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Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Paulīna ZARIŅA, Sutru pagasta pārvaldes vadītājas p.i.,
Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Ingūna LIEPIŅA, ekonomiste,
Ilga PEISENIECE, Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.,
Valdis LABINSKIS, Līvānu novada iedzīvotājs,
Ēvalds STARIS, Līvānu novada iedzīvotājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Par Līvānu novada domes budžetu 2014. gadam. Ziņo A. Vaivods
3. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo A.
Vaivods
4. Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu. Ziņo A. Vaivods
5. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2013. gada 26. februāra noteikumos
Nr. 1 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos
līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai”. Ziņo A. Vaivods
6. Par grozījumiem Līvānu novada domes atlīdzības noteikumos. Ziņo A.
Vaivods
7. Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Ziņo A. Vaivods
8. Par dāvanu simts gadu jubilejā. Ziņo A. Vaivods
9. Par nokavējuma naudas dzēšanu, kas saistīta ar nodokļa atbalsta pasākuma
pamatparādu. Ziņo A. Vaivods
10. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods
12. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo A. Vaivods
13. Par Valsts kases aizdevumu procentu likmju maiņu. Ziņo A. Vaivods
14. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2013. gada 6. februāra Nolikumā
konkursam „Līvānu novada Gada balva kultūrā”. Ziņo A. Vaivods
15. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods
16. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2013. gada 3 oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 26 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Līvānu novadā 2014. gadā”. Ziņo A. Vaivods
17. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2010. gada 13. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 8 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites
kārtību Līvānu novadā.” Ziņo A. Vaivods
18. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods
19. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu. Ziņo A. Vaivods
20. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
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21. Par adrešu precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
22. Par zemes vienības platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
23. Par zemes gabala nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks
24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks
25. Par zemes ierīcības projekta „Skujenieki” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
26. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju. Ziņo J. Magdaļenoks
27. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne
28. Par izmaiņām komisiju un valžu sastāvā. Ziņo I. Kalvāne
29. Par Līvānu novada domes Izglītības pārvaldes vadītāju. Ziņo I. Kalvāne
30. Par konkursa „Līvānu novada Gada balva kultūrā” apbalvojuma pretendentu
noteikšanu. Ziņo I. Kalvāne
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
27.decembrī Rīgā notika „Latvijas lepnums 2013” apbalvošanas ceremonija. Par
vienu no desmit apbalvojuma saņēmējiem kļuvis Līvānu uzņēmējs, SIA "Z-Light"
vadītājs Daumants Pfafrods. Viņam balva pasniegta nominācijā „Mecenāts”.
9.janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods sveica Līvānu novada
iedzīvotāju Tatjanu Bogdanovu 100 gadu jubilejā.
9.janvārī Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā notika novada izglītības iestāžu
vadītāju sanāksme.
10.janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods apmeklēja Preiļu novada domi, kur
notika tikšanās ar IT uzņēmuma IDYNAMICS pārstāvi Andri Puzo. Tikšanās laikā
tika prezentēts IT risinājums tūrisma attīstībai www.traveloutthere.com
10.janvārī Līvānu novada domē notika Administratīvās komisijas sēde.
10.janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Sutru pagasta valdes sēdē.
14.janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Rudzātu pagasta valdes
sēdē.
15.janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības domes sēdē, kas norisinājās Rīgas domes telpās. Sēdē piedalījās arī
Ministru prezidenta amata kandidāte Laimdota Straujuma. Darba kārtībā bija
jautājumi par ES līdzekļu izmantošanas plānu 2014.-2020.gadā, kā arī LPS
25.kongresa sasaukšanu.
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18.janvārī domes izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās Nīderlandes fonda
KNHM projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” gada noslēguma pasākumā
Aizkraukles novadā.
18.janvārī Līvānu novada Kultūras centrā notika Līvānu novada 14 gadu jubilejas
pasākums, kura ietvaros 37 pašvaldības darbiniekiem tika pasniegts apbalvojums
„Līvānu novada pašvaldības Gada darbinieks”. Domes izpilddirektors Uldis Skreivers
kļuvis par pašvaldības Gada darbinieku iedzīvotāju vērtējumā - saskaņā ar Līvānu
novada mājas lapā publicētās aptaujas rezultātiem.
23.janvārī Līvānu novada domē notika komiteju sēdes: Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas sēde, Tautsaimniecības komitejas sēde, Apvienotā komiteju sēde,
kuras laikā tika skatīts pašvaldības 2014.gada budžeta projekts, kā arī Finanšu
komitejas sēde.
24.janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Latvijas Pašvaldību
savienībā piedalījās sanāksmē par Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada
plānošanas periodam apguvi un 21 reģionālās attīstības centra attīstību turpmākajos
gados. Sanāksmē ar pašvaldību vadītājiem tikās vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Einārs Cilinskis un Finanšu ministrijas pārstāvji.
24.janvārī izpilddirektors Uldis Skreivers un Latgales Mākslas un amatniecības
centra vadītāja Ilze Griezāne apmeklēja stikla darbnīcu „Dunovglass” Jūrmalā,
Dzintaros, un tikās ar tās īpašnieku, stikla mākslinieku Juri Dunovski. Tikšanās
mērķis bija pieredzes apmaiņa saistībā ar stikla apstrādes jomas attīstību Līvānu
novadā.
24.janvārī Līvānu novada Kultūras centrā notika Līvānu novada sportistu Gada
pasākums, kura ietvaros par sasniegumiem sacensībās un ieguldījumu sporta jomas
attīstībā ar naudas balvām tika apbalvoti 56 Līvānu novada sportisti un treneri.
Pasākumu atklāja Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.
27.janvārī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar uzņēmuma Lattelecom
pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika pārrunāti vairāki ar Lattelecom pakalpojumu attīstību
Līvānu novadā saistīti jautājumi, piemēram, par optiskā tīkla attīstību, par iespējām
veikt audio/video ierakstu iekārtu piegādi domes sēdēm, iespējām ierīkot WiFi zonas
publiskai piekļuvei, kā arī citi jautājumi.
29.janvārī Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā notika Līvānu novada
Uzņēmēju padomes sēde. Darba kārtībā bija jautājumi par aktualitātēm tūrisma jomā
Latgales reģionā, par pārtikas tirgotāju atbalsta iespējām Līvānu novadā un citi
jautājumi.
Saskaņā ar Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļas statistikas datiem 2013.gadā Līvānu
novadā piedzimis 101 bērns (2012. gadā - 72), miruši – 203 cilvēki (2012.gadā -203
cilvēki), laulības reģistrētas 50 pāriem (2012.gadā – 72).
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31.janvārī plkst. 12.00 Līvānos, Lāčplēša ielā 28, svinīgi tiks atklāts
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs „Kvartāls”. 31.janvārī no plkst.15.00
līdz 17.00 un 1.februārī no plkst.12.00 līdz 16.00 ikviens interesents tiek aicināts uz
Atvērto durvju dienu.
2. Par Līvānu novada domes budžetu 2014. gadam.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumiem Nr.
1433 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to
sadales kārtību 2014.gadā”, likumu „Par valsts budžetu 2014.gadam”, likumu "Par
pašvaldībām" un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, J. Kirillovam „atturoties”
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 1 ”Par Līvānu novada
domes pamatbudžetu 2014. gadam” (skat. pielikumā Nr. 1).
2. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 2 ”Par Līvānu novada
domes speciālo budžetu 2014. gadam” (skat. pielikumā Nr. 2).
3. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 3 "Par Līvānu novada
domes dāvinājumiem un ziedojumiem 2014. gadam" (skat. pielikumā Nr. 3).
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un atbildīgie par programmām
(pasākumiem).
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi Nr. 1 uz 2 lpp.
2) saistošie noteikumi Nr. 2 uz 1 lpp.
3) saistošie noteikumi Nr. 3 uz 1 lpp.

3. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām.
Ziņo A. Vaivods
1.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 13.
punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt Līvānu novada domes pārvaldes un administrācijas, Līvānu
novada Kultūras centra un tā filiāļu, Līvānu novada centrālās bibliotēkas un tās filiāļu,
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Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "Kvartāls", Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas, Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši”,
Rožupes pamatskolas, Līvānu 1. vidusskolas, Līvānu 2. vidusskolas, Jaunsilavas
pamatskolas, Sutru pamatskolas, Jersikas pamatskolas, Rudzātu vidusskolas, Līvānu
novada vakara (maiņu) vidusskolas, Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas, Līvānu
Bērnu un jauniešu centra, Rudzātu speciālās internātpamatskolas, Līvānu novada
Izglītības pārvaldes, Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centra, Kapličas,
Latgales mākslas un amatniecības centra, Līvānu novada bāriņtiesas, Līvānu novada
sociālā dienesta, Līvānu novada Jersikas pagasta pārvaldes, Līvānu novada Turku
pagasta pārvaldes, Līvānu novada Rožupes pagasta pārvaldes, Līvānu novada Sutru
pagasta pārvaldes, Līvānu novada Rudzātu pagasta pārvaldes, Rožupes veselības
punkta, Jersikas veselības punkta un Alternatīvās aprūpes centra „Rožlejas” amatu
vienību sarakstus un noteiktās mēneša darba algas no 2014. gada 1. janvāra (skatīt
pielikumā).
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un iestāžu vadītāji.
Pielikumā: amatu saraksti uz 35 lpp.
2. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 14.pantu un likuma "Par pašvaldībām" 21. panta, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
2.1. Ar 2014. gada 1. janvāri noteikt atalgojumu Līvānu novada pašvaldības
kapitāla daļu turētāja atbildīgajam darbiniekam 100,00 euro mēnesī.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1. un 10.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktores Valentīnas
Poikānes mēneša darba algu ar 2014.gada 1.janvāri:
3.1.1. par direktora amatu – 762,00 euro mēnesī,
3.1.2. piemaksu par klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadīšanu – 42,69
euro mēnesī.
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3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
4. Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2011.gada 31.marta noteikumiem Nr. 5
„Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām" 61. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1. Noteikt domes komisiju, valžu (darba grupu) izdevumu maksimālo
kopsummu 2014. gadā atbilstoši naudas summai, kas aprēķināta sekojošam komisiju,
valžu (darba grupu) stundu skaitam:
1.1. administratīvajai komisijai - 150 stundas,
1.2. zemes komisijai (tai skaitā darba grupai) - 20 stundas,
1.3. attīstības plānošanas komisijai - 50 stundas,
1.4. dzīvokļu jautājumu komisijai - 150 stundas,
1.5. privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai - 50 stundas,
1.6. kultūras un sporta komisijai - 160 stundas,
1.7. administratīvo aktu strīdu komisijai – 50 stundas,
1.8. vides uzraudzības un kārtības komisijai – 180 stundas,
1.9. Rožupes pagasta valdei - 120 stundas,
1.10. Jersikas pagasta valdei - 120 stundas,
1.11. Turku pagasta valdei - 120 stundas,
1.12. Rudzātu pagasta valdei - 120 stundas,
1.13. Sutru pagasta valdei - 120 stundas.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.
5. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2013. gada 26. februāra noteikumos
Nr. 1 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus
Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai”
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera
ierosinājumu par grozījumu veikšanu Līvānu novada domes 2013. gada 26. februāra
noteikumos Nr. 1 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos
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līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai” un nolūkā atbalstīt ģimenes, kuru bērni mācās Līvānu
novada pašvaldības izglītības iestādēs, piešķirot līdzekļus audzēkņu ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanai, un pamatojoties uz Līvānu novada domes sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1. Veikt šādus grozījumus Līvānu novada domes 2013. gada 26. februāra
noteikumos Nr. 1 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos
līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai”:
1.1. Izteikt Noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā
paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu (izglītības iestādes,
kas nodrošina obligātās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās
izglītības programmu īstenošanu) obligātās pirmsskolas izglītības vecuma bērnu un
3.- 9.klašu un 10.-12. klašu audzēkņu (turpmāk - audzēkņi) ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanai.
(Izņemot 1.- 2. klases skolnieku ēdināšanu, kas tiek finansēta no valsts budžeta
līdzekļiem, atbilstoši Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumiem Nr.1206 „Kārtība,
kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām
pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”.)
1.2. Izteikt Noteikumu 10. punktu šādā redakcijā:
„10. Pašvaldības apmaksātas pusdienas tiek nodrošinātas obligātās
pirmsskolas izglītības grupu un 3.- 12. klašu audzēkņiem.”
1.3. Papildināt Noteikumu V nodaļu Noslēguma jautājumi ar 18. punktu šādā
redakcijā:
„18. Grozījumi šo noteikumu 1. punktā stājas spēkā ar 2014. gada 1. februāri.”
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
6. Par grozījumiem Līvānu novada domes atlīdzības noteikumos.
Ziņo A. Vaivods
Ņemot vērā valstī noteiktās minimālās algas palielinājumu un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
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NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada domes 2011. gada 31. marta noteikumos Nr. 5
„Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) šādus
grozījumus:
1.1. izteikt Noteikumu 25. punktu šādā redakcijā:
„25. Par citu deputāta pienākumu pildīšanu katrs deputāts saņem EUR 120,00
mēnesī, komiteju priekšsēdētājs – EUR 128,00 mēnesī;”
1.2. izteikt Noteikumu 27. punktu šādā redakcijā:
„27. Ja deputāts nepilda 26. punktā minētos deputāta pienākumus, deputātam
netiek izmaksāta EUR 120,00 atlīdzības daļa.”
1.3. Papildināt Noteikumu IX nodaļu „Noslēguma jautājumi” ar 50.4 punktu
šādā redakcijā:
„50.4 Šo Noteikumu 25. un 27. punkta grozījumi tiek piemēroti sākot ar 2014.
gada 1. janvāri.”
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.”
7. Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2013. gada 11. decembra
vēstuli Nr. 1-10/100 „Par mācību maksas atcelšanu”, saistošo noteikumu „Par 2010.
gada 30. septembra saistošo noteikumu Nr. 14 „Par profesionālās ievirzes izglītības
ieguves maksu Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolā” atzīšanu par spēku
zaudējušiem” projektu un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu un 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.4 „Par 2010. gada 30. septembra saistošo
noteikumu Nr. 14 „Par profesionālās ievirzes izglītības ieguves maksu Līvānu bērnu
un jaunatnes sporta skolā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” /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 atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jaunatnes
sporta skolas direktore Sandra Smilškalne.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
9

8. Par dāvanu simts gadu jubilejā.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar Līvānu novada iedzīvotājas T. B., dzīvo (adrese), 100 gadu dzīves
jubileju, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt T. B., dzīvo (adrese), dāvanu naudas izteiksmē 197,37 euro apmērā
(t.sk. 47,37 euro iedzīvotāju ienākuma nodoklis) sakarā ar 100 gadu dzīves jubileju.
2. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
9.Par nokavējuma naudas dzēšanu, kas saistīta ar nodokļa atbalsta pasākuma
pamatparādu.
Ziņo A. Vaivods
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
10. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot biedrības „Latvijas Sarkanais krusts” reģ. nr. 40008002279, juridiskā
adrese: Skolas iela 1, Rīga, LV-1010, Jēkabpils komitejas Līvānu novada nodaļas
2013. gada 7. novembra iesniegumu par nedzīvojamo telpu Smilšu ielā 3, Līvānos
nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas pārskatīšanu sakarā ar mājas slikto
stāvokli (nav ūdens un apkures) un SIA „LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ
SAIMNIECĪBA”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese Rīgas ielā 2B, Līvāni,
Līvānu novads, 2013. gada 20. decembra vēstuli Nr. 1-9.112 „Par vienošanās
projekta saskaņošanu” par nomas līguma termiņa pagarinājuma saskaņošanu,
konstatēts, ka:
SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” ar biedrības „Latvijas
Sarkanais Krusts” Līvānu novada nodaļu 2003.gada 28. februārī ir noslēgusi līgumu
Nr. 776/30 par ēkas Smilšu ielā 3, Līvānos pirmā stāvā telpu ar kopējo apmaksājamo
platību 47,25 m2 (telpas Nr. 5;6;7; pēc inventarizācijas lietas Nr.1808.) nomu uz vienu
gadu ar tiesībām līgumu pagarināt, nosakot nomas maksu par telpām LVL 0.25 par 1
m2 un PVN (kopējais nomas maksājums mēnesī LVL 14.29, tai skaitā PVN). Esošā
nomas līguma pagarinājuma termiņš ir līdz 2013.gada 31.decembrim.
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un ņemot vērā, ka biedrības „Latvijas
Sarkanais Krusts” Līvānu novada nodaļa ilgstoši sniedz nozīmīgu labumu Līvānu
novada iedzīvotājiem un atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu
Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.2. punktam,
kurā noteikts, ka nav jāpiemēro šajos noteikumos noteiktā telpu iznomāšanas kārtība,
ja iznomā nomas objektu, biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība sniedz
nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību,
cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, un 7. punktu, kas nosaka, ka lēmumu
pieņem pašvaldība, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1. Atļaut SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pagarināt ar
biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts”, reģ.nr. 40008002279, Līvānu novada nodaļu
2003. gada 28.februārī noslēgtā Līguma Nr. 776/30 par nedzīvojamo telpu ēkas
Smilšu ielā 3, Līvānos pirmajā stāvā ar kopējo nomas platību 47,25 m2 (telpas Nr.
5;6;7; pēc inventarizācijas lietas Nr.1808.) nomu darbību uz laiku līdz 2014. gada
31.decembrim, nosakot nomas maksu par telpām 1,42 euro un PVN mēnesī.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir SIA „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs Arturs Vilcāns.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
12. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot I. Č., dzīvo (adrese), 2013.gada 11.decembra iesniegumu par zemes
nomas līguma slēgšanu par zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu nr. 7668- 0090054, tika konstatēts, ka zemes gabals 8,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu nr.
7668- 009- 0054, kas atrodas Brūveros, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu
novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes lēmumu Nr.20-10(2) ,,Par zemes
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ieskaitīšanu rezerves zemes fondā un nodošanu nomai” nodots iznomāšanai un, par
kuru informācija tika izvietota redzamā vietā Rudzātu pagasta pārvaldes ēkā.
Citi pretendenti par minēto zemes gabala nomu nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.3.punktam un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.
punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos
zemes gabalus, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt I. Č.i, dzīvo (adrese), zemes gabalu 8,1 ha platībā, kas atrodas
Brūveros, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu nr. 7668- 0090054, saskaņā ar pievienoto izkopējumu no kadastra kartes lauksaimniecības
vajadzībām līdz 2014.gada 31.decembrim ar tiesībām līgumu pagarināt uz identisku
laiku, ja minētais zemes gabals nav nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
1.2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
1.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja normatīvajos aktos tiek noteikts par šīs zemes piekritību valstij.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot SIA (nosaukums), reģ. Nr. (numurs), juridiskā adrese: (adrese)
2013.gada 5. novembra iesniegumu par zemes nomas līguma slēgšanu par zemes
gabalu ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0501, tika konstatēts, ka zemes gabals
0,3928 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0501, kas atrodas Sutru pagastā,
Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2013.gada 28. novembra sēdes lēmumu
Nr.20-10(1) ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā un nodošanu nomai”
nodots iznomāšanai un, par kuru informācija tika izvietota redzamā vietā Sutru
pagasta pārvaldes ēkā.
Citi pretendenti par minēto zemes gabala nomu nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.3.punktam un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.
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punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos
zemes gabalus, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt SIA (nosaukums) reģ. Nr. (numurs), juridiskā adrese: (adrese),
zemes gabalu 0,3928 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0501, kas atrodas
Sutru pagastā, Līvānu novadā, saskaņā ar pievienoto izkopējumu no Kadastra kartes,
lauksaimniecības vajadzībām līdz 2014.gada 31.decembrim ar tiesībām līgumu
pagarināt uz identisku laiku, ja minētais zemes gabals nav nepieciešams valsts vai
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
2.2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
2.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja normatīvajos aktos tiek noteikts par šīs zemes piekritību valstij.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
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 J. C., adrese (adrese), 2014.gada 02.janvāra iesniegumu par nomas
līguma slēgšanu uz mirušajam tēvam lietošanā bijušo zemes gabalu 440 m 2 platībā, ar
kadastra nr. 7611 005 0930, kas atrodas Krustpils ielā 87, Līvānos, Līvānu novadā, uz
kura atrodas zemes lietotājam piederošas ēkas un būves, konstatēts, ka:
Saskaņā ar iesniegto Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Guntas
Daugavietes 2013.gada 30.oktobrī izdoto Mantojuma apliecību (kas reģistrēta aktu un
apliecinājumu reģistrā ar Nr.3326 ) un 2013.gada 30.oktobrī izdoto Mantojuma
sadales līgumu (kas reģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr.3330) J. C. ir
nekustamā īpašuma Krustpils ielā 87, Līvānos, mantinieks.
Ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.maija sēdes lēmumu Nr.7-13 (1.29.
punkts) atzīts, ka apbūvētais zemes gabals Krustpils ielā 87, Līvānos (kadastra
nr.7611 005 0930) ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītoša zeme saskaņā ar Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu (par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
dzīvojamās ēkas īpašniekiem vai augļu dārzu lietotājiem, kuriem zeme piešķirta ar
apbūves tiesībām).
Uz zemes gabala atrodas zemes lietotājam piederoša garāža, šķūnis un trīs
saimniecības ēkas, par kurām īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas.
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Zemes lietošanas mērķis (0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2. un 7.2
punktu un uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
3.1. Noslēgt ar J. C., adrese (adrese), zemes nomas līgumu par zemes gabalu
2
440 m platībā, kadastra nr. 7611 005 0930, kas atrodas Krustpils ielā 87, Līvānos,
Līvānu novadā, atbilstoši precizētai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem (skat. pielikumā
izkopējumu no kadastra kartes) uz 10 (desmit) gadiem ar tiesībām līgumu pagarināt,
atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķis (0601) – individuālo dzīvojamo māju
apbūve.
3.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk kā EUR 28.00 (divdesmit astoņi eiro) gadā.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Izskatot M. D., dzīvo: (adrese), 2014. gada 02. janvāra iesniegumu par
2009. gada 05. februāra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 11 darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 0.06 ha platībā ar
kadastra nr.7686 007 0731, kas atrodas dārzkopības sabiedrības „Bioķīmiķis”
teritorijā, Dubnas Viensētas Turku pagasta Līvānu novadā), un ņemot vērā 2007.gada
27.septembrī pieņemto Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.13-16 par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta otro daļu,
kurā noteikts, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā
panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās
lietošanā bijušo zemi, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3 punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt ar M. D., dzīvo (adrese), 2009. gada 05. februārī noslēgto
Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.11, atbilstoši precizētai zemes platībai VZD
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nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem
datiem 0.06 ha, uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām līgumu pagarināt, atbilstoši
noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
4.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
4.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
5. Izskatot A. V., adrese: (adrese), 2013.gada 17.decembra iesniegumu par
2012.gada 19.decembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/64
darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabalu 0.076
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0260 un 0.05 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0271 līdz 2013.gada 31.decembrim), kas atrodas Dimantos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt 2012.gada 19.decembra Lauku apvidus zemes nomas līgumu
Nr. LND/9-7/12/64 noslēgtu ar A. V., par zemes gabalu 0.076 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0260 un 0.05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050271, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomu uz 12 mēnešiem
(līdz 2014.gada 31.decembrim) sakņu un augļu dārza ierīkošanas vajadzībām, ar
tiesībām līgumu pagarināt uz identisku laiku, ja minētais zemes gabals nav
nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanai, nosakot nomas maksu
1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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.
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6. Izskatot saņemto zemnieku saimniecības (nosaukums), reģ. Nr. (numurs),
adrese: (adrese), 2014.gada 09.janvāra iesniegumu par 2013.gada 12.jūnija Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/13/22 darbības termiņa pagarināšanu
(zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabaliem - 12.1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-006-0206, 1.55 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0091
un lauksaimniecības izmantojamās zemes daļu 1.5 ha no pašvaldībai piederošās
zemes vienības 4.1 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-004-0050 līdz 2013. gada 31.
decembrim), kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, un saskaņā ar Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu 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, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
6.1. Pagarināt 2013.gada 12.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.
LND/9-7/13/22 noslēgtu ar ZS (nosaukums), reģ. Nr. (numurs), par zemes gabalu 12.1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0206, 1.55 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-003-0091 un lauksaimniecības izmantojamās zemes daļu 1.5 ha no
pašvaldībai piederošās zemes vienības 4.1 ha ar kadastra apzīmējumu 7686-0040050, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, nomu uz 12 mēnešiem (līdz
2014.gada 31.decembrim) lauksaimniecības vajadzībām, ar tiesībām līgumu pagarināt
uz identisku laiku, ja minētais zemes gabals nav nepieciešams valsts vai pašvaldības
funkciju nodrošināšanai, nosakot nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības
gadā un PVN.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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 SIA (nosaukums), reģistrācijas nr. (numurs), 2014.gada 06. janvāra
iesniegumu par pašvaldībai piekrītošas zemes 3,2 ha ar kadastra nr. 7652 003 0178,
kas atrodas Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, ilgtermiņa nomu ar atļauju
nodot zemi apakšnomā SIA (nosaukums) un veikt uz tās būvniecību, lai realizētu
Eiropas struktūrfondu līdzfinansētu projektu - „Kartupeļu un citu augu čipsu ražotnes
izveide”, projekta identifikācijas nr. 12-00-L12300-000060, finansējuma saņēmējs –
SIA (nosaukums) , konstatēts, ka:
Saskaņā ar ierakstu Jersikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000526099, uz zemes vienības ar kadastra Nr. 76520030178 esošo būvju ar
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kadastra apzīmējumiem 76520030178001, 76520030178002 un 76520030178003,
kas atrodas „Tisa” Upenieki, Jersikās pagastā, Līvānu novadā, īpašnieks ir SIA
(nosaukums) reģistrācijas nr. (numurs). Īpašumtiesības uz būvēm nostiprinātas
zemesgrāmatā 2013.gada 17.oktobrī.
SIA (nosaukums) tai piederošās būves ar kadastra apzīmējumiem
76520030178001, 76520030178002 un 76520030178003 nodevis nomā SIA
(nosaukums), reģistrācijas nr. (numurs), nomas termiņš līdz 2030.gada 31.decembrim.
Nomas tiesība nostiprināta zemesgrāmatā 2013.gada 27.novembrī.
Zemes īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Ar Jersikas pagasta
padomes 2008. gada 25. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 12, 1§, 1.11. punkts)
atzīts, ka zeme ar kadastra Nr. 7652-003-0178 platībā 7 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 publiskas personas 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
7.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA (nosaukums), reģ.nr. (numurs), par
būvēm ar kadastra apzīmējumiem 76520030178001, 76520030178002 un
76520030178003 piesaistītā zemes gabala 3,2 ha platībā, kas ir daļa no zemes gabala
ar kadastra Nr. 76520030178, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nomu uz 12 (divpadsmit) gadiem ar tiesībām līgumu pagarināt, ar apbūves
tiesībām atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim – (0101) zeme, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (skat. pielikumā izkopējumu no
kadastra kartes).
7.2. Nomas līgumā paredzēt, ka nomniekam ir tiesības iznomāto zemi nodot
apakšnomā SIA (nosaukums) reģ. nr. (numurs), uz termiņu, kas nav garāks par 12
(divpadsmit) gadiem ar tiesībām uz iznomāta zemes gabala veikt būvniecību.
7.3. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā EUR 28 gadā.
7.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
7.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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13. Par Valsts kases aizdevumu procentu likmju maiņu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta 1.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra
noteikumiem Nr. 63 „Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, un ņemot vērā Valsts
kases noteikto kārtību par Valsts kases izsniegtā aizdevuma procentu likmes maiņu no
fiksētās uz mainīgo, veicot to vienu reizi aizdevuma līguma darbības laikā, kā arī
iespēju pārskatīt procentu likmi, ja starpība starp aizdevumam piemēroto aizdevuma
procentu likmi un to likmi, kas tiek piemērota no Valsts aizdevumiem pieprasījuma
iesniegšanas dienā, nav mazāka par 1% un aizdevuma atmaksas atlikušais termiņš nav
īsāks par 1 gadu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1.Lūgt Valsts kasi atbalstīt aizdevuma procentu likmes maiņu no fiksētās uz
mainīgo, piemērojot viena gada valsts aizdevuma procentu likmi, sekojošiem Līvānu
novada domes ņemtajiem aizņēmumiem:
1.1. ERAF projekta „Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu
infrastruktūras uzlabošana” īstenošanai, 2009.gada 30.jūlija Aizdevuma līgums Nr.
A2/1/09/368, trančes Nr. P-148/2009;
1.2. ELFLA projekta „Pašvaldības ceļa Jersika – Daranka rekonstrukcija”
īstenošanai, 2009.gada 30.jūlija Aizdevuma līgums Nr. A2/1/09/369, trančes Nr. P149/2009;
1.3. ELFLA projekta „Turku saieta nama būvniecība” īstenošanai, 2010.gada
23.aprīļa Aizdevuma līgums Nr. A2/1/10/284, trančes Nr. P-74/2010.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
14. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2013. gada 6. februāra Nolikumā
konkursam „Līvānu novada Gada balva kultūrā”.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar euro kā maksāšanas līdzekļa ieviešanu no 2014.gada 1.janvāra un
pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 6., 31.un 32.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu un ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam J.
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Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1. Veikt šādus grozījumus Līvānu novada domes 2013. gada 6. februāra
Nolikumā konkursam „Līvānu novada Gada balva kultūrā” 20. punktā:
1.1. aizstāt nolikuma 20.1. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 600” ar
apzīmējumu un skaitli „EUR 850”;
1.2. aizstāt nolikuma 20.2. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 50” ar
apzīmējumu un skaitli „EUR 71”;
1.3. aizstāt nolikuma 20.3. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 100” ar
apzīmējumu un skaitli „EUR 142”;
1.4. aizstāt nolikuma 20.4. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 100” ar
apzīmējumu un skaitli „EUR 142”.
2. Papildināt Nolikuma X nodaļu Pārejas noteikumi ar 2. punktu šādā
redakcijā:
„2. Grozījumi šo noteikumu 20. punktā stājas spēkā ar 2014. gada 1. februāri.”
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska
15. Par maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra „Rožlejas” 2014. gada 17.
janvāra vēstuli Nr. 2-1/2 „Par izmaksu noteikšanu” un saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „b” un „g” apakšpunktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt 2013. gada 28. novembra sēdes lēmuma Nr. 20-26 „Par
Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem” 8.
pielikumu „Maksas pakalpojumi Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrā
„Rožlejas”” jaunā redakcijā /skatīt pielikumā/.
1.2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.1. punktā veiktie grozījumi stājas spēkā ar 2014.
gada 1. februāri.
1.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra
„Rožlejas” vadītāja Gunta Jaudzema.
Pielikumā: 2013. gada 28. novembra sēdes lēmuma Nr. 20-26 „Par Līvānu novada
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem”
8. pielikums uz 1 lpp.
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2. Izskatot Latgales mākslas un amatniecības centra 2014. gada 21. janvāra
vēstuli Nr. 1-5/1 „Par ieejas maksu LMAC”” un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 14. punkta „b” un „g” apakšpunktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt 2013. gada 28. novembra sēdes lēmuma Nr. 20-26 „Par
Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem” 5.
pielikumu Maksas pakalpojumi Latgales Mākslas un amatniecības centrā jaunā
redakcijā /skatīt pielikumā/.
2.2. Noteikt, ka šī lēmuma 2.1. punktā veiktie grozījumi stājas spēkā ar 2014.
gada 1. februāri.
2.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja
Ilze Griezāne.
Pielikumā: 2013. gada 28. novembra sēdes lēmuma Nr. 20-26 „Par Līvānu novada
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem”
5. pielikums uz 1 lpp.
3. Izskatot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera
ierosinājumu par grozījumiem 2013. gada 28. novembra sēdes lēmuma Nr. 20-26 „Par
Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem” 1.
pielikumā un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta
„b” un „g” apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt 2013. gada 28. novembra sēdes lēmuma Nr. 20-26 „Par
Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem” 1.
pielikuma „Maksas pakalpojumi Līvānu novada domē un pagastu pārvaldēs” 1. daļu
„Maksas pakalpojumi Līvānu novada domē” jaunā redakcijā /skatīt pielikumā/.
3.2. Noteikt, ka šī lēmuma 3.1. punktā veiktie grozījumi stājas spēkā ar 2014.
gada 1. februāri.
3.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: 2013. gada 28. novembra sēdes lēmuma Nr. 20-26 „Par Līvānu novada
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem”
1. pielikums uz 2 lpp.
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4. Izskatot Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
„Kvartāls” 2014. gada 22. janvāra vēstuli Nr. 1 „Par jaunatnes iniciatīvu centra
„Kvartāls” maksas pakalpojumiem” un ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas
izstrādātās jauniešu centru izveides vadlīnijas, kas nosaka, ka jauniešiem centra
pakalpojumi ir jānodrošina bez maksas vai nosakot minimālu maksu, bet pārējiem
centra apmeklētājiem nosakāma maksa par saņemto pakalpojumu, un nolūkā veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu un sportu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 6. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta „b” un „g”
apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
4.1. Apstiprināt ar 2014. gada 1. februāri Līvānu novada Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra „Kvartāls” maksas pakalpojuma izcenojumus, pielikums
Nr. 1.
4.2 Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra „Kvartāls” vadītāja Inga Zvaigzne-Sniķere.
Pielikumā: Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „Kvartāls”
maksas pakalpojumi uz 1 lpp.
5. Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” 2014. gada 3. janvāra vēstuli Nr. 1-8.02 „Par sabiedriskās tualetes
maksas pakalpojuma tarifa izskatīšanu” par SIA apsaimniekošanā nodotās
sabiedriskās tualetes tarifa maiņu sakarā ar telpu uzkopšanas izdevumu palielinājumu
pēc telpu rekonstrukcijas, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 14. punkta „b” un „g” apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
5.1. Ar 2014. gada 1. martu noteikt sabiedriskās tualetes Dzelzceļa ielā 21A,
Līvānos, Līvānu novadā, lietošanas maksu vienam apmeklētājam EUR 0,20 (ieskaitot
PVN) apmērā.
5.2. Atcelt Līvānu novada domes 2006. gada 29. jūnija lēmumu Nr.13 – 21
„Par maksas pakalpojuma tarifa noteikšanu”.
5.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
valdes priekšsēdētājs Artūrs Vilcāns.
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16. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2013. gada 3 oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 26 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu
Līvānu novadā 2014. gadā”
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar euro kā maksāšanas līdzekļa ieviešanu ar 2014. gada 1. janvāri un
pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 6., 31.un 32.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3.punktu, 14. panta trešo daļu, 21. panta pirmās
daļas 15.punktu un 41.panta pirmās daļas 1.punktu, un ņemot vērā Finanšu komitejas
un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes 2014. gada 30. janvāra saistošos noteikumus
Nr. 5 „Grozījumi Līvānu novada domes 2013. gada 3. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 26 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Līvānu novadā
2014. gadā” (sk. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: Saistošie noteikumi uz 1.lpp.
17. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2010. gada 13. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 8 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites
kārtību Līvānu novadā.”
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014. gada 14.
janvāra vēstulē Nr.18-6/282 „Par saistošajiem noteikumiem” sniegto atzinumu par
Līvānu novada domes 2013. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr. 21
„Grozījumi Līvānu novada domes 2010. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8
„Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Līvānu novadā””
un ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes 2014. gada 30. janvāra saistošos noteikumus
Nr. 6 „Grozījumi Līvānu novada domes 2010. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos
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Nr. 8 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Līvānu
novadā”” ( Turpmāk – Noteikumi)
2. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
3. Atcelt Līvānu novada domes 2013. gada 28. novembra sēdes lēmumu Nr.
20-22 „Par precizējumu Līvānu novada domes 2013. gada 26. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 21 „Grozījumi Līvānu novada domes 2010. gada 13. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 8 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Līvānu novadā.”
4. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 3 lpp.
18. Par zvejas tiesību nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot J. A., dzīvo (adrese), 2014.gada 07.janvāra iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2014. gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. pantu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 918
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”, un
pamatojoties uz likuma par „Pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt J. A., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu EUR 14.23.
2. Noteikt, ka J. A. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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19. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, Rīgas ielā 2B, Līvānos, Līvānu novadā, 2014. gada 20. janvāra vēstuli
Nr. 1-8.11 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kopējo tarifu” un sakarā ar
euro, kā maksāšanas līdzekļa ieviešanu no 2014.gada 1.janvāra un pamatojoties uz
Euro ieviešanas kārtības likuma 6., un 12.pantu, dabas resursu nodokļa likmes
palielinājumu atbilstoši Dabas resursu nodokļa likuma 3. pielikumam, un
pamatojoties uz Līvānu novada domes 2012. gada 29. marta saistošo noteikumu Nr. 6
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā” 52. un 53. punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu un 21. panta pirmās
daļas 14. punkta „e” punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1. No 2014. gada 1. maija apstiprināt šādu SIA „Līvānu dzīvokļu un
komunālās saimniecības” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kopējo tarifu:
N.
Pakalpojuma
Mērvi
Savākšana,
Dabas
KOPĀ PVN
Tarifs
p.k
veids
enība pārvadāšana
resursu
Tarifs
21%,
ar
.
un
nodokli,
bez
EUR
PVN,
apglabāšana,
EUR
PVN,
EUR
EUR
EUR
1. Sadzīves
t
80,73*
12,00
92,73 19,47 112,20
atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojumu
m3
16,15*
2,40
18,55
3,90
22,45
kopējais tarifs
2. Maksa no viena
par
1,54
0,32
1,86
iedzīvotāja
0,083
mēnesī par sauso
m3 **
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojumu *
* tarifs netiek mainīts
* tarifs Ls apstiprināts ar Līvānu novada domes 2002. gada 30. maija sēdes
lēmumu Nr. 7-11
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
valdes priekšsēdētājs Artūrs Vilcāns.
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20. Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošajam
apbūvētam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu Nr.7686-003-0261, kas atrodas
Turkos, Turku 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt pašvaldībai piekrītošajam apbūvētam zemes gabalam 1,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu Nr.7686-003-0261, kas atrodas Turkos, Turku
pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu ,,Dakteri” ( sk. pielikumā izkopējumu no
kadastra kartes).
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3 Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošiem
neapbūvētiem zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem Nr.7686-003-0248 un
7686-003-0250, kas atrodas Turkos, Turku 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētiem zemes gabaliem 0,5 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0248 un 0,4 ha platībā ar kadastra
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apzīmējumu 7686-003-0250, kas atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu ,,Lācīši” ( sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2.2.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3 Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
3. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
4. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
21. Par adrešu precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 2013.gada 10.decembra vēstuli
Nr.2-04.1-L/5150 par adrešu datu kārtošanu Līvānu novada pašvaldībā un pievienoto
sarakstu ar adresācijas objektiem, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, kuriem
nav piešķirtas adreses, sakarā ar datu precizēšanu Valsts zemes dienesta nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) adrešu reģistrā, 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamā īpašuma ,,Lauciņi” zemes vienībai 11,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-003-0230 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7682-003-0230-001, 7682-003-0230-002, 7682-003-0230003 un 7682-003-0230-004, kas atrodas Ragavikos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
jaunu adresi: ,,Lauciņi 1”, Ragaviki, Sutru pagasts, Līvānu novads ( sk. pielikumā
izkopējumu no kadastra kartes).
1.2. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes gabalam 0,1783 ha platībā ar
kadastra Nr.7682-003-0309 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 7682-003-0309-001 un 7682-003-0309-002, kas atrodas
Rauniešos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Veikals Nr.62”, Raunieši, Sutru
pagasts, Līvānu novads (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
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1.3. Noteikt nekustamā īpašuma ,,Paladziņi” zemes vienībai 8,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-005-0106 un ar to funkcionāli saistītai ēkai – dzīvojamai
mājai ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0106-002, kas atrodas Lipuškos, Sutru
pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi: ,,Paladziņi 1”, Lipuški, Sutru pagasts, Līvānu
novads ( sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
1.4. Noteikt nekustamajam īpašumam – vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7682-005-0106-001
un 7682-005-0106-003, kas atrodas uz nekustamā īpašuma ,,Paladziņi” zemes gabala
8,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0106, Lipuškos, Sutru pagastā,
Līvānu novadā, jaunu adresi: ,,Veikals Nr.88”, Lipuški, Sutru pagasts, Līvānu novads
( sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
1.5. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes gabalam 3,1 ha platībā ar
nosaukumu ,,Lielie Grantkalni” un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar
kadastra Nr.7682-002-0223, kas atrodas Krivokos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
adresi: ,,Latiņi”, Krivoki, Sutru pagasts, Līvānu novads ( sk. pielikumā izkopējumu no
kadastra kartes).
1.6. Nepiešķirt adresi nekustamajam īpašumam – dzīvojamajai mājai ar
kadastra apzīmējumu 7682-003-0028-005, kas atrodas uz nekustamā īpašuma
,,Rinkini” zemes gabala 25.9 ha platībā ar nosaukumu ,,Rinkini” ar kadastra Nr.7682003-0028, Rauniešos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, jo dzīvojamā māja nav
uzskatāma par adresācijas objektu (sabrukusi).
1.7. Nepiešķirt adresi nekustamajam īpašumam – dzīvojamajai mājai ar
kadastra apzīmējumu 7682-003-0259-001, kas atrodas uz pašvaldībai piekritīgā
zemes gabala 2.0 ha platībā ar kadastra Nr. 7682-003-0259, Rauniešos, Sutru pagastā,
Līvānu novadā, jo dzīvojamā māja nav uzskatāma par adresācijas objektu (sabrukusi).
1.8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.9. 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 5 lpp.
2. Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 2013.gada 10.decembra vēstuli
Nr.2-04.1-L/5150 par adrešu datu kārtošanu Līvānu novada pašvaldībā un pievienoto
sarakstu ar adresācijas objektiem, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, kuriem
nav piešķirtas adreses, sakarā ar datu precizēšanu Valsts zemes dienesta nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) adrešu reģistrā, 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
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NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamajam īpašumam, zemes gabalam 0,5 ha platībā ar
kadastra Nr.7686-006-0350 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 7686-006-0350-001, 7686-006-0350-002, 7686-006-0350003 un 7686-006-0350-004, kas atrodas Peiseniekos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
adresi: „Palazdas”, Peisenieki, Turku pagasts, Līvānu novads /sk. pielikumā zemes
robežu plānu/.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāns uz 1 lapas.
3. Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 2013.gada 10.decembra vēstuli
Nr.2-04.1-L/5150 par adrešu datu kārtošanu Līvānu novada pašvaldībā un pievienoto
sarakstu ar adresācijas objektiem, kuriem nav piešķirtas adreses, kas atrodas Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu precizēšanu Valsts zemes dienesta nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) adrešu reģistrā, 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, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
3.1. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes gabalam 15,5 ha platībā un ar
to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0067,
kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, adresi: “Tiltiņi”, Nīcgaļi, Rudzātu
pagasts, Līvānu novads.
3.2. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes gabalam 5,1 ha platībā un ar to
funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0014, kas
atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, adresi: “Zirnīši”, Būmaņi, Rudzātu pagasts,
Līvānu novads.
3.3. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes gabalam 4,4 ha platībā un ar to
funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 7668-004-0095, kas
atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, adresi: “Vidu- Grāvīši”, Vidi, Rudzātu
pagasts, Līvānu novads.
3.4. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes gabalam 0,9 ha platībā un ar to
funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0051, kas
atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, adresi: “Mārki”, Bikaunieki, Rudzātu
pagasts, Līvānu novads.
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3.5. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes gabalam 0,5225 ha platībā ar
kadastra Nr.7668-007-0319 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 7668-007-0319 -001, 7668-007-0319 -002, 7668-007-0319 –
003, 7668-007-0319 -004, 7668-007-0319 -005, 7668-007-0319 – 006, 7668-0070319 -007, 7668-007-0319 -008, 7668-007-0319 -009, 7668-007-0319 -010 un 7668007-0319 -011, kas atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, adresi: Parka
iela 6, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
3.6. Noteikt nekustamajam īpašumam - ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem Nr. 7668-007-0050 -001, 7668-007-0050 -002, 7668-007-0050 - 003
un 7668-007-0050 -004, kas atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
atbilstoši zemes vienībai 1,3 ha platībā ar kadastra Nr. 7668-007-0050 ar nosaukumu
,,Krastmala” piešķirto adresi: Miera iela 6, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
3.7. Nepiešķirt jaunu adresi nekustamajiem īpašumiem – dzīvojamajām
mājām, kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, šādām ēkām, jo dzīvojamā māja
nav uzskatāma par adresācijas objektu (sabrukusi):
3.7.1.dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0176-001,
3.7.2. dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0147-001,
3.7.3. dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0019-001,
3.7.4. dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 7668-001-0040-005,
3.7.5. dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 7668-004-0097-008,
3.7.6. dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 7668-009-0074-001,
3.7.7. dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 7668-009-0038-006,
3.7.8. dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 7668-004-0046-001,
3.7.9. dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 7668-005-0128-001,
3.7.10. dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0090-001,
3.7.11. dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0033-004.
3.8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.9. 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: izkopējumi no kadastra kartes uz 6 lpp.
22. Par zemes vienības platības precizēšanu
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas biroja 2013.gada 18.decembra
vēstuli Nr.10-03 /307529-3/4 par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7652-0050209 un 7652-005-0213 platības precizēšanu atbilstoši biroja sagatavotajām zemes
robežu shēmām Līvānu novada Jersikas pagastā, un saskaņā ar likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu un likuma “Par pašvaldībām”
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21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienību precizētās platības atbilstoši Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskajiem datiem un Biroja sagatavotajām
zemes robežu shēmām Līvānu novada Jersikas pagastā šādām zemes vienībām:
1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0209 - 3,3024 ha (sk.
pielikumā zemes robežu shēmu);
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0213 - 5,5607 ha (sk.
pielikumā zemes robežu shēmu).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu shēmas uz 2 lpp.
23. Par zemes gabala nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
25. Par zemes ierīcības projekta „Skujenieki” apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
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26. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Līvānu novada domes Turku pagasta pārvaldes vadītāja Aivara
Smelcera ierosinājumu un ņemot vērā to, ka Līvānu novada Turku pagasta smilts
atradnē ,,Vanagsala” ar kadastra Nr.76860030031 (īpašnieks Edgara Cakula deklarēta
dzīvesvieta ,,Kalniņāres”, Būmaņi , Rudzātu pagasts, Līvānu novads), paredzētā
darbība- atklāta derīgo izrakteņu smilts ieguve, Valsts vides dienests 2013.gada
23.maijā noteicis Derīgo izrakteņu ieguves limitu 91,27 tūkst. m3 apjomā termiņam
līdz 2038. gada 10. aprīlim un atbilstoši Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās
vides pārvaldes 2013.gada 7.oktobra izsniegtajiem Tehniskajiem noteikumiem
Nr.DA13TN0231 paredzētās darbības termiņš noteikts līdz 2038. gada 10. aprīlim,
un saskaņā ar likuma ,,Par zemes dzīlēm” 10. pantu, Ministru Kabineta 2011.gada
6.septembra Noteikumu Nr.696 ,, Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” un likuma ,,Par
pašvaldībām” 14. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1.1. Izteikt Līvānu novada domes 2013.gada 31. oktobra lēmuma Nr.17-12
pirmo punktu šādā redakcijā:
„1.Atļaut Edgaram Cakulam deklarēta dzīvesvieta ,,Kalniņāres”, Būmaņi ,
Rudzātu pagasts, Līvānu novads iegūt bieži sastopamos derīgos izrakteņus- smilti
77,37. tūkst.m3 apjomā Līvānu novada Turku pagasta smilts atradnē „ Vanagsala”,
kadastra Nr. 7686 003 0031, līdz 2038. gada 10.aprīlim un izsniegt bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauju”.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir Turku pagasta
pārvaldes vadītājs Aivars Smelcers.
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 Līvānu novada domes Turku pagasta pārvaldes vadītāja Aivara
Smelcera ierosinājumu un ņemot vērā to, ka Līvānu novada Turku pagasta smilts
atradnē „Garās priedes” ar kadastra Nr. 76860060232 (nomnieks SIA „Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība”) paredzētā darbība - atklāta derīgo izrakteņu
smilts ieguve, Valsts vides dienests 2013.gada 27.jūnijā noteicis Derīgo izrakteņu
ieguves limitu 187,9 tūkst. m3 apjomā termiņam līdz 2023.gada 26.jūnijam un
atbilstoši Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 2013.gada
13.augusta izsniegtajiem Tehniskajiem noteikumiem Nr.DA13TN0185 paredzētās
darbības termiņš noteikts līdz 2023.gada 26.jūnijam, un saskaņā ar likuma ,,Par zemes
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dzīlēm” 10.pantu, Ministru Kabineta 2011.gada 6.septembra Noteikumu Nr.696
,,Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves
atļauju izsniegšanas kārtība” un likuma ,,Par pašvaldībām” 14.pantu un 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
2.1. Izteikt Līvānu novada domes 2013.gada 26.septembra lēmuma Nr.15-15
pirmo punktu šādā redakcijā:
„1.Atļaut SIA ,,Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” reģ. Nr.
41503010497 iegūt bieži sastopamos derīgos izrakteņus- smilti 187,9 tūkst.m3
apjomā Līvānu novada Turku pagasta smilts atradnē „ Garās priedes”, kadastra
Nr.76860060232, līdz 2023.gada 26.jūnijam un izsniegt SIA ,,Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” reģ. Nr.41503010497bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju.”
2.2. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir Turku pagasta
pārvaldes vadītājs Aivars Smelcers.
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.
27. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot K. Š., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), 2013. gada 27. decembra
iesniegumu (reģ. 2014. gada 7. janvārī ar nr. 2-11.1/14/14-Š) par pašvaldības
palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā personai, kura pēc soda izciešanas atbrīvojusies
no ieslodzījuma vietas, un pamatojoties uz likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14. panta pirmās daļas piekto punktu, kurā noteikts, ka pirmām kārtām ar
dzīvojamo telpu nodrošināmas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no
ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā un tām 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 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, un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam, P.
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Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt K. Š., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1 cilv.,
labiekārtota 2 – istabas dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 38,68 kv.m. īres tiesības.
1.2. K. Š. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
1.3. Izslēgt K. Š. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, pirmās kārtas nodrošināmo personu grupas, kārtas nr.
9.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
2. Izskatot K. K., dzīvo (adrese), 2014. gada 14. janvāra iesniegumu (reģ.
2014. gada 14. janvārī ar nr. 2-11.1/14/29-K) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu ,Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt K. K., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., 1 – istabas dzīvokļa bez
ērtībām (adrese), ar kop. pl. 19,00 m2 īres tiesības uz laiku līdz 2014. gada 31. jūlijam,
ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2.2. K. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 – istabas dzīvokļa bez ērtībām
Rīgas ielā 40 – 7, Līvānos īri.
2.3. Izslēgt K. K. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 17.
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2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
3. Izskatot A. S., dzīvo (adrese), 2013. gada 6. decembra iesniegumu (reģ.
2013. gada 6. decembrī ar nr. 12-1/13/1328-S) par pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši
Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2.
punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut A. S., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 4 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr. 21.
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.
28. Par izmaiņām komisiju un valžu sastāvā.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot Ivara Bidzāna, dzīvo Lāčplēša ielā 15-2, Līvānos, 2014. gada
17. janvāra iesniegumu par iekļaušanu Līvānu novada domes Administratīvās
komisijas sastāvā un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, un
Līvānu novada pašvaldības nolikuma 47.4. punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
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1.1. Ar 2014. gada 1. februāri iekļaut Līvānu novada domes Administratīvās
komisijas sastāvā Ivaru Bidzānu, Līvānu novada domes sociālo darbinieku.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
2. Izskatot Ineses Brūveres (pirms uzvārda maiņas - Gulbe), dzīvo
„Jaunbirzgale”, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, 2014. gada 14. janvāra iesniegumu
par izslēgšanu no Rudzātu pagasta valdes sastāva un Valda Anspaka, dzīvo „Pīterāni”,
Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, 2014. gada 14. janvāra 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, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
2.1. Ar 2014. gada 31. janvāri atbrīvot Inesi Brūveri no Rudzātu pagasta
valdes locekļa pienākumiem un izslēgt no valdes sastāva.
2.2. Ar 2014. gada 1. februāri iekļaut Rudzātu pagasta valdes sastāvā Valdi
Anspaku, Līvānu novada domes deputātu.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
29. Par Līvānu novada domes Izglītības pārvaldes vadītāju.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Ilgas Peisenieces, Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja
pienākumu izpildītājas, 2014. gada 20. janvāra iesniegumu un Līvānu novada domes
izpilddirektora Ulda Skreivera ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1. Ar 2014. gada 1. februāri Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja amatā
iecelt Ilgu Peisenieci, dzīvo „Īves”, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes personāla
vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
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30. Par konkursa „Līvānu novada Gada balva kultūrā” apbalvojuma
pretendentu noteikšanu
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot konkursa „Līvānu novada Gada balva kultūrā” komisijas 2014. gada
22. janvāra sēdes protokolu Nr. 1 un ierosinājumu piešķirt nominācijas izvirzītajiem
pretendentiem, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2013. gada 6. februāra nolikumu
konkursam „Līvānu novada Gada balva kultūrā”, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, kur kā viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām noteikts rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, un 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt balvu nominācijā „Labākais amatiermākslas kolektīvs” – Līvānu
novada kultūras centra TDA „Silava” (vadītājs Andrejs Usārs).
2. Piešķirt balvu nominācijā „Labākais vadītājs” – Līvānu novada kultūras
centra sieviešu senioru kora „Sendienas” vadītājam Edgars Znutiņam.
3. Piešķirt balvu nominācijā „Novada labākais pasākums” – XXV Vispārējo
latviešu Dziesmu un XV Deju svētku ielīgošanas pasākums „Jōņa dīnu gaideidama”
(galvenā organizētāja Dienvidlatgales folkloras kopu koordinatore Anna Kārkle).
4. Piešķirt balvu nominācijā „Labākais vizuāli estētiskā tēla veidotājs kultūras
iestādēs” – Līvānu novada kultūras centra dīdžejam Artim Ojāram Skrūzmanim.
5. Apbalvojumus atbilstoši konkursa „Līvānu novada Gada balva kultūrā”
nolikuma 20. punktam pasniegt Līvānu novada pašdarbības kolektīvu un kultūras
iestāžu darbinieku gada pasākumā 2014. gada 8. februārī.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu kultūras centra direktore
Līga Rubīne.
Sēde beidzas plkst.1100
Protokols parakstīts 2014. gada 3. februārī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
kancelejas pārzine

/paraksts/

A. Elksne
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