimantos, Jersikas pagastā Līvānu novadā, atsakoties no zemes vienības
0,0608 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0431 nomas, bet atstājot nomā
zemes vienību 0,0655 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0432, un saskaņā
ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta (21) daļu – ja persona zemes nomas
pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu
rezerves zemes fondā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1.1. Ar 2015.gada 1.decembri J. P., dzīvo (adrese), izbeigt nomu par zemes
vienību 0,0608 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0431, kas atrodas
Dimantos, Jersikas pagastā Līvānu novadā, un kas iznomāta ar 2007.gada 13.aprīļa
zemes nomas līgumu (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
1.2. Veikt atbilstošus grozījumus ar J. P. 2007.gada 13.aprīlī noslēgtajā zemes
nomas līgumā un noteikt nomas maksu par zemes vienību 0,0655 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0432, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā Līvānu
novadā, nomu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne
mazāk kā EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro gadā).
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par grozījumu veikšanu zemes nomas līgumā ir
Līvānu novada domes juriskonsulte Sanita Grabāne, par lēmuma izpildi - zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
2. Izskatot J. K., dzīvo (adrese), 2015.gada 6.novembra iesniegumu par
grozījumiem 2007.gada 28. marta zemes nomas līgumā par zemes vienībām , kas
atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā Līvānu novadā, atsakoties no zemes vienības
1,074 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0120 nomas, bet atstājot nomā
zemes vienību 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0107, un saskaņā ar
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta (21) daļu – ja persona zemes nomas pirmtiesības
neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes
fondā, un pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
2.panta devīto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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2.1. Ar 2015.gada 1.decembri J. K., dzīvo (adrese), izbeigt nomu par zemes
vienību 1,074 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0120, kas atrodas
Upeniekos, Jersikas pagastā Līvānu novadā, un kas iznomāta ar 2007.gada 28.martā
noslēgto zemes nomas līgumu (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2.2. Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0107 zemes
vienības precizēto platību atbilstoši VZD nekustamo īpašumu valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem – 1,3075 ha platībā.
2.3. Veikt atbilstošus grozījumus ar J. K. 2007.gada 28.martā noslēgtajā
zemes nomas līgumā un noteikt nomas maksu par zemes vienību 1,3075 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-003-0107, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā Līvānu
novadā, nomu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne
mazāk kā EUR 28,00 (divdesmit astoņi euro gadā).
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par grozījumu veikšanu zemes nomas līgumā ir
Līvānu novada domes juriskonsulte Sanita Grabāne, par lēmuma izpildi - zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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.
11. Par adrešu maiņu Līvānu novada Līvānu pilsētā
un Jersikas pagastā
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par esošo adrešu maiņu un jaunu adrešu noteikšanu sakarā ar Līvānu
pilsētas administratīvās robežas izmaiņām atbilstoši Līvānu novada domes 2014. gada
26.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas
robežu” Līvānu pilsētas teritorijā iekļautajām zemes vienībām no Līvānu novada
Jersikas pagasta Kaijām, kas piegulst Līvānu novada pašvaldības ceļam ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0085, un saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, un pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra
noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Precizēt Līvānu novada pašvaldības ceļa ar kadastra apzīmējumu 7652-0010085 platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem 1,32 ha.
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2. Piešķirt atbilstoši Līvānu novada domes 2014. gada 26.jūnija saistošajiem
noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” grafiskajā daļā
plānotai Kaiju ielai - Līvānu novada pašvaldības ceļa posmam ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0085 platībā 1,19 ha no Dzirnavu ielas Līvānos līdz
pagriezienam uz Dubnas ielu Līvānos, nosaukumu: Kaiju iela, Līvāni, Līvānu novads
(sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes ).
3. Piešķirt atbilstoši Līvānu novada domes 2014. gada 26. jūnija saistošajiem
noteikumiem Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” grafiskajā daļā
plānotam Dubnas ielas pagarinājumam - Līvānu novada pašvaldības ceļa posmam no
Dubnas ielas Līvānos līdz ceļa pagriezienam uz Dzirnavu ielu Līvānos ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0085 platībā 0,13 ha, nosaukumu: Dubnas iela, Līvāni, Līvānu
novads (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes ).
4. Sakarā ar Līvānu pilsētas administratīvās robežas izmaiņām un ielas
nosaukuma maiņu mainīt adreses sekojošiem nekustamajiem īpašumiem (zemes
vienībām un ar tām saistītām ēkām un būvēm, apbūvei paredzētām zemes vienībām),
un noteikt jaunas adreses:
Nr.p. Esošā adrese
Īpašuma
Jaunā adrese
k.
kadastra numurs
1.
,,Līvānu raidstacija”, Kaijas,
7652-001-0087
Dzirnavu iela 36,
Jersikas pag., Līvānu novads,
Līvāni, Līvānu
klasifikatora kods
novads
106030198
2.
,,Dālderi”, Kaijas, Jersikas pag.,
7652-001-0027
Kaiju iela 2, Līvāni,
Līvānu novads, klasifikatora kods
Līvānu novads
103864515
3.
,,Imantas”, Kaijas, Jersikas pag.,
7652-001-0026
Kaiju iela 4, Līvāni,
Līvānu novads, klasifikatora kods
Līvānu novads
103864507
4.
,,Sidrabiņi”, Kaijas, Jersikas pag.,
7652-001-0155
Kaiju iela 6, Līvāni,
Līvānu novads, klasifikatora kods
Līvānu novads
106369958
5.
7652-001-0136
Kaiju iela 8, Līvāni,
Līvānu novads
6.
7652-001-0159
Kaiju iela 10,
Līvāni, Līvānu
novads
,,Ozolbirzs”, Kaijas, Jersikas pag.,
7652-001-0153
Kaiju iela 12,
Līvānu novads, klasifikatora kods
Līvāni, Līvānu
105759771
novads
,,Alejas”, Kaijas, Jersikas pag.,
7652-001-0086
Kaiju iela 14,
Līvānu novads, klasifikatora kods
Līvāni, Līvānu
106514740
novads
7652-001-0172
Kaiju iela 1, Līvāni,
Līvānu novads
17

7652-001-0156
11.

12.

,,Kaijas”, Kaijas, Jersikas pag.,
Līvānu novads, klasifikatora kods
106209524
,,Odziņas”, Kaijas, Jersikas pag.,
Līvānu novads, klasifikatora kods
106329264

7652-001-0101

Kaiju iela 3, Līvāni,
Līvānu novads
Kaiju iela 5, Līvāni,
Līvānu novads

7652-001-0158

Kaiju iela 7, Līvāni,
Līvānu novads

13.

7652-001-0160

14.

7652-001-0135

Kaiju iela 9, Līvāni,
Līvānu novads
Kaiju iela 11,
Līvāni, Līvānu
novads
Kaiju iela 13,
Līvāni, Līvānu
novads
Kaiju iela 15,
Līvāni, Līvānu
novads
Kaiju iela 17,
Līvāni, Līvānu
novads
Kaiju iela 19,
Līvāni, Līvānu
novads
Kaiju iela 21,
Līvāni, Līvānu
novads
Dubnas iela 25,
Līvāni, Līvānu
novads
Dubnas iela 18,
Līvāni, Līvānu
novads
Dubnas iela 27,
Līvāni, Līvānu
novads
Dubnas iela 20,
Līvāni, Līvānu
novads
Dubnas iela 29,
Līvāni, Līvānu
novads

15.

,,Rītiņi”, Kaijas, Jersikas pag.,
Līvānu novads, klasifikatora kods
105847395

16.

17.

7652-001-0152

7652-001-0157

,,Dūmiņi”, Kaijas, Jersikas pag.,
Līvānu novads, klasifikatora kods
106436621

7652-001-0137

18.

7652-001-0041

19.

7652-001-0042

20.

,,Zīles”, Kaijas, Jersikas pag.,
Līvānu novads, klasifikatora kods
103864402

21.

22.

7652-001-0005

,,Ziediņi”, Kaijas, Jersikas pag.,
Līvānu novads, klasifikatora kods
103864388

23.

24.

7652-001-0004

7652-001-0002

7652-001-0003

,,Dubnas Līcis”, Kaijas, Jersikas
pag., Līvānu novads, klasifikatora
kods
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7652-001-0037

103864564
25.

26.

7652-001-0151

,,Straumītes”, Kaijas, Jersikas pag.,
Līvānu novads, klasifikatora kods
106320633

7652-001-0150

27.

7652-001-0149

28.

7652-001-0154

Dubnas iela 31,
Līvāni, Līvānu
novads
Dubnas iela 33,
Līvāni, Līvānu
novads
Dubnas iela 35,
Līvāni, Līvānu
novads
Dubnas iela 22,
Līvāni, Līvānu
novads

5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
12. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa
piešķiršanu notekgrāvjiem Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa
piešķiršanu Aizpuriešu grāvim (meliorācijas kadastra kods: 43194:05, posmā no PK
0/00 līdz PK 18/23, meliorācijas kadastra kods: 43194:06, posmā no PK 0/00 līdz PK
9/80, meliorācijas kadastra kods: 43194:03, posmā no PK 0/00 līdz PK 18/61), Sila
grāvim (meliorācijas kadastra kods: 43194:10, posmā no PK 0/00 līdz PK 5/00),
Mošānu grāvim (meliorācijas kadastra kods: 4316912:17, posmā no PK 0/00 līdz PK
14/30) un Teļu grāvim (meliorācijas kadastra kods: 43193:01, posmā no PK 0/00 līdz
PK 44/16, meliorācijas kadastra kods: 43193:06, posmā no PK 0/00 līdz PK 12/77),
kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, kas nepieciešams, lai nodrošinātu zemes
ilgtspējīgu izmantošanu, nepasliktinot citu zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju
zemes izmantošanas iespējas un meliorācijas sistēmas darbību atbilstoši Ministru
kabineta 2010.gada 3.augustā noteikumu Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas
un uzturēšanas noteikumi” prasībām, un sakarā ar meliorācijas sistēmu atjaunošanas
projekta izstrādāšanu un finansējuma piesaisti saskaņā ar Ministru kabineta 2014.
gada 30.septembra noteikumu Nr.600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi
materiālajos aktīvos”” 2.4. apakšnodaļu “Atbalsta saņemšanas nosacījumi
apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
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infrastruktūras attīstībā", kas nosaka, ka projektus infrastruktūras uzlabošanai var
iesniegt pašvaldība, kas veiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu
pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē, kā arī ņemot vērā zemes
īpašnieku (tiesisko valdītāju), uz kuru zemēm atrodas iepriekš minētie grāvji,
piekrišanu un pamatojoties uz Meliorācijas likuma 22.2 pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu:
1.1. Grāvim, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā un šķērso vai
robežojas ar zemes gabaliem ar kadastra Nr. 7611 005 0719, 7611 005 0718, 7611
005 0717, 7611 005 0716, 7611 005 0715, 7611 005 0714, 7611 005 0713, 7611 005
0703, 7611 005 0723, 7611 005 0706, 7611 005 0707, 7611 005 0708, 7611 005
0709, 7611 005 0704, 7611 005 0710, 7611 005 0711, 7611 005 2701, 7611 005
0611, 7611 005 0607, 7611 005 0613, 7611 005 0629, 7611 005 0602, 7611 005
0609, 7611 005 0627, 7611 005 0610, 7686 007 0490, 7686 007 0171, 7686 007
0482, 7686 007 0826, 7686 007 0151, 7686 007 0483, 7686 007 0832, 7686 007
0128, 7686 007 0660, 7686 007 0633, 7686 007 0479, 7686 007 0634, 7686 007
0477, 7686 007 0664, 7686 007 0476, 7686 007 0525, 7686 007 0647, 7686 007
0155, 7686 007 0040, 7686 007 0039,7686 007 0357, 7686 007 0508, 7686 007 0150,
7686 007 0233, 7686 007 0506, 7686 007 0507, 7686 007 0167, 7686 007 0030, 7686
007 0509, 7686 007 0157, 7686 007 0243, 7686 007 0807, 7686 007 0814, 7686 007
0256, 7686 007 0530, 7686 007 0531, 7686 007 0240, 7686 007 0197, 7686 007
0191, 7686 007 0229, 7686 007 0813, 7686 007 0215, 7686 007 0204, 7686 007
0214, 7686 007 0192, 7686 007 0750, 7686 007 0222.
1.2. Grāvim, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā un šķērso vai
robežojas ar zemes gabaliem ar kadastra Nr. 7686 007 0394, 7686 007 0047, 7686
007 0046, 7686 007 0478.
1.3. Grāvim, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā un šķērso vai
robežojas ar zemes gabaliem ar kadastra Nr. 7686 007 0024, 7686 007 0158, 7686
007 0174, 7686 007 0241, 7686 007 0568, 7686 007 0022, 7686 0070 570, 7686 007
0249, 7686 007 0034, 7686 007 0032, 7686 007 0481, 7686 007 0238, 7686 007
0240, 7686 007 0409, 7686 007 0796, 7686 007 0649, 7686 007 0597, 7686 007
0412, 7686 007 0414, 7686 007 0413, 7686 007 0669, 7686 005 0007, 7686 007
0419, 7686 005 0170, 7686 007 0422, 7686 007 0688, 7686 005 0226, 76860070392,
76860050194, 76860070159, 76860070023, 76860070132, 7686 007 0379, 7686 007
0554, 7686 007 0820, 7686 007 0648, 7686 007 0376, 7686 007 0130, 7686 007
0121, 7686 005 0177, 7686 005 0236, 7686 007 0389, 7686 007 0553, 7686 007
0377, 7686 007 0544, 7686 007 0578.
1.4. Grāvim, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā un šķērso vai
robežojas ar zemes gabaliem ar kadastra Nr. 7686 007 0121, 7686 005 0177, 7686
005 0236, 7686 005 0178, 7686 007 0628, 7686 006 0194, 7686 006 0010.
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2. Izstrādāt saistošos noteikumus, kas peredz atbildību par pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu
pārkāpšanu.
3. Līvānu novada domes investīcīju un plānošanas daļai mēneša laikā pēc
lēmuma par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa
noteikšanu, informēt par to VAS "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi".
4. Noteikt, ka atbildīgais par saistošo noteikumu izstrādi ir Līvānu novada
domes priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste, par
lēmuma izpildi ir Būvniecības un infrastruktūras nodaļas vadītājs Intis Svirskis.
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:
1) shēma koplietošanas meliorācijas sistēmas Aizpuriešu grāvim Līvānu
novada Turku pagastā uz 1 lpp;
2) shēma koplietošanas meliorācijas sistēmas Sila grāvim Līvānu novada
Turku pagastā uz 1 lpp;
3) shēma koplietošanas meliorācijas sistēmas Teļu un Mošānu grāvim Līvānu
novada Turku pagastā uz 1 lpp;
13. Par noteikumiem “Kārtība, kādā tiek izsniegtas subsīdijas
un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem”.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes noteikumu “Kārtība, kādā tiek izsniegtas
subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem” projektu un
pamatojoties Finanšu komitejas ierosinājumu, un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.
panta pirmās daļas 2. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta
pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Noteikumus Nr. 7 “Kārtība, kādā tiek izsniegtas subsīdijas un
dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem”.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, galvenā grāmatvede Ināra Gribonika un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.
Pielikumā: noteikumi uz 3 lpp.
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14. Par SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pārdošanu.
Ziņo A. Usāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21. panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 138.panta pirmo daļu, likuma “Par valsts un
pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas
2.punktu un ņemot vērā 2015.gada 5.novembra SIA „A. Kursītes auditorfirma”
veikto SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļu vērtējumu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot Līvānu novada domei piederošās 196832 (viens simts deviņdesmit
seši tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divas) sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu
slimnīca”, reģ. nr. 40003244761, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu
novads, kapitāla daļas, kas veido 23,00329 % no visām Sabiedrības daļām.
2. Uzdot Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijai izstrādāt SIA “Preiļu slimnīca” pašvaldības kapitāla daļu
pārdošanas noteikumus.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja Aija Usāne.
15. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot Līvānu novada Būvniecības un infrastruktūras daļas ierosinājumu
par līdzekļu piešķiršanu kopsummā 2904,00, tai skaitā 2420,00 EUR būvprojekta
izstrādei Rudzātu parka labiekārtošanai, Varoņu ielā 7, Rudzātos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā, un 484,00 EUR parka teritorijas topogrāfiskā plāna izgatavošanai, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 2904,00 EUR apmērā būvprojekta izstrādei Rudzātu
parka labiekārtošanai, Varoņu ielā 7, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, un
parka teritorijas topogrāfiskā plāna izgatavošanai no līdzekļu ekonomijas daļas sadaļā
“Pašvaldības parāda procentu nomaksa”, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
domes 2015.gada pamatbudžetā.
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1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Klibiķe un Finanšu nodaļas
vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu novada Rožupes pagasta pārvaldes 2015.gada 6.novembra
iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu 1197,90 EUR apmērā Rožupes pagasta
komunālajai saimniecībai tehniskās dokumentācijas izstrādei pašvaldībai piederošās
bērnu dārza ēkas, kadastra apzīmējums Nr. 7666-010-0490-001, un filtrēšanas ūdens
krātuves, kadastra apzīmējums Nr. 7666-010-0386-004, nojaukšanai, sakarā ar to, ka
Rožupes komunālajai saimniecības 2015.gada budžetā finansējums šim mērķim nav
paredzēts, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 1197,90 EUR apmērā Rožupes pagasta komunālajai
saimniecībai tehniskās dokumentācijas izstrādei pašvaldībai piederošās bērnu dārza
ēkas, kadastra apzīmējums Nr. 7666-010-0490-001, un filtrēšanas ūdens krātuves,
kadastra apzīmējums Nr. 7666-010-0386-004, nojaukšanai, no līdzekļu ekonomijas
daļas sadaļā “Pašvaldības parāda procentu nomaksa”, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot folkloras kopas “Ceiruleits” vadītājas Annas Kārkles 2015.gada
26.oktobra iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu folkloras kopas “Ceiruleits” 25 gadu
jubilejas pasākuma “Laiku raksti” organizēšanai, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 150,00 EUR apmērā folkloras kopas “Ceiruleits” 25
gadu jubilejas pasākumam “Laiku raksti” fotoizstādes “Ceiruleits” pasaules ceļos
izveidošanai no līdzekļu ekonomijas daļas sadaļā “Pašvaldības parāda apkalpošana”,
veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
4. Izskatot Līvānu novada kultūras centra 2015.gada 13.novembra iesniegumu
par līdzekļu piešķiršanu 110 krēslu iegādei Rožupes kultūras namam, kuru izmaksas
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saskaņā ar veikto cenu aptauju sastāda 3987,50 EUR, neieskaitot PVN 21%, ar PNV
21% summa 4824,88 EUR, sakarā ar to, ka esošie krēsli ir neergonomiski to
izmantošanā un nolietojušies, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt līdzekļus 4824,88 EUR apmērā 110 krēslu iegādei Rožupes
kultūras namam 4500 EUR apmērā no līdzekļu ekonomijas daļas sadaļā “Pašvaldības
parāda procentu nomaksa” un 324,88 EUR apmērā no līdzekļu ekonomijas daļas
sadaļā “Pašvaldības parāda apkalpošana”, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu
novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Līvānu novada kultūras centra direktore Aija Smirnova un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot Līvānu novada domes Finanšu nodaļas ierosinājumu dzēst
nekustamā īpašuma nodokļa parādu mirušai personai E. V., personas kods (kods), par
nekustamo īpašumu ar kadastra nr. (kods), kas atrodas (adrese), un izvērtējot ar lietu
saistītos apstākļus, tika konstatēts:
E. V. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, kas uz 2015.gada 26.novembri ir
208,88 EUR, tai skaitā pamatparāds 132,26 EUR un nokavējuma nauda 76,62 EUR,
par periodu no 1997.-2014. gadam.
E. V. miris 1999.gada 30.oktobrī.
No 1999.gada 30.oktobra līdz 2014.gada 16.decembrimValsts zemes dienestā
un Zemesgrāmatā nekādas izmaiņas par īpašumtiesību maiņu netika reģistrētas.
2014.gada 16.decembrī Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4781
nekustamajam īpašumam ar kadastra nr.7611 005 0615, kas atrodas Vecskolas ielā 17,
Līvānos, Līvānu novadā, reģistrēta īpašnieku maiņa, kam par pamatu ir Tukuma
rajona tiesas 2001.gada 10. janvāra spriedums, saskaņā ar kuru mirušajam E. V.
piederošo īpašumu vienādās daļās mantoja viņa dēli J. V., personas kods (kods) un V.
V., personas kods (kods), un 2014.gada 11.decembra mantojuma apliecība (par
tiesībām uz mantojumu pēc likuma), saskaņā ar kuru mantinieks un īpašnieks ir V. V.,
personas kods (kods).
J. V. miris 2013.gada 18.maijā. 2014.gada 26.augustā Latvijas Republikas
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tika publicēts Zvērināta notāra sludinājums
par J. V. mantojuma atklāšanos un uzaicinājums pieteikties visus tos, kuriem kā
kreditoriem ir kādas tiesības uz mantojumu. Tā kā Tukuma rajona tiesas 2001.gada
10.janvāra spriedums uz mantojuma atklāšanās brīdi nebija reģistrēts Valsts zemes
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dienestā un/vai Zemesgrāmatā, pašvaldības rīcībā nebija informācijas par E. V.
mantinieku – J. V., kas bija mantojis ½ domājamo daļu no visa īpašuma. Līdz ar to,
pašvaldība kreditora prasījumu pie mantojuma atklāšanās zvērinātam notāram
sludinājumā noteiktajā termiņā nevarēja iesniegt. Saskaņā ar Notariāta likuma
297.pantā noteikto kārtību zvērināts notārs sludinājumā norāda informāciju par to, ka
termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Saskaņā ar Civillikuma 705. pantu, ar mantojuma iegūšanu uz mantinieku
pāriet, līdz ar mantojuma atstājēja tiesībām, arī visas viņa saistības, izņemot tīri
personiskās. Līdz ar to E. V. nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa par periodu
no 1997.- 2014. gadam, līdz V. V. īpašumtiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā, tika
sadalīta proporcionāli – 1/2 daļa katram mantiniekam.
Tā kā pašvaldībai nebija iespēja zvērinātam notāram iesniegt kreditora
prasījumu par J.V. pārmantoto no tēva E. V. nekustamā īpašuma nodokļa parāda daļu,
šī summa ir dzēšama.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Dzēst no E. V., personas kods (kods), nekustamā īpašuma nodokļa par
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru (numurs), kas atrodas Vecskolas ielā 17,
Līvānos, Līvānu novadā, dēla J. V. pārmantoto parāda daļu par periodu no 1997.2014. gadam, kas uz 2015.gada 26.novembri ir 208,88 EUR, tai skaitā pamatparāds
132,26 EUR un nokavējuma nauda 76,62 EUR
1.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
2. Izskatot Līvānu novada domes Finanšu nodaļas ierosinājumu dzēst
nekustamā īpašuma nodokļa parādu mirušai personai V. M., personas kods (kods), par
nekustamo īpašumu ar kadastra nr. 7611 005 1311, kas atrodas Jelgavas ielā 57,
Līvānos, Līvānu novadā, un izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
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V. M. ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par periodu no 2000.-2012.
gadam, kas uz 2015.gada 26.novembri ir 157,13 EUR, tai skaitā pamatparāds 94,19
EUR un nokavējuma nauda 62,94 EUR.
V. M. miris 2015.gada 17.septembrī.
Ar 2010.gada 17.februāri zemes gabals ar kadastra nr. 7611 005 1311, kas
atrodas Jelgavas ielā 57, Līvānos, Līvānu novadā, ir valsts īpašums, kas nostiprināts
Zemesgrāmatā uz Latvijas republikas Finanšu ministrijas vārda un, kuru pārvaldnieks
ir VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra
reģistra datiem dzīvojamajai mājai, kas atrodas uz minētā zemes gabala, piederība nav
noskaidrota. V. M. bija tās lietotājs, kur bija deklarēts līdz 2012.gada 13.janvārim,
kad māja nodega. No 2012.gada 13.janvāra V. M. dzīvoja un bija deklarēts no
pašvaldības īrētajā dzīvoklī (adrese).
Ņemot vērā, ka V. M. ir miris un Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā nav
pieejama informācija par V. M. tiesībām uz dzīvojamo māju Jelgavas ielā 57,
Līvānos, Līvānu novadā, nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir objektīvi neatgūstams
un dzēšams.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Dzēst mirušas personas V. M., personas kods (kods), nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7611 005 1311, kas
atrodas Jelgavas ielā 57, Līvānos, Līvānu novadā, par periodu no 2000.-2012. gadam,
kas uz 2015.gada 26.novembri ir 94,19 EUR, tai skaitā pamatparāds 94,19 EUR un
nokavējuma nauda 62,94 EUR
2.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
3. Izskatot Sutru pagasta valdes 2015.gada 08.oktobra sēdes lēmumu par P. I.
nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu, tika konstatēts, ka P. I., personas kods
(kods), par 2012.-2013. gadu ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds par
īpašumu “Kreimenes” ar kadastra nr. 7682 005 0116, kas atrodas Sutru pagastā,
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Līvānu novadā. Parāda summa uz 2015.gada 26.novembri ir 21,69 EUR, tai skaitā
pamatparāds 14,22 EUR un nokavējuma nauda 7,47 EUR.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra reģistra informāciju nekustamā
īpašuma zemes gabala tiesiskais valdītājs ir Līvānu novada pašvaldība, savukārt ēku
un būvju lietotājs bija A. I., kurš miris 1993.gada 07.oktobrī. P. I., kā pārdzīvojusī
laulātā, nav pieņēmusi mantojumu un nekustamo īpašumu “Kreimenes”, kas atrodas
Sutru pagastā, Līvānu novadā, nav lietojusi, jo P. I. dzīvo (adrese).
Zemes nomas līgums ar Līvānu novada pašvaldību nav noslēgts. Kā arī Valsts
zemes dienesta kadastra reģistra datu bāzē nav informācijas, ka zemes gabala
“Kreimenes”, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, lietotāja bija P. I..
Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo
punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu
fiziskās un juridiskās personas, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai – šajā likumā
noteiktajos gadījumos – lietošanā ir nekustamais īpašums, un ņemot vērā, ka ar
nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātais zemes gabals nav bijis P. I.
īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā, tad uzskatāms, ka nodoklis ir aprēķināts
nepamatoti.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu,
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Dzēst P. I., personas kods (kods), aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa
parādu, par nekustamo īpašumu “Kreimenes” ar kadastra numuru 7682-005-0116, kas
atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, par 2012.-2013. gadu, kas uz 2015.gada
26.novembri ir 21,69 EUR, tai skaitā pamatparāds 14,22 EUR un nokavējuma nauda
7,47 EUR.
3.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
4. Izskatot Jersikas pagasta valdes 2015.gada 16.oktobra sēdes lēmumu Nr.3-2
par A. M. nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu, tika konstatēts, ka A. M.
personas kods (kods), par laika periodu no 2010.-2013. gadam ir izveidojies
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nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ēku īpašumu Ezerliepas ar kadastra
apzīmējumu 7652 002 0079 012, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā. Parāda
summa uz 2015. gada 26.novembri ir 98,35 EUR, tai skaitā pamatparāds 59,59 EUR
un nokavējuma nauda 38,76 EUR.
A. M. miris 2011.gada 03.februārī. Saskaņā ar Zemesgrāmatā pieejamo
informāciju zemes gabals un ēku īpašums Ezerliepas ar kadastra apzīmējumu 7652
002 0079 012 ir citas personas īpašums. Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā
pieejamajā informācijā nav datu par A. M. tiesībām uz ēku īpašumu Ezerliepas ar
kadastra apzīmējumu 7652 002 0079 012, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā.
Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” nav publicēts
sludinājums par personas atstātā mantojuma atklāšanos.
Ņemot vērā iepriekš minēto, secināms, ka A. M. aprēķināto nekustamā
īpašuma nodokļa parādu piedzīt nav iespējams, tas ir objektīvi neatgūstams un
dzēšams.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļa parādu dzēš fiziskai personai
- nodokļu maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem
piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas, un
trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma
nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta
pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības, un saskaņā ar likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu
dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Dzēst mirušai personai A. M. personas kods (kods), aprēķināto nekustamā
īpašuma nodokļa parādu par ēku īpašumu Ezerliepas ar kadastra apzīmējumu 7652
002 0079 012, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, par periodu no 2010.2013. gadam, kas uz 2015.gada 26.novembri ir 98,35 EUR, tai skaitā pamatparāds
59,59 EUR un nokavējuma nauda 38,76 EUR.
4.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļa parāda dzēšanu.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
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17 .Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Usāne
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
3. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
4. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
5. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
6. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
18. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Sergunta”, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot J. V., dzīvo (adrese), iesniegumu par pašvaldībai piekrītoša zemes
gabala ar kadastra Nr. 7652 007 0178, par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums,
pārdošanu, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2014.gada 31.jūlija lēmumu Nr.1023, „Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa neapbūvēta zemesgabala
“Sergunta”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai”, SIA „Latio”
2015.gada 21.oktobrī noteikto nekustamā īpašuma vērtību un privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka
publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās
daļas 8.punktā minētajai personai, atsavināšanas kārtību, un likuma „Par
pašvaldībām” 14. un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt atsevišķa neapbūvēta zemesgabala 0,4994 ha platībā ar kadastra
Nr. 7652 007 0178, kas atrodas „Sergunta”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
nosacīto cenu 700,00 EUR ( septiņi simti euro ) apmērā.
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2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt J.Veteram
atsavināšanas paziņojumu ( skat. 1.pielikumā ).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā:

atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Sergunta”, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
19. Par pirotehnikas izstrādājumu sezonas tirdzniecību.

Ziņo A. Usāne
Izskatot SIA “Piroteks Balt”, reģistrācijas Nr. 43603018758, juridiskā adrese:
Auru iela 13a - 39, Rīga, LV-1069, 2015.gada 14.oktobra iesniegumu par
saskaņojuma sniegšanu sezonas tirdzniecībai ar 2. klases uguņošanas ierīcēm un T1
klases pirotehniskajiem izstrādājumiem, laikā posmā no 2015.gada 25.decembra līdz
2015.gada 31.decembrim veiklā “Maxima XX” Domes ielā 4a, Līvānos, un izvērtējot
Līvānu novada domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēs, ka:
1) Veikals, kurā paredzēts tirgot pirotehniskos izstrādājumus atrodas ēkā, kas
pieder SIA „Latgales Būves” reģistrācijas Nr.41503033023, Domes ielā 4a, Līvānu
pilsētā, Līvānu novadā, un kurā atrodas veikala „Maxima XX” tirdzniecības vietas;
2) 2015.gada 14.augustā starp SIA „Latgales Būves” un SIA „Piroteks Balt”
noslēgts nomas līgums par telpas daļas iznomāšanu sezonas tirdzniecībai ar 1., 2. un
T1 klases pirotehnikas izstrādājumiem Domes ielā 4a, Līvānos;
3) saskaņā ar Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma (turpmāk tekstā –
Likums) 4.panta 2.daļu pirotehniskās 2.klases ierīces ir zemas bīstamības un zema
trokšņa līmeņa uguņošanas ierīces, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām
norobežotās teritorijās, un T1 klase — zemas bīstamības skatuves pirotehniskie
izstrādājumi;
4) Likuma 12.panta septītā daļa nosaka, ka komersanti, kuriem ir speciālā
atļauja (licence) uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu realizācijai,
saņemot no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta reģionālās struktūrvienības
atzinumu par tirdzniecības vietas atbilstību ugunsdrošības noteikumiem un saskaņojot
ar vietējo pašvaldību, var saņemt speciālo atļauju (licenci) 2.klases uguņošanas ierīču
un T1 klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai nespecializētos
tirdzniecības objektos uz septiņas dienas ilgu laika posmu pirms Jaungada dienas
(1.janvāra).
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Sniegt saskaņojumu SIA “Piroteks Balt”, reģistrācijas Nr. 43603018758,
juridiskā adrese: Auru iela 1a-39, Rīga, LV-1069, 2. klases uguņošanas ierīču un T1
klases skatuves pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecībai SIA „Latgales Būves”
telpās, kas atrodas Domes ielā 4a, Līvānos, Līvānu novadā, laika posmā no 2015.gada
25.decembra līdz 2015.gada 31.decembrim (ieskaitot).
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
20. Par zemes nomas līguma pagarinājumu.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot S. G., dzīvo: (adrese), 2015.gada 4.novembra iesniegumu par
2013.gada 5.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/13/12 darbības
termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabala 0,89 ha
platībā ar kadastra nr.7682-003-0261, kas atrodas Rauniešos, 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, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt ar S. G., dzīvo: (adrese), 2013.gada 5.aprīlī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/13/12 par zemes gabala 0,89 ha platībā ar
kadastra nr.7682-003-0261, kas atrodas Rauniešos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
nomu, darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada 31.decembrim), ar
tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim
(0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nosakot
zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
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.
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2. Izskatot SIA “ANIV”, reģ. Nr.41503043017, juridiskā adrese: “Lūki”,
Tiltova, Sutru pagasts, Līvānu novads, 2015.gada 4.novembra iesniegumu par
2014.gada 10.februāra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4//14/11
darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabala
0,3928 ha platībā ar kadastra nr.7682-002-0501, 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, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar SIA “ANIV”, reģ.Nr.41503043017, juridiskā adrese: “Lūki”,
Ragaviki, Sutru pagasts, Līvānu novads, 2014.gada 10.februārī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/11 par zemes gabala 0,3928 ha
platībā ar kadastra nr.7682-002-0501, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā,
nomu, darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada 31.decembrim), ar
tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim
(0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nosakot
zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
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 Ņ. P., dzīvo: (adrese), 2015.gada 30.oktobra iesniegumu par
2014.gada 2.decembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/67
darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabala
0,223 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0136, kas atrodas Cūkuļos, Turku
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
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„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt ar Ņ. P., dzīvo: (adrese), 2014.gada 2.decembrī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/67 par zemes gabala 0,223 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0136, kas atrodas Cūkuļos, Turku pagastā,
Līvānu novadā, nomu, darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada
01.decembrim), ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes
lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības
gadā un PVN.
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.
21. Par minimālās dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu.
Ziņo A. Usāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu
un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.panta
pirmo daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt pašvaldības kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs izmaksājamo
peļņas daļu 10% apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas.
2. Noteikt, ka dividendes ieskaitāmas Līvānu novada domes pamatbudžeta
kontā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no kārtējās dalībnieku sapulces lēmuma par
peļņas sadali pieņemšanas dienas.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības kapitāla daļu
turētāja pārstāvis.
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22. Par zemes nomu.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot A. L., dzīvo: (adrese), 2015.gada 20.augusta iesniegumu par zemes
vienību 0,76 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0251 un 1,62 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686 003 0080, kas atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu
novadā, iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienības 0,76 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 003 0251 un 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003
0080 ar Līvānu novada domes 2015.gada 30.jūlija sēdes lēmumu Nr. 10-9(1) „Par
zemes nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā
vietā Turku pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav
pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar 2014.gada 30.oktobra „Zemes
pārvaldības likums” 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.
punktam, un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā
punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt A. L., dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienības,
kas atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā, 0,76 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 003 0251 un 1,62 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003
0080 uz 5 (pieciem) gadiem saskaņā ar pievienoto izkopējumu no kadastra kartes,
lauksaimniecības vajadzībām ar tiesībām līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam
zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
1.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
1.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
34

2. Izskatot I.G. zemnieku saimniecības ,,Liepsala”, reģistrācijas Nr.
41501020838, īpašnieka I. G., dzīvo: (adrese), 2015.gada 14.jūlija iesniegumu par
zemes vienības 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0356, kas atrodas
Turku pagastā, Līvānu novadā, iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienība 1,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0356 ar Līvānu novada domes 2015.gada
30.jūlija sēdes lēmumu Nr. 10-9(2) „Par zemes nodošanu nomai” nodota iznomāšanai
un informācija tika izvietota redzamā vietā Turku pagasta pārvaldes ēkā. Citi
pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar 2014.gada 30.oktobra „Zemes
pārvaldības likums” 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.
punktam, un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā
punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt I.G. zemnieku saimniecībai ,,Liepsala”, reģistrācijas Nr.
41501020838, juridiskā adrese: ,,Tilta Geduši”, Tilta Geduši, Turku pagasts, Līvānu
novads, no rezerves zemes fonda zemes vienību, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu
novadā, 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0356 uz 5 (pieciem) gadiem
saskaņā ar pievienoto izkopējumu no kadastra kartes, lauksaimniecības vajadzībām ar
tiesībām līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
2.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot E. P., dzīvo: (adrese), 2015.gada 14.jūlija iesniegumu par zemes
vienības 0,2902 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0332, kas atrodas
Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes
vienība 0,2902 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0332 ar Līvānu novada
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domes 2015.gada 30.jūlija sēdes lēmumu Nr. 10-9(3) „Par zemes nodošanu nomai”
nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Rožupes pagasta
pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar 2014.gada 30.oktobra „Zemes
pārvaldības likums” 17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.
punktam, un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā
punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt E. P., dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību,
kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 0,2902 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 010 0332 uz 5 (pieciem) gadiem saskaņā ar pievienoto izkopējumu
no kadastra kartes, lauksaimniecības vajadzībām ar tiesībām līgumu pagarināt
atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
3.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Izskatot SIA „RD Kūdra”, reģistrācijas nr. 40103717730, juridiskā adrese
Granīta iela 13, Rīgā, LV-1057, iesniegumu un G. M., dzīvo (adrese), 2015. gada 26.
oktobra iesniegumu par nomā esošās zemes vienības ar kadastra Nr. 7666 009 0317,
kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā nodošanu apakšnomā piebraucamā ceļa
izbūvei un ceļa servitūta nodibināšanai par labu SIA “RD Kūdra” , tika konstatēts:
SIA “RD Kūdra” 2015. gada 29. jūnijā ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr.
5.7-9.1_150_15_1 ar AS “Latvijas valsts meži” par zemes – kūdras atradnes nomu.
Lai nokļūtu līdz nomātai zemei ir nepieciešams ierīkot piebraucamo ceļu uz
pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra NR. 7666 009 0317, kas atrodas
Līvānu novada Rožupes pagastā, un kuru pašvaldība ir nodevusi nomā kā bijušajam
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zemes lietotājam G. M., noslēdzot 2010. gada 17. decembrī zemes nomas līgumu Nr.
307 līdz 2020. gada 16. decembrim bez tiesībām nodot apakšnomā.
G. M. piekrīt zemes vienības ar kadastra NR. 7666 009 0317 daļas nodošanai
apakšnomā ar apbūves tiesībām – piebraucamā ceļa būvniecībai.
Zemes īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Ar Līvānu novada
domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmuma Nr. 5-22 1.17 punktu atzīts, ka zeme ar
kadastra NR. 7666 009 0317 platībā 1,9 ha (precizētā platība – 1,8727 ha) ir
pašvaldībai piekrītošā zeme. Pašreizējais zemes lietošanas mērķis – (0101) zeme,
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”
7.2. un 7.2 punktu un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturto daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Atļaut G. M., dzīvo (adrese), nodot apakšnomā SIA „RD Kūdra”,
reģistrācijas nr. 40103717730, juridiskā adrese Granīta iela 13, Rģā, LV-1057, daļu
no nomātā zemes gabala ar kadastra NR. 7666 009 0317 piebraucamā ceļa izbūvei
129 m garumā un 6 m platumā, ar kopējo platību 774 m2
4.2. Veikt atbilstošus grozījumus ar G. M. 2010. gada 17. decembrī noslēgtajā
zemes nomas līgumā Nr. 307, nomas līgumā:
4.2.1. pagarināt nomas līguma termiņu līdz 2025. gada 1. decembrim,
4.2.2. precizēt nomā nodotā zemes gabala platību - 1,8727 ha;
4.2.3. paredzēt, ka nomniekam ir tiesības iznomāto zemi nodot apakšnomā
SIA „RD Kūdra”, reģistrācijas nr. 40103717730, juridiskā adrese Granīta iela 13,
Rīgā, LV-1057, uz termiņu, kas nav garāks par 10 (desmit) gadiem ar tiesībām uz
iznomāta zemes gabala veikt būvniecību.
4.3. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā EUR 28 gadā.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: kartes skata izdruka uz 1 lpp.
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23. Par projektu „ Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, III kārta”
Ziņo A. Usāne
Paskaidro U. Skreivers, A. Vilcāns
Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības”,
reģ.Nr.41503010467, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2b, Līvāni sagatavoto projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, III kārta” koncepciju (tehniski
ekonomisko pamatojumu), kas izstrādāta saskaņā ar Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.3.1 “Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanas iespējas” noteiktajiem kritērijiem, un pamatojoties uz projekta atbilstību
„Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam”
2. prioritātes (Pievilcīgas vides uzņēmējdarbībai, darbam un ģimenes labsajūtai
nodrošināšana) 2.1. rīcību virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā
vide) projektam 2.1.39. „Līvānu ūdenssaimniecības attīstība – III kārta (jaunu ūdens
un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošana Līvānu pilsētā)” un pamatojoties uz Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 16.09.2015. vēstuli
Nr.4.1.-50-18-1e/7486 “Par informācijas izvērtēšanu ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstības atbalsta pasākumu plānošanai 2014. – 2020.gada plānošanas periodā” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecības”, reģ.
Nr.41503010467, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2b, Līvāni, potenciālo projektu
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, III kārta”.
2. Nodrošināt projektā paredzēto līdzfinansējuma indikatīvo summu
634 102,06 EUR apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Sēde beidzas plkst.1000
Protokols parakstīts 2015. gada 30. novembrī
Sēdi vadīja
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

A. Usāne

Sēdi protokolēja
personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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