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Sēdes sākums plkst. 900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠANE, sēdē piedalās līdz darba kārtības 19. jautājuma izskatīšanai
Ināra KALVĀNE
Gaļina KRJUKOVA
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Ainis VEIGURS
Nav ieradušies deputāti
Juris KIRILLOVS, slimības dēļ
Valdis ANSPAKS, slimības dēļ
Mārīte VILCĀNE, komandējumā
Sēdē klātesošās personas:
Uldis Skreivers, izpilddirektors,
Ginta Kraukle, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
Indra Artemjeva, sabiedrisko attiecību speciāliste,
Viktorija Loča, lietvedības un personāla nodaļas vadītāja,
Līga Ancāne, galvenā ekonomiste,
Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Valija Ruisa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,

Aivars Smelcers, Turku pagasta pārvaldes vadītāja,
Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Miķelis Baltmanis, zemes ierīcības inženieris
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 pabalstu asins donoriem. Ziņo A. Vaivods.
3. Par pašvaldības kustamas mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW Passat
atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
4. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
sagatavošanas grupā. Ziņo A. Vaivods.
5. Par telpu nomas maksas samazināšanu. Ziņo A. Vaivods.
6. Par telpas patapinājumu. Ziņo A. Vaivods.
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
8. Par Valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu. Ziņo A. Vaivods.
9. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2011. gada 24. februāra noteikumos
Nr.1 „Par ceļa izdevumiem un dienas naudu Līvānu novada izglītības iestāžu
audzēkņiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos”. Ziņo A.
Vaivods.
10. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods.
11. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
12. Par pilsētas robežzīmes „Līvāni” idejas skiču konkursa nolikumu. Ziņo A.
Vaivods.
13. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
14. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
15. Par zemes nomu veikborda parka izveidei. Ziņo A. Vaivods.
16. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
17. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
18. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Kārtība, kādā notiek Līvānu novada
interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana”. Ziņo I. Kalvāne.
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Adenaitsils”. Ziņo
J. Magdaļenoks.
20. Par zemes ierīcības projekta „Senči” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
21. Par zemes ierīcības projekta „Znotiņi” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
22. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
23. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
24. Par adrešu precizēšanu Līvānu novada Jersikas pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
25. Par adrešu precizēšanu Līvānu novada Sutru pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
26. Par adrešu precizēšanu Līvānu novada Rožupes pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
27. Par adrešu precizēšanu Līvānu novada Turku pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
28. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
29. Par zemes ierīcības projekta „Dzegūzes” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
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30. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
31. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
6.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods rīkoja iedzīvotāju
pieņemšanu Sutru pagastā un tikās ar Sutru pagasta pārvaldes darbiniekiem.
8.martā Līvānu novada Kultūras centrā notika Tautas deju ansambļa „Silava” 35
gadu jubilejas pasākums. Līvānu novada domi pasākumā pārstāvēja domes
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
10. - 11.martā Līvānu novada domes deputāti un vadības pārstāvji darba vizītes
ietvaros apmeklēja Ukmerģes rajona (Lietuvā) pašvaldību. Vizītes mērķis bija
pieredzes apmaiņa.
11. - 14.martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Eiropas Komisijas
rīkotajā Mēru pakta pilsētu pasākumā Tbilisi (Gruzijā), kur sniedza informāciju
Austrumu partnerības valstu pārstāvjiem par Līvānu novada pieredzi Ilgtspējīgās
Enerģijas rīcības plāna izstrādē un vides projektu ieviešanā. Šajā pat laikā Līvānu
novada domes Plānošanas un attīstības daļas vadītājas pienākumu izpildītāja Aiga
Balule piedalījās Mēru pakta pilsētu pasākumā Kišiņevā (Moldāvijā).
13.martā Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā notika Līvānu novada
izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku izglītības jomā sanāksme.
18.martā:
1) Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās SIA „Preiļu slimnīca” (kuras daļu
turētājs ir arī Līvānu novada pašvaldība) dalībnieku sanāksmē, kur tika skatīti
uzņēmuma attīstības jautājumi,
2) Līvānu novada domē notika Administratīvās komisijas sēde.
20.martā Līvānu novada domē notika Līvānu novada domes komiteju sēdes: Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde, Tautsaimniecības komitejas sēde un
Finanšu komitejas sēde, kā arī Līvānu novada domes ārkārtas sēde.
21.martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās LR Labklājības ministrijas
rīkotajā seminārā Rīgā, kur tika skatīti jautājumi par aktualitātēm saistībā ar ES fondu
2014.-2020.gada plānošanas periodu.
24.martā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Koalīcijas Sadarbības
padomes sēdē LR Saeimā, kur tika skatīti jautājumi par grozījumiem likumprojektā
„Pasta likums”, iespējamo institucionālo un funkcionālo risinājumu mediju politikas
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izstrādei, būvniecības regulējuma izmaiņām 2014.gadā, grozījumiem likumprojektā
„Grozījumi Augstskolu likumā” u.c.
25.martā:
1) Līvānos norisinājās Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums
Līvānu novada Kultūras centrā, kā arī atceres brīdis pie piemiņas akmens līdzās
Līvānu dzelzceļa stacijai. Pasākumā piedalījās Līvānu novada domes priekšsēdētājs
Andris Vaivods, priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne un LR 11. Saeimas deputāts
Jānis Klaužs,
2) Līvānu novada domi apmeklēja uzņēmuma LMT pārstāvji. Viņi tikās ar Līvānu
novada domes vadību un speciālistiem un informēja par plānoto iedzīvotāju iniciatīvu
atbalsta programmu.
Izsludināts Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkurss 2014.
Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu
risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. Projekti jāiesniedz līdz šī
gada 15.aprīlim.
2. Par pabalstu asins donoriem.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Latvijas Sarkanā Krusta Līvānu novada nodaļas ierosinājumu
finansiāli atbalstīt brīvprātīgos asins donorus un, lai piesaistītu gados jaunus cilvēkus
asins nodošanai asins donoru dienās SIA „Līvānu slimnīca”, kuras tiek rīkotas
sadarbojoties ar Latvijas asinsdonoru centra Latgales filiāli un Latvijas Sarkanā
Krusta Līvānu novada nodaļu, kā arī nolūkā atbalstīt asins donoru kustību Līvānu
novadā un Latvijā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3. pantu, 15. panta
pirmās daļas 6. punktu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu EUR 7,00 apmērā katram donoram, kas piedalās rīkotajās
asins donoru dienās SIA „Līvānu slimnīca”, par vienu asins nodošanas reizi.
2. Noteikt, ka pabalsts asins donoram tiek izmaksāts asins nodošanas dienā un
vietā – SIA „Līvānu slimnīca” telpās Zaļā ielā 44, Līvānos.
3.Noteikt, ka pabalsta izmaksas tiek veiktas no Līvānu novada domes 2014.
gada pamatbudžeta sadaļā „Pārējie sociālās aprūpes pasākumi” plānotajiem
līdzekļiem.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.
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3. Par pašvaldības kustamas mantas – vieglās pasažieru
automašīnas VW Passat atsavināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots P. Romanovskim
Saskaņā Līvānu novada domes izpilddirektora Ulda Skreivera ierosinājumu
par pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW Passat, valsts
numura zīme EB 6149, 2000. izlaiduma gads, atsavināšanu sakarā ar tālākas
izmantošanas ekonomisko neizdevīgumu, Privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu, kurā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas
publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – vieglo pasažieru
automašīnu VW Passat, valsts numura zīme EB 6149, 2000. izlaiduma gads.
2. Uzdot Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijai organizēt un nodrošināt atsavināšanas procesu.
3. Uzdot Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijai veikt automašīnas novērtēšanu, pieaicinot sertificētu
vērtētāju.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes Privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
4. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas
skolas sagatavošanas grupā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots I. Jaunušānei
Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas 2014.gada
3.marta vēstuli Nr.1-17/1 par mācību maksas noteikšanu pašapmaksas sagatavošanas
grupā audzēkņiem, kuri 2014./2015.mācību gadā vēlas mācīties Jēkaba Graubiņa
Līvānu Mūzikas un mākslas skolas 1.klasē profesionālās ievirzes mūzikas izglītības
programmās, un pamatojoties uz Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
nolikuma 43.punktu, 2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
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Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt mācību maksu pašapmaksas sagatavošanas grupas audzēkņiem,
kuri 2014./2015.mācību gadā vēlas mācīties Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un
mākslas skolas 1.klasē profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās, 9,00
euro apmērā sagatavošanas grupas audzēknim mēnesī par 0,3 stundām nedēļā –
instrumentu spēle un 1 stundu nedēļā – mūzikas mācība.
2. Noteikt, ka sagatavošanas grupas audzēkņu mācību maksa tiek novirzīta
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
5. Par telpu nomas maksas samazināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots I. Jaunušānei, I. Kalvānei
Paskaidro U. Skreivers
1. Izskatot V. M., dzīvo (adrese), 2014. gada 13.februāra iesniegumu ar
lūgumu samazināt telpu nomas maksu par zāles Līvānu bērnu un jauniešu centra ēkā
Rīgas ielā 110, Līvānos, izmantošanu relaksējošas vingrošanas nodarbībām, kuras
apmeklē personas ar minimāliem ienākumiem, un ņemot vērā Līvānu bērnu un
jauniešu centra direktores Valentīnas Poikānes piekrišanu un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A.
Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt 50% atlaidi telpu nomas maksai par zāles Līvānu bērnu un
jauniešu centra ēkā Rīgas ielā 110, Līvānos, izmantošanu relaksējošas vingrošanas
nodarbībām.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu bērnu un jauniešu
centra direktore Valentīna Poikāne.
2. Izskatot V. K., dzīvo (adrese), 2014. gada 14.februāra iesniegumu ar
lūgumu samazināt telpu nomas maksu par zāles Līvānu bērnu un jauniešu centra ēkā
Rīgas ielā 4b, Līvānos, izmantošanu aerobikas nodarbībām, kuras apmeklē personas
ar minimāliem ienākumiem, jaunās māmiņas, un ņemot vērā Līvānu bērnu un
jauniešu centra direktores Valentīnas Poikānes piekrišanu un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A.
Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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2.1. Noteikt 50% atlaidi telpu nomas maksai par zāles Līvānu bērnu un
jauniešu centra ēkā Rīgas ielā 4b, Līvānos, izmantošanu aerobikas nodarbībām.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu bērnu un jauniešu
centra direktore Valentīna Poikāne.
6. Par telpas patapinājumu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas skolotājas Sandras Kivlenieces 2014.gada
27.februāra iesniegumu un Latviešu valodas aģentūras, Lāčplēša ielā 35-5, Rīgā
2014. gada 2.februāra vēstuli Nr. 1.2.4./125a par atbrīvošanu no telpu nomas maksas
par 118.kabineta izmantošanu latviešu valodas apmācībai no 2014.gada 3. februāra
līdz 29.aprīlim, kas notiek pateicoties Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo
integrācijas fonda atbalstam, kurus apmeklē 22 līvānieši, un ņemot vērā, ka projekta
tāmē nav paredzēts finansējums telpu nomai, un saskaņā ar Līvānu 1.vidusskolas
direktora Jura Iesalnieka piekrišanu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut Līvānu 1. vidusskolai nodot patapinājumā Latviešu valodas
aģentūrai, Lāčplēša ielā 35-5, Rīgā, Līvānu 1.vidusskolas ēkas, Rīgas ielā 101,
Līvānos, 1. stāva telpu ar litera Nr. 61 (latviešu valodas un literatūras kabinets Nr.
118), uz laika periodu no 2014.gada 03.februāra līdz 2014.gada 29. aprīlim, latviešu
valodas apmācības (120 mācību stundas) kursu rīkošanai Līvānu novada
iedzīvotājiem projekta „Integrāciju veicinoši izglītības pasākumi un uzņemošās
kopienas atbalsta Trešo valstu valsts piederīgajiem Latgales reģionā” ietvaros,
atbilstoši saskaņotam ar Līvānu 1.vidusskolu nodarbību grafikam.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktors
Juris Iesalnieks.
7. 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.
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8. Par valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Valsts meža dienesta 2014. gada 24. februāra vēstuli Nr. VMD61/153 „Par nekustamā īpašuma pārņemšanu” ar ierosinājumu Līvānu novada
pašvaldībai pārņemt bez atlīdzības savā īpašumā nekustamo īpašumu „Alejas”
Jersikas pagastā Līvānu novadā ar kadastra Nr. 7652 001 0086, kas sastāv no piecām
būvēm – kantora ēkas (kadastra apzīmējums 7652 001 0086 001), šķūņa (kadastra
apzīmējums 7652 001 0086 002), kūts (kadastra apzīmējums 7652 001 0086 003),
klēts (kadastra apzīmējums 7652 001 0086 004), un pagraba (kadastra apzīmējums
7652 001 0086 005), kā arī divām zemes vienībām 1,2361 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0041 un 0,9287 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 001
0086, tika konstatēts, ka minētais nekustamais īpašums robežojas ar Līvānu pilsētas
stadiona teritoriju, tāpēc pašvaldība ir ieinteresēta šo nekustamo īpašumu iegūt savā
īpašumā, lai to varētu izmantot un pielāgot iedzīvotāju sporta aktivitātēm un sportistu
vajadzībām, izmantot būves sportistu ģērbtuvēm un sporta inventāra uzglabāšanai,
veicot stadiona rekonstrukciju, sporta laukumu izveidi u.c., tādējādi pilnvērtīgāk
īstenojot vienu no likuma „Par pašvaldībām” 15. pantā pašvaldībai noteikto autonomo
funkciju – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 42. panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.
punktu, un ņemot vērā Finanšu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu nodot Līvānu novada
pašvaldības īpašumā bez atlīdzības nekustamo īpašumu „Alejas” Jersikas pagastā
Līvānu novadā ar kadastra Nr. 7652 001 0086, kas sastāv no piecām būvēm – kantora
ēkas (kadastra apzīmējums 7652 001 0086 001), šķūņa (kadastra apzīmējums 7652
001 0086 002), kūts (kadastra apzīmējums 7652 001 0086 003), klēts (kadastra
apzīmējums 7652 001 0086 004), un pagraba (kadastra apzīmējums 7652 001 0086
005), kā arī divām zemes vienībām 1,2361 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
001 0041 un 0,9287 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086.
2. Noteikt, ka nekustamais īpašums „Alejas” Jersikas pagastā Līvānu novadā
ar kopējo kadastra Nr. 7652 001 0086, nepieciešams sekojošas pašvaldības funkcijas
nodrošināšanai - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
3. Segt izdevumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma „Alejas” Jersikas pagastā
Līvānu novadā ar kopējo kadastra Nr. 7652 001 0086, kas sastāv no diviem zemes
gabaliem un piecām būvēm, pārņemšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu
zemesgrāmatā.
4. Izveidot nekustamā īpašuma „Alejas” Jersikas pagastā Līvānu novadā ar
kopējo kadastra Nr. 7652 001 0086 pārņemšanas komisiju sekojošā sastāvā:
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4.1. Komisijas priekšsēdētājs – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte Šmukste;
4.2. Komisijas locekļi:
4.2.1. galvenās grāmatvedes vietniece Gita Utnāne,
4.2.2. zemes ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis,
4.2.3. deputāte Mārīte Vilcāne.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
9. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2011. gada 24. februāra noteikumos
Nr. 1 „Par ceļa izdevumiem un dienas naudu Līvānu novada izglītības iestāžu
audzēkņiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos”.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam
Sakarā ar euro kā maksāšanas līdzekļa ieviešanu no 2014.gada 1.janvāra un
pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 6. pantu, Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 27.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, un ņemot vērā Finanšu
komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A.
Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Līvānu novada domes 2011. gada 24. februāra
noteikumos Nr. 1 „Par ceļa izdevumiem un dienas naudu Līvānu novada izglītības
iestāžu audzēkņiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos” un aizstāt
noteikumu 4. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 4,00 (četri lati)” ar apzīmējumu un
skaitli „EUR 6,00 (seši euro)”.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika un Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga
Peiseniece.
10. Par zvejas tiesību nomu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot V. V., dzīvo (adrese), 2014.gada 10.marta 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
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balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt V. V., 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.
1.2. Noteikt, ka V. V. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot
noteiktos zvejas aizlieguma laikus.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pārsūdzību Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot, J. B., dzīvo (adrese), 2014.gada 13.marta 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 M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt J. B., 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.
2.2. Noteikt, ka J. B. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē, ievērojot
noteiktos zvejas aizlieguma laikus.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pārsūdzību Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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11. Par zemes nomu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot R. A., dzīvo (adrese), 2014.gada 25.februāra iesniegumu par
2012.gada 07.augusta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/45
darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu
2,47 ha platībā ar kadastra nr.7666 009 0306, kas atrodas Kūkusiliņos, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā), un saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. punktu
un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes
gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt ar R. A., dzīvo (adrese), 2012.gada 07.augustā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/45 par zemes gabalu ar kadastra Nr.
7666 009 0306, kas atrodas Kūkusiliņos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā darbības
termiņu uz vienu gadu (līdz 2014.gada 06.augustam), ar tiesībām līgumu pagarināt uz
identisku laiku, ja minētais zemes gabals nav nepieciešams valsts vai pašvaldības
funkciju nodrošināšanai, nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās
vērtības gadā un PVN.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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. B., dzīvo (adrese), 2014.gada 04.marta iesniegumu par
2009.gada 05. februāra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 10 darbības termiņa
pagarināšanu, tika konstatēts, ka zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu
0,06 ha platībā ar kadastra nr.7686 007 0767, kas atrodas dārzkopības sabiedrības
„Bioķīmiķis” teritorijā, Dubnas Viensētas Turku pagastā, Līvānu novadā, uz zemes
gabala atrodas nomniekam piederošas ēkas un būves, zemes lietošanas tiesības
izbeigtas ar Līvānu novada domes 2008.gada 27.novembrī sēdes lēmumu Nr.14-15,
un 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, kā arī
saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 7.2. un 7.2. punktu un pamatojoties uz likuma
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„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A.
Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar N. B., dzīvo (adrese), 2009.gada 05.februārī noslēgtā Lauku
apvidus zemes nomas līguma Nr.10, par zemes gabalu 0,06 ha platībā ar kadastra
nr.7686 007 0767, kas atrodas dārzkopības sabiedrības „Bioķīmiķis” teritorijā,
Dubnas Viensētas Turku pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši precizētai zemes platībai
VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem, darbības termiņu uz 10 gadiem (līdz 2024.gada 04.februārim).
Pašreizējais zemes lietošanas mērķis (0601) - individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā
un PVN, bet ne mazāk kā EUR 28,00 (divdesmit astoņi eiro) gadā.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3.Izskatot O. B., dzīvo (adrese), 2013. gada 20. decembra iesniegumu par
zemes gabala 4,0 ha platībā ar kadastra nr.7652-004-0153, kas atrodas Birzākos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes gabals 4,98
ha platībā (atbilstoši precizētajiem VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem) ar kadastra apzīmējumu Nr.
7652-004-0153, kas atrodas Birzākos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu
novada domes 2014.gada 30.janvāra sēdes lēmumu Nr. 1-23 „Par zemes gabala
nodošanu nomai” nodots iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā
Jersikas pagasta pārvaldes ēkā.
Citi pretendenti par minētā 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 likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem zemes vienībai, kas atrodas
Birzākos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0153,
zemes vienības precizēto platību – 4,98 ha.
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3.2. Iznomāt O. B., adrese: (adrese), zemes gabalu 4,98 ha platībā, kas atrodas
Birzākos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0153,
lauksaimniecības vajadzībām uz vienu gadu, ar tiesībām līgumu pagarināt uz
identisku laiku, ja minētais zemes gabals nav nepieciešams valsts vai pašvaldības
funkciju nodrošināšanai.
3.3. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
3.4. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja normatīvajos aktos tiek noteikts par šīs zemes piekritību valstij.
3.5. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
3.6. 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.
12. Par pilsētas robežzīmes „Līvāni” idejas skiču konkursa nolikumu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot pilsētas robežzīmes „Līvāni” idejas skiču konkursa nolikuma projektu
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2.
punktu un finanšu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pilsētas robežzīmes „Līvāni” idejas skiču konkursa nolikumu
(skat. nolikumu pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Ginta Kraukle.
Pielikumā: nolikums ar pielikumiem uz 8 lpp.
13. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada kultūras centra 2014.gada 18.marta vēstuli Nr. 1-15/25
par izmaiņām amata vienību sarakstā un noteiktajās mēneša darba algās sakarā ar
izmaiņām Līvānu novada kultūras centra un tā filiāļu māksliniecisko kolektīvu
vadītāju darba pienākumos, ņemot vērā, ka filiāļu vadītāji papildus tiešajiem darba
pienākumiem pilda arī pulciņu vadītāju pienākumus, kā arī sakarā ar to, ka Līvānu
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novada kultūras centra TDA „Silava”, vidējās paaudzes deju kolektīva „Daugavieši”
un Rožupes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva „Rožupe” vadītāja
pienākumus veic Andrejs Usārs, un pamatojoties uz Darba likuma 131.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka normālais nedēļas darba laiks nevar pārsniegt 40 stundas, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2014. gada 1.aprīli izveidot Līvānu novada kultūras centrā amata vienību
„Deju kolektīva vadītājs”, profesijas kods 2653 12, - 0,5 likmes ar darba algu EUR
783,00 par vienu likmi.
2. Ar 2014.gada 1.aprīli izslēgt no Līvānu novada kultūras centra amatu
vienību saraksta amata vienību „TDA „Silava” vadītājs”, profesijas kods 2653 12, 0,5
likmes ar darba algu EUR 427,00 par vienu likmi un amata vienību „Vidējās paaudzes
deju kolektīva „Daugavieši” vadītājs”, profesijas kods 2653 12, 0,5 likmes ar darba
algu EUR 356,00 par vienu likmi.
3. Apstiprināt Līvānu novada kultūras centra un tā filiāļu amatu vienību
sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2014.gada 1.aprīļa (skatīt pielikumā).
4. Novirzīt finansējumu no Rožupes kultūras nama kopsummā 564,00 EUR,
tai skaitā no budžeta sadaļas 1100 „Atalgojums” EUR 456,00 un sadaļas 1200 „Darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas”
EUR 108,00 Turku saieta namam, veicot atbilstošus grozījumu Līvānu novada domes
2014.gada pamatbudžetā.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
direktore Līga Rubīne.
Pielikumā: saraksts uz 3 lpp.
14. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības atsavināšanas
komisijas 2014. gada 18. marta rīkotās pašvaldības kustamās – autobusa MercedesBenz Sprinter 416 CDI, valsts numura zīme EP – 4860, 2002.izlaiduma gads, izsoles
rezultātus un ņemot vērā, ka uz izsoli nebija pieteicies neviens pretendents, un
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta ceturto
daļu, kura nosaka, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas
organizē mantas pārdošanu (9.pants), var ierosināt citu šajā likumā paredzēto
atsavināšanas veidu (3. un 7.pants), un šī likuma 37.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš
nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja kustamās mantas
atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro,
un 3.punktu, kurš nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja
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sarīkotā izsole ir bijusi nesekmīga, un Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas ierosinājumu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A.
Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atzīt 2014.gada 18.martā rīkoto pašvaldības kustamās mantas – autobusa
Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI, valsts numura zīme EP – 4860, 2002.izlaiduma
gads (turpmāk tekstā – autobuss), izsoli par nenotikušu.
2. Līvānu novada pašvaldībai piederošo autobusu atsavināt par brīvu cenu
EUR 9600 (tai skaitā PVN).
3. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv izsludināt
pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2014.gada 30.aprīlim.
4. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
15. Par zemes nomu veikborda parka izveidei.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot E. S., dzīvo (adrese), 2014. gada 26. februāra iesniegumu ar
ierosinājumu izveidot veikborda parku Līvānu pilsētā uz Dubnas upes posmā starp
dzelzceļa tiltu un autotransporta tiltu un nodot nomā pašvaldības zemes daļu 200 m2
platībā no zemes vienības ar kadastra Nr. 7611 004 0317, kas atrodas Dubnas upes
krastā starp Rožu ielu un autotransporta tiltu Līvānu pilsētā un zemes daļu 20 m2
platībā no zemes vienības ar kadastra Nr. 7611 005 2610, kas atrodas Dubnas upes
krastā pie dzelzceļa tilta, tika konstatēts, ka:
zemes gabals 0,42 ha platībā ar kadastra Nr. 7611 004 0317 Rīgas ielā 122A,
Līvānos saskaņā ar Līvānu novada domes 2009. gada 17. decembra lēmumu Nr. 2916(6) ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme;
zemes gabals 0,54 ha platībā ar kadastra Nr. 7611 005 2610 Rīgas ielā 124,
Līvānos saskaņā ar Līvānu novada domes 2010. gada 30. decembra lēmumu Nr. 2310 ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme.
Informācija par zemes nomu ievietota Līvānu novada domes interneta vietnē
www.livani.lv. Citi pretendenti zemes nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un, ņemot vērā to, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un
saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi
par publiskas personas zemes nomu” 18. punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta
pirmo daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N.
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Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt E. S., dzīvo (adrese) šādu pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu
daļas:
1.1. zemes daļu 20 m2 platībā no zemes vienības, kadastra Nr.7611 005 2610,
Rīgas ielā 124, Līvānos, kas atrodas Dubnas upes krastā pie dzelzceļa tilta,
1.2. zemes daļu 200 m2 platībā no zemes vienības ar kadastra Nr.7611 004
0317 Rīgas ielā 122A, Līvānos, kas atrodas Dubnas upes krastā starp Rožu ielu un
autotransporta tiltu, saskaņā ar pievienoto shēmu, uz pieciem gadiem ar tiesībām
līgumu pagarināt uz identisku laiku, ar īslaicīgas lietošanas būvju izvietošanas
tiesībām veikborda parka izveidei, izstrādājot tehnisko projektu un saņemot
būvatļauju.
2. Noteikt nomas maksu 0,30 EUR un PVN par 1 m2 zemes platības pirmajā
nomas gadā un, mainoties zemes kadastrālajai vērtībai, pusēm vienojoties, nomas
maksa var tikt pārskatīta.
3. Noteikt, ka pašvaldības īpašuma tiesības uz iepriekš minētajiem zemes
gabaliem līdz 2015. gada 31. decembrim nostiprināmas zemesgrāmatā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
5. Noteikt, ka atbildīgā par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā ir
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
6. 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) zemes nogabalu shēma uz 1 lpp.
2) nomas līguma projekts
16. Par maksas pakalpojumiem.

Ziņo A. Vaivods
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 M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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/.
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2. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā veiktie grozījumi stājas spēkā ar 2014.
gada 1. martu.
3. Atcelt Līvānu novada domes 2014. gada 30. janvāra lēmumu Nr. 1-15 „Par
maksas pakalpojumiem” pirmo punktu.
4. 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
17. Dzīvokļu jautājumi.

Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot A. Z., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 27. februāra
iesniegumu (reģ. 2014. gada 27. februārī ar nr. 2-11.1/14/178-Z) 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, atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā”
3.1. punktam, 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 M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt A. Z., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1 cilv., 2 –
istabu dzīvokļa bez ērtībām (adrese), ar kop. pl. 35,00 kv.m. īres tiesības, uz laiku līdz
2014. gada 30. septembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
1.2. A. Z. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
‘’Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par 2 – istabu dzīvokļa bez ērtībām
Krustpils ielā 21 – 8, Līvānos īri.
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1.3. Izslēgt A. Z. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, pirmās kārtas nodrošināmo personu grupas, kārtas nr.
10.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine
Anna Elksne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pārsūdzību Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
2. Izskatot K. G., dzīvo (adrese), 2014. gada 12. marta iesniegumu (reģ. 2014.
gada 12. martā ar nr. 2-11.1/14/258-G) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā
jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību un pamatojoties
uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā’’ 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas,
kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu un 20. pantu, kurā noteikts, ka
izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, atbilstoši 2006. gada 31. augusta
saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam, 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 M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A.
Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt K. G., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 52,28 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2014. gada 30.
septembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
2.2. K. G. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
‘’Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
2.3. Izslēgt K. G. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr.
14.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine
Anna Elksne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pārsūdzību Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
3. Izskatot O. K., dzīvo (adrese), 2014. gada 10. marta iesniegumu (reģ. 2014.
gada 11. martā ar nr. 2-11.1/14/243-K) par nodrošināšanu ar dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 24.
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pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos noteiktā kārtībā var
sniegt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu,
atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
„Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 9.1 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 M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Veikt īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo
platību un piešķirt O. K., dzīvo (adrese), ģim. sast. 2 cilv., 2 – istabu dzīvokļa bez
ērtībām (adrese) ar kop. pl. 47,62 kv.m. īres tiesības.
3.2. O. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par 2 – istabu dzīvokļa bez ērtībām
(adrese) īri.
3.3. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” lauzt līgumu par
labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa (adrese) īri ar O. K. un mēneša laikā veikt dzīvokļa
pieņemšanu.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine
Anna Elksne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pārsūdzību Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot G. G., dzīvo (adrese), 2014. gada 7. marta iesniegumu (reģ. 2014.
gada 11. martā ar nr. 2-11.1/14/241-G) 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, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A.
Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Iekļaut G. G., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 4 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr. 25.
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4.2. Noteikt, ka atbildīgā persona 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 K.V., dzīvo (adrese), 2014. gada 13. janvāra iesniegumu (reģ. 2014.
gada 13. janvārī ar nr. 2 – 11.1/14/27-V) un 2014. gada 14. februāra sociālā dienesta
aktu Nr. 4-9/14/41 ģimenes (personas) apsekošanai dzīvesvietā par pašvaldības
palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā personai ar
bērnu, 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, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Iekļaut K. V., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 2 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 24.
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 G. P., dzīvo (adrese), 2014. gada 3. marta iesniegumu (reģ. 2014.
gada 3. martā ar nr. 2 – 11.1/14/184-P) un 2014. gada 14. marta Līvānu novada
sociālā dienesta Atzinumu, par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc
sociālā dienesta ierosinājuma kā personai ar bērnu, 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, Līvānu
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novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Iekļaut G. P., dzīvo (adrese), ģim. sast. 2 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 25.
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 J. K., dzīvo (adrese), 2014. gada 6. marta iesniegumu (reģ. 2014.
gada 11. martā ar nr. 2 – 11.1/14/240-K) un 2014. gada 27. februāra Līvānu novada
sociālā dienesta Atzinumu, par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc
sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, 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, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Iekļaut J. K., dzīvo (adrese), ģim. sast. 4 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 26.
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.
8. Izskatot V. P., dzīvo (adrese), 2014. gada 18. februāra iesniegumu (reģ.
2014. gada 18. februārī ar nr. 2-11.1/14/150-P) par pašvaldības palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus kā bārenim un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas trešo 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
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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, un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A.
Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
8.1. Iekļaut V. P., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 10.
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
8.3. 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.
9. Izskatot A. B., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 3. marta
iesniegumu (reģ. 2014. gada 3. martā ar nr. 2-11.1/14/183-B) par nodrošināšanu ar
dzīvojamo platību un 2014. gada 7. februāra Preiļu rajona tiesas spriedumu par
Ausmas Bogdanovas un viņas nepilngadīgās meitas Kristīnes Volkovas izlikšanu no
dzīvokļa Rīgas ielā 6a – 30 un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas pirmā punkta c) apakšpunktu, kurā
noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas personas, kurām
saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās
tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir pašvaldības teritorijā dzīvojošas
citas personas, kuras pieder pie tās pašvaldības domes noteiktās personu kategorijas,
kurām pašvaldība sniedz palīdzību, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas, 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 pamatojoties uz
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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9.1. Iekļaut A. B., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 2 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības
saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 11.
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
9.3. 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.

18. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Kārtība, kādā notiek Līvānu
novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana”.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu Bērnu un jauniešu centra iesniegto noteikumu „Kārtība, kādā
notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana”
projektu, saskaņā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un
pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 27. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 3. pantu, 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.1 „Kārtība, kādā notiek Līvānu novada interešu
izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana” jaunā redakcijā (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šo noteikumu apstiprināšanu zaudē spēku Noteikumi Nr. 3
„Kārtība, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu
apbalvošana”, apstiprināti ar Līvānu novada domes 2012. gada 26. aprīļa lēmumu Nr.
5-22.
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā: noteikumi ar pielikumu uz 3 lpp.

19. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Adenaitsils”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
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20. Par zemes ierīcības projekta „Senči” apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.

21. Par zemes ierīcības projekta „Znotiņi” apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.

22. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu.
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.
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.
7. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
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23. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot R. A., dzīvo (adrese), 2014.gada 26.februāra iesniegumu par zemes
gabala 0,1045 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0323 un zemes daļas 0,1
ha platībā no zemes gabala 1,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0586
nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes gabals 0,1045 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0323, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
ar Līvānu novada domes 2011.gada 29.septembra sēdes lēmumu Nr.17-29 ,,Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” un
zemes gabals 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0586, kas atrodas
Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2012.gada
29.marta sēdes lēmumu Nr.3-11(1) ,,Par zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves zemes
fondā” ieskaitīti rezerves zemes fondā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas ceturtajā punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos
zemes gabalus, un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktam, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes gabalu 0,1045 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0323, kas atrodas Dimantos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, un zemes nogabalu 0,1 ha platībā, kas ir daļa no zemes
gabala 1,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0586, kas atrodas
Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamām zemes
vienībām izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu
mēnesi.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes uz 2 lpp.
2. Izskatot M. L., dzīvo (adrese), 2014.gada 6.marta iesniegumu par zemes
gabala 4,8 ha platībā ar kadastra Nr.7666-003-0085, kas atrodas Kivleniekos, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, iznomāšanu, tika konstatēts, ka par minēto zemes gabalu
zemes lietošanas tiesības bijušajam zemes lietotājam ir izbeigušās, jo saskaņā ar
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Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas 1.punktu līdz 2007.gada 30.novembrim
persona nav iesniegusi zemes izpirkšanas (pirkšanas) pieprasījumu vai tas nav iekļauts
Lauku zemes izpirkšanas reģistrā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
(21) daļu - zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās, un ja minētajā termiņā persona zemes
nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 4.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā
esošos neapbūvētos zemes gabalus, un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
15.punktam, 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 M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem zemes vienībai, kas atrodas
Kivleniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7666-0030085, zemes vienības precizēto platību – 5,18 ha.
2.2. Iekļaut rezerves zemes fondā pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu
5,18 ha platībā, kas atrodas Kivleniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra
apzīmējumu 7666-003-0085.
2.3. Nodot iznomāšanai šī lēmuma 2.2.punktā minēto zemes vienību un
informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Rožupes pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes 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 1 lpp.
24. Par adrešu precizēšanu Līvānu novada Jersikas pagastā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 2013.gada 10.decembra vēstuli
Nr.2-04.1-L/5150 par adrešu datu kārtošanu Līvānu pašvaldībā un pievienoto sarakstu
26

ar adresācijas objektiem, kas atrodas Jersikas pagastā Līvānu novadā, kuriem nav
piešķirtas adreses un 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”, Jersikas pagasta valdes un Tautsaimniecības komitejas
ierosinājumu un uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamā īpašuma „Zvejnieki” zemes vienībai 7,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-007-0126 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7652-007-0126-001, 7652-007-0126-004, 7652-0070126-005, 7652-007-0126-008, kas atrodas Kusiņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
adresi: ,,Zvejnieki”, Kusiņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
2. Noteikt nekustamā īpašuma „Caurlaides ēka” zemes vienībai 1,2466 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0132 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai
ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0132-001, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Caurlaides ēka”, Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu
novads.
3. Noteikt nekustamā īpašuma „Ezerzeme” zemes vienībai 2,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0139 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7652-005-0139-001, 7652-005-0139-002, 7652-005-0139003, 7652-005-0139-004, 7652-005-0139-005, 7652-005-0139-006, 7652-005-0139007, 7652-005-0139-008, 7652-005-0139-009,7652-005-0139-010, 7652-005-01390011, kas atrodas Darankās, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Ezerzeme”,
Darankas, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0293 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0293-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Saulpurenes”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
5. Noteikt nekustamā īpašuma „Cukuriņi” zemes vienībai 0,0663 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0291 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0291-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, adresi: ,,Cukuriņi”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
6. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0539 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0452 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0452-001, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Kaķpēdiņas”, Dimanti, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
7. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0283 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0283-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Sīpoli”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
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8. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0594 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0375 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0375-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Lācīši”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
9. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0686 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0365 un ar to funkcionāli saistītajai ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 7652-005-0365-001 un 7652-005-0365-002, kas atrodas Āriņos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Auziņas”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu
novads.
10. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0292 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0292-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Smildziņas”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
11. Noteikt nekustamā īpašuma „Annas” zemes vienībai 0,0644 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-002-0249 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7652-002-0249-001, 7652-002-0249-002, 7652-002-0249003, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Annas”,
Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
12. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0655ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0360 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0360-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Ivani”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
13. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0278 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0278-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Lapsas”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
14. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0627 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0339 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0339-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Lēpes”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
15. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0634 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0444 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 7652-005-0444-001 un 7652-005-0444-002, kas atrodas
Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Lienītes”, Dimanti, Jersikas
pagasts, Līvānu novads.
16. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0670 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0434 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0434-001, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Ratiņi”, Dimanti, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
17. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0590 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0496 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0496-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Podziņas”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
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18. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0255 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0255-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Maijpuķes”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
19. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0889 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0329 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0329-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Puķes”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
20. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0280 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0280-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Bangas”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
21. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0596 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0450 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 7652-005-0450-001 un 7652-005-0450-002, kas atrodas
Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Rublīši”, Jersika, Jersikas pagasts,
Līvānu novads.
22. Noteikt nekustamā īpašuma „Marija” zemes vienībai 0,0580 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0052 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0052-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Marija”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
23. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0887 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0354 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0354-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Vērdiņi”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
24. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,1647 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0349 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 7652-005-0349-001 un 7652-005-0349-002, kas atrodas
Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Vardītes”, Āriņi, Jersikas pagasts,
Līvānu novads.
25. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0277 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0277-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Kaktiņi”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
26. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0573 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0449 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 7652-005-0449-001 un 7652-005-0449-002, kas atrodas
Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Graudi”, Dimanti, Jersikas
pagasts, Līvānu novads.
27. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,1464 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0392 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0329-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Tūjas”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
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28. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0225 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0225-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Riteņi”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
29. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0562 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0491 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0491-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Pīpenes”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
30. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0276 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0276-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Eglītes”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
31. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0506 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0340 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0340-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Zilgas”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
32. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0909 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0353 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 7652-005-0353-001 un 7652-005-0353-002, kas atrodas
Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Mirtes”, ‘’Āriņi, Jersikas pagasts,
Līvānu novads.
33. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0562 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0493 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 7652-005-0493-001 un 7652-005-0493-002, kas atrodas
Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Stariņi”, Jersika, Jersikas pagasts,
Līvānu novads.
34. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0613 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0393 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0393-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Gulbīši”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
35. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0998 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0333 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 7652-005-0333-001 un 7652-005-0333-002, kas atrodas
Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Spulgotnes”, Āriņi, Jersikas
pagasts, Līvānu novads.
36. Noteikt nekustamā īpašuma „Valentīna” zemes vienībai 0,0626 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0224 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0224-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, adresi: ,,Valentīna”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
37. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0565 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0487 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0487-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Rasenes”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
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38. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0744 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-002-0239 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-002-0239-001, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Upītes”, Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
39. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0633 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0362 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0362-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Caunas”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
40. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0298 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0298-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Oļi”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
41. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0740 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0389 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0389-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Zvaniņi”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
42. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0629 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0415 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 7652-005-0415-001 un 7652-005-0415-002, kas atrodas
Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Veiguri”, Dimanti, Jersikas
pagasts, Līvānu novads.
43. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0590 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0377 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0377-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Līdakas”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
44. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0238 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0238-001, kas atrodas, Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Efejas”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
45. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0284 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0284-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Flokši”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
46. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0693 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0440 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 7652-005-0440-001 un 7652-005-0440-002, kas atrodas
Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Mirtītes”, Dimanti, Jersikas
pagasts, Līvānu novads.
47. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0804 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0330 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0330-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Māras”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
48. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,070 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0376 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
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apzīmējumu 7652-005-0376-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Pļavas”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
49. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0854 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0351 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 7652-005-0351-001 un 7652-005-0351002, kas atrodas
Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Sietiņi”, Āriņi, Jersikas pagasts,
Līvānu novads.
50. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0695 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0378 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0378-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Vībotnes”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
51. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0641 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0379 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0379-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Veronikas”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
52. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0259 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0259-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Vimbas”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
53. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0794 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0366 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0366-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Mākoņi”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
54. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,07 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0299 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0299-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Tīnas”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
55. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0327 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0327-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Dadzīši”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
56. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0659 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0355 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0355-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Purenītes”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
57. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,1190 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0424 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0424-001, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Zaļumi”, Dimanti, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
58. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0594 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0371 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0371-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Spurdzes”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
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59. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0289 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0289-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Lāstekas”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
60. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0682 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0364 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0364-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Podiņi”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
61. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0263 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0263-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Prīmulas”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
62. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,1062 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0501 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0501-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Kastaņas”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
63. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,1088 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0472 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0472-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Andrīši”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
64. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,1163 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0505 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 7652-005-0505-001 un 7652-005-0505-002, kas atrodas
Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Lauciņi”, Jersika, Jersikas pagasts,
Līvānu novads.
65. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0778 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0508 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0508-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Kalnlejas”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
66. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0904 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0367 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0367-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Celiņi”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
67. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0866 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0352 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0352-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Līvijas”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
68. Noteikt nekustamā īpašuma „Vizbules” zemes vienībai 0,2124 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0231 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0231-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, adresi: ,,Vizbules”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
69. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0282 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
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apzīmējumu 7652-005-0282-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Ripas”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
70. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0660 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0294 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 7652-005-0294-001 un 7652-005-0294-002, kas atrodas
Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Pirtnieki”, Jersika, Jersikas pagasts,
Līvānu novads.
71. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0937 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0332 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0332-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Paipalas”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
72. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0313 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0313-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Bungas”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
73. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0664 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0372 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 7652-005-0372-001 un 7652-005-0372-002, kas atrodas
Āriņos Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Pulksteņi”, Āriņi, Jersikas pagasts,
Līvānu novads.
74. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0633 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0384 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 7652-005-0384-001, 7652-005-0384-002 un 7652-005-0384–
003, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Kurmīši”, Āriņi,
Jersikas pagasts, Līvānu novads.
75. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,1162 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0386 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 7652-005-0386-001, 7652-005-0386-002 un 7652-005-0386–
003, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Preilenes”, Āriņi,
Jersikas pagasts, Līvānu novads.
76. Noteikt nekustamā īpašuma „ Saulainais dārzs” zemes vienībai 0,0984 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0266 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai
ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0266-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, adresi: ,,Saulainais dārzs”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
77. Noteikt nekustamā īpašuma „ Fazenda” zemes vienībai 0,0708 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0268 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0268-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, adresi: ,,Fazenda”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
78. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0670 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0346 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0346-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Zariņi”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
79. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0886 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0331 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām ar
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kadastra apzīmējumiem 7652-005-0331-001 un 7652-005-0331-002, kas atrodas
Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Vabolītes”, Āriņi, Jersikas pagasts,
Līvānu novads.
80. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0273 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0273-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Vīnogas”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
81. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0261 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0261-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Palazdas”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
82. Noteikt nekustamā īpašuma „Dolli” zemes vienībai 0,0844 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0307 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0307-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Dolli”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
83. Noteikt nekustamā īpašuma „Dīķi” zemes vienībai 0,2044 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0044 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0044-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Dīķi”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
84. Noteikt nekustamā īpašuma „Liepusala” zemes vienībai 2,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-002-0127 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7652-002-0127-001, 7652-002-0127-003, 7652-002-0127004, 7652-002-0127-006, 7652-002-0127-007, 7652-002-0127-009 un 7652-0020127-010, kas atrodas Buceniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi:
,,Liepusala”, Bucenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
85. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0248 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0248-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Lapiņas”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
86. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0232 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0232-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Papeles”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
87. Noteikt nekustamā īpašuma „Alejas” zemes vienībai 0,9287 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-001-0086 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7652-001-0086-001, 7652-001-0086-002, 7652-001-0086003, 7652-001-0086-004, 7652-001-0086-005, kas atrodas Kaijās, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, adresi: ,,Alejas” ,Kaijas, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
88. Noteikt nekustamā īpašuma „Ieviņas” zemes vienībai 3,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0046 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7652-005-0046-001, 7652-005-0046-002, 7652-005-0046003, 7652-005-0046-004, 7652-005-0046-005, 7652-005-0046-006, 7652-005-0046007, 7652-005-0046-008, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
adresi: ,,Ieviņas” , Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
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89. Noteikt nekustamā īpašuma „Līvānu siltums” zemes vienībai 2,6626 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0075 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām
un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7652-001-0075-001, 7652-001-0075-002, 7652001-0075-003, 7652-001-0075-010, 7652-001-0075-011, 7652-001-0075-012, 7652001-0075-013, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi:
,,Līvānu siltums”, Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
90. Nenoteikt adresi nekustamajam īpašumam – zemes gabalam 0,0578 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0343, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, jo uz zemes gabala ēkas un būves neatrodas.
91. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
92. 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.
25. Par adrešu precizēšanu Līvānu novada Sutru pagastā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 2014.gada 18.februāra vēstuli Nr.204.1-L/226 „Par ziņu sniegšanu Valsts adrešu reģistram un Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmai” par vēstulē norādītajiem gadījumiem, kad adresācijas
objektiem viena adrese piešķirta vairākām zemes vienībām un ēkām, kas atrodas
Sutru pagastā, Līvānu novadā, un 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 M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 35,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-003-0001 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7682-003-0001-001, 7682-003-0001-002, 7682-003-0001003, 7682-003-0001-004, 7682-003-0001-005, 7682-003-0001-006, 7682-003-0001007, 7682-003-0001-008, 7682-003-0001-009, 7682-003-0001-010, 7682-003-0001011, 7682-003-0001-012, 7682-003-0001-013, 7682-003-0001-014 un 7682-0030001-015, kas atrodas Promos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, adresi: „Birstalas”,
Promi, Sutru pagasts, Līvānu novads.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 8,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7682-003-0073 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 7682-003-0073-001, 7682-003-0073-002, 7682-003-0073003, 7682-003-0073-004, 7682-003-0073-005, 7682-003-0073-006, 7682-003-007336

007, 7682-003-0073-008, 7682-003-0073-009, 7682-003-0073-010, 7682-003-0073011, 7682-003-0073-012, 7682-003-0073-013, 7682-003-0073-014, 7682-003-0073015, 7682-003-0073-016, 7682-003-0073-017, 7682-003-0073-018 un 7682-0030073-019, kas atrodas Ceļa Onckuļos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, adresi: „Ceļa
Onckuļi”, Ceļa Onckuļi, Sutru pagasts, Līvānu novads.
3. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 10,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-003-0135 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7682-003-0135-001, 7682-003-0135-002, 7682-003-0135003, 7682-003-0135-004, 7682-003-0135-005, 7682-003-0135-006, 7682-003-0135007 un 7682-003-0135-008, kas atrodas Promos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
adresi: „Kļavas”, Promi, Sutru pagasts, Līvānu novads.
4. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 37,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-003-0049 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7682-003-0049-001, 7682-003-0049-002, 7682-003-0049004, 7682-003-0049-005, 7682-003-0049-006, 7682-003-0049-007, 7682-003-0049008, 7682-003-0049-009, 7682-003-0049-010, 7682-003-0049-011, 7682-003-0049012, 7682-003-0049-013, 7682-003-0049-014 un 7682-003-0049-015, kas atrodas
Kroļovkā, Sutru pagastā, Līvānu novadā, adresi: „Laudas”, Kroļovka, Sutru pagasts,
Līvānu novads.
5. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 25,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-003-0215 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7682-003-0215-001, 7682-003-0215-002, 7682-003-0215003, 7682-003-0215-004, 7682-003-0215-005, 7682-003-0215-006, 7682-003-0215007, 7682-003-0215-008, 7682-003-0215-009, 7682-003-0215-010 un 7682-0030215-011, kas atrodas Ceļa Onckuļos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, adresi:
„Mazlaudas”, Ceļa Onckuļi, Sutru pagasts, Līvānu novads.
6. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 10,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-002-0104 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7682-002-0104-001, 7682-002-0104-002, 7682-002-0104003, 7682-002-0104-004, 7682-002-0104-006, 7682-002-0104-007, 7682-002-0104008, 7682-002-0104-009 un 7682-002-0104-010, kas atrodas Sutros, Sutru pagastā,
Līvānu novadā, adresi: „Ozoldārzs”, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads.
7. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 13,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-002-0140 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7682-002-0140-001, 7682-002-0140-002, 7682-002-0140003, 7682-002-0140-005, 7682-002-0140-006, 7682-002-0140-007, 7682-002-0140008, 7682-002-0140-010, 7682-002-0140-011 un 7682-002-0140-012, kas atrodas
Fridrihsgofā, Sutru pagastā, Līvānu novadā, adresi: „Tumšupe”, Fridrihsgofa, Sutru
pagasts, Līvānu novads.
8. Nenoteikt jaunu adresi dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 7682005-0103-001, jo dzīvojamā māja nav uzskatāma par adresācijas objektu (sabrukusi).
9. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 2,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7682-003-0264 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 7682-003-0264-001, 7682-003-0264-002, 7682-003-026437

003, 7682-003-0264-006 un 7682-003-0264-007, kas atrodas Kārļos, Sutru pagastā,
Līvānu novadā, jaunu adresi: ,,Jaunumi”, Kārļi, Sutru pagasts, Līvānu novads.
10. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 2,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-005-0095 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7682-005-0095-001, kas atrodas Lipuškos, Sutru pagastā, Līvānu
novadā, jaunu adresi: ,,Pirmie Lupstāji”, Lipuški, Sutru pagasts, Līvānu novads.
11. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 6,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-003-0103 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7682-003-0103-001, 7682-003-0103-002, 7682-003-0103005 un 7682-003-0103-006, kas atrodas Ragavikos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
jaunu adresi: ,,Pirmās Māriņu mājas”, Ragaviki, Sutru pagasts, Līvānu novads.
12. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 8,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-002-0026 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7682-002-0026-001, 7682-002-0026-002, 7682-002-0026003, 7682-002-0026-004, 7682-002-0026-005, 7682-002-0026-006 un 7682-0020026-008, kas atrodas Kauparniekos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi:
,,Bitītes”, Kauparnieki., Sutru pagasts, Līvānu novads.
13. Noteikt nekustamajam īpašumam - dzīvojamajai mājai ar kadastra
apzīmējumu 7682-002-0018-008, kas atrodas Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0018, jaunu adresi: ,,Pirmie
Strautiņi”, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads.
14. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 6,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-005-0051 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7682-005-0051-001, 7682-005-0051-002, 7682-005-0051003, 7682-005-0051-004, 7682-005-0051-005 un 7682-005-0051-006, kas atrodas
Lipuškos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi: ,,Pirmās Vecvietas”, Lipuški,
Sutru pagasts, Līvānu novads.
15. Nenoteikt jaunu adresi dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 7682005-0113-001, jo dzīvojamā māja nav uzskatāma par adresācijas objektu (pārbūvēta
par piena telpu un noliktavu).
16. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 13,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-005-0150 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7682-005-0150-001, 7682-005-0150-002, 7682-005-0150003, 7682-005-0150-004, 7682-005-0150-005 un 7682-005-0150-006, kas atrodas
Znotiņos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi: ,,Akācijas”, Znotiņi, Sutru
pagasts, Līvānu novads.
17. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 13,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-003-0214 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7682-003-0214-002, 7682-003-0214-003, 7682-003-0214004, 7682-003-0214-005 un 7682-003-0214-006, kas atrodas Laudā, Sutru pagastā,
Līvānu novadā, jaunu adresi: ,,Upesmuiža”, Lauda, Sutru pagasts, Līvānu novads.
18. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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19. 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.
26. Par adrešu precizēšanu Līvānu novada Rožupes pagastā.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 2013.gada 10.decembra vēstuli
Nr.2-04.1-L/5150 par adrešu kārtošanu Līvānu novada pašvaldībā un pievienoto
sarakstu ar adresācijas objektiem, kas atrodas Rožupes pagastā Līvānu novadā,
kuriem nav piešķirtas adreses un 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, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 1,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0411 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-009-0411-001, 7666-009-0411-002, 7666-009-0411003 un 7666-009-0411-004, kas atrodas Knutenīcā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
adresi: „Knutenīca”, Knutenīca, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
1.2. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,0510 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0047 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai – dzīvojamai
mājai ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0047-001, kas atrodas Muktupāvelos,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, adresi: „Plintu Mājas”, Muktupāveli, Rožupes
pagasts, Līvānu novads.
1.3. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 2,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0269 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-009-0269-001, 7666-009-0269-002, 7666-009-0269004, 7666-009-0269-005, 7666-009-0269-006, 7666-009-0269-007 un 7666-0090269-008, kas atrodas Kūkās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi: „Ceļa
Martinovi”, Kūkas, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
1.4. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 8,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-010-0192 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-010-0192-001, 7666-010-0192-002, 7666-010-0192003, 7666-010-0192-004, 7666-010-0192-005, 7666-010-0192-006 un 7666-0100192-007, kas atrodas Gaigalovā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, adresi:
„Liepsaliņas”, Gaigalova, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
1.5. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 1,0153 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-008-0071 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai – dzīvojamai
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mājai ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0071-001, kas atrodas Drēņos, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, adresi: „Vējiņi ”, Drēņi, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
1.6. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 22,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0393 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-009-0393-001, 7666-009-0393-002, 7666-009-0393003 un 7666-009-0393-004, kas atrodas Jaujās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
adresi: „Lakstīgalas”, Jaujas, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
1.7. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 44,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-006-0001 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-006-0001-001, 7666-006-0001-002 un 7666-0060001-004, kas atrodas Peiveliškās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, adresi:
„Liepsalas”, Peiveliškas, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
1.8. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,8927 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-001-0168 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai – dzīvojamai
mājai ar kadastra apzīmējumu 7666-001-0168-001, kas atrodas Gercānos, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, adresi: „Nāriņas”, Gercāni, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
1.9. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 5,16 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-003-0101 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-003-0101-001, 7666-003-0101-006, 7666-003-0101007, 7666-003-0101-008 un 7666-003-0101-009, kas atrodas Eriņbirzē, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, adresi: „Kostiņi”, Eriņbirze, Rožupes pagasts, Līvānu
novads.
1.10. Noteikt divdzīvokļu mājai „Kostiņi”, Eriņbirze, Rožupes pagasts, Līvānu
novads ar kadastra apzīmējumu 7666-003-0101-001, dzīvokļu īpašumiem atsevišķas
adreses:
N.p.k. Telpu grupas kadastra apzīmējums
1.10.1. 7666-003-0101-001-001
1.10.2. 7666-003-0101-001-002

Telpu grupas adrese
„Kostiņi”-1, Eriņbirze, Rožupes
pagasts, Līvānu novads,
„Dvīņi”, Eriņbirze, Rožupes
pagasts, Līvānu novads.

1.11. Nenoteikt jaunu adresi nekustamajiem īpašumiem – šādām
dzīvojamajām mājām, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, jo dzīvojamā
māja nav uzskatāma par adresācijas objektu (sabrukusi):
1.11.1. dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0127-001,
1.11.2. dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 7666-005-0009-001,
1.11.3. dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0134-001,
1.11.4. dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 7666-006-0059-001,
1.11.5. dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 7666-001-0023-001,
1.11.6. vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 7666-009-0238-001 un 7666-009-0238-002.
1.12. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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1.13. 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 VZD Latgales reģionālās nodaļas 2014.gada 18.februāra vēstuli
Nr.2-04.1-L/226 par ziņu sniegšanu Valsts adrešu reģistram un Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmai Līvānu novada pašvaldībā, vēstulē norādītajiem
adresācijas objektiem viena adrese piešķirta vairākām zemes vienībām un ēkām, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā un 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 M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-005-0111 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-005-0111-001, 7666-005-0111-006, 7666-005-0111007, 7666-005-0111-008, 7666-005-0111-009, 7666-005-0111-010 un 7666-0050111-011, kas atrodas Mālkalnos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, adresi:
„Bērzītes”, Mālkalni, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.2. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 5,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-010-0172 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-010-0172-001, 7666-010-0172-003, 7666-010-0172004, 7666-010-0172-005, 7666-010-0172-006, 7666-010-0172-007 un 7666-0100172-008, kas atrodas Gulbinskos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, adresi:
„Bitītes”, Gulbinski, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.3. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0580 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0104 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7666-009-0104-001, kas atrodas Muktupāvelos, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, jaunu adresi: ,,Atvars”, Muktupāveli, Rožupes pagasts, Līvānu
novads.
2.4. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 9,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-010-0069 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-010-0069-001, 7666-010-0069-002, 7666-010-0069003, 7666-010-0069-004, 7666-010-0069-006, 7666-010-0069-007, 7666-010-0069008, 7666-010-0069-009, 7666-010-0069-010, 7666-010-0069-011, 7666-010-0069012, 7666-010-0069-013, 7666-010-0069-014, 7666-010-0069-015 un 7666-0100069-016, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, adresi: „Brīviņi”,
Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.5. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 4,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-008-0038 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
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ar kadastra apzīmējumiem 7666-008-0038-001, 7666-008-0038-002, 7666-008-0038003, 7666-008-0038-004, 7666-008-0038-005, 7666-008-0038-006, 7666-008-0038007, 7666-008-0038-008, 7666-008-0038-009, 7666-008-0038-010, 7666-008-0038011, 7666-008-0038-012, 7666-008-0038-013, 7666-008-0038-014, 7666-008-0038015, 7666-008-0038-016 un 7666-008-0038-017, kas atrodas Pētermuižā, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, adresi: „Dārzu mājas”, Pētermuiža, Rožupes pagasts, Līvānu
novads.
2.6. Nenoteikt jaunu adresi nekustamajam īpašumam - vasaras mājai ar
kadastra apzīmējumu 7666-008-0012-001, jo dzīvojamā māja nav uzskatāma par
adresācijas objektu (sabrukusi).
2.7. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 3,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-008-0009 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-008-0009-001, 7666-008-0009-002, 7666-008-0009003, 7666-008-0009-004, 7666-008-0009-005 un 7666-008-0009-006, kas atrodas
Drēņos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi: „Matildes”, Drēņi, Rožupes
pagasts, Līvānu novads.
2.8. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 6,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-008-0056 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-008-0056-001, 7666-008-0056-003, 7666-008-0056004, 7666-008-0056-005 un 7666-008-0056-006, kas atrodas Drēņo,s Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, adresi: „Dreiņi 1”, Drēņi, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.9. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0053 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-009-0053-001, 7666-009-0053-002, 7666-009-0053003, 7666-009-0053-004, 7666-009-0053-005, 7666-009-0053-006, 7666-009-0053007, 7666-009-0053-008 un 7666-009-0053-009, kas atrodas Muktupāvelos, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi: „Jaunā Dubna”, Muktupāveli, Rožupes pagasts,
Līvānu novads.
2.10. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 1,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-005-0010 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-005-0010-001, 7666-005-0010-002, 7666-005-0010004, 7666-005-0010-005, 7666-005-0010-006, 7666-005-0010-007 un 7666-0050010-009, kas atrodas Mālkalnos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Dubnas”,
Mālkalni, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.11. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 13,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-006-0025 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-006-0025-001, 7666-006-0025-002, 7666-006-0025003, 7666-006-0025-004, 7666-006-0025-005, 7666-006-0025-006, 7666-006-0025007, 7666-006-0025-008, 7666-006-0025-009, 7666-006-0025-10, 7666-006-0025011 un 7666-006-0025-012, kas atrodas Sumankā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
adresi: ,,Ducāres Sumanka”, Sumanka, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.12. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 3,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-008-0114 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-008-0114-001, 7666-008-0114-004, 7666-008-011442

005, 7666-008-0114-007 un 7666-008-0114-008, kas atrodas Pētermuižā, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Ezernieki”, Pētermuiža., Rožupes pagasts, Līvānu
novads.
2.13. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 7,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-008-0037 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-008-0037-001, 7666-008-0037-002 un 7666-0080037-003, kas atrodas Drēņos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi:
,,Madariņas”, Drēņi, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.14. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0020 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-009-0020-001, 7666-009-0020-002, 7666-009-0020003, 7666-009-0020-004, 7666-009-0020-005, 7666-009-0020-006, 7666-009-0020007, 7666-009-0020-009, 7666-009-0020-010, 7666-009-0020-011 un 7666-0090020-012, kas atrodas Muktupāvelos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, adresi:
,,Gobas”, Muktupāveli, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.15. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,7470 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-010-0434 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-010-0434-001, 7666-010-0434-002, 7666-010-0344001, 7666-010-0344-002 un 7666-010-0344-003, kas atrodas Rožupē, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Irbenāji”, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.16. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 4,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-011-0128 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-011-0128-001, 7666-011-0128-002, 7666-011-0128003, 7666-011-0128-004, 7666-011-0128-005, 7666-011-0128-006, 7666-011-0128007, 7666-011-0128-008, 7666-011-0128-009, 7666-011-0128-010, 7666-011-0128011 un 7666-011-0128-012, kas atrodas Starēs, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
adresi: ,,Justāni”, Stares, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.17. Noteikt nekustamajam īpašumam - ēkai ar kadastra apzīmējumu 7666006-0020-001, kas atrodas Peiveliškās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu
adresi: ,,Jaunā Kļava”, Peiveliškas, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.18. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 3,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-006-0020 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-006-0020-002, 7666-006-0020-003, 7666-006-0020004, 7666-006-0020-005, 7666-006-0020-006, 7666-006-0020-007, 7666-006-0020008, 7666-006-0020-009, 7666-006-0020-010, 7666-006-0020-016, 7666-006-0020017, 7666-006-0020-018 un 7666-006-0020-020 adresi: ,,Kļava”, Peiveliškas,
Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.19. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 15,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-005-0002 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-005-0002-001, 7666-005-0002-002, 7666-005-0002003, 7666-005-0002-004, 7666-005-0002-005, 7666-005-0002-006, 7666-005-0002007, 7666-005-0002-008, 7666-005-0002-009 un 7666-005-0002-010, kas atrodas
Medņukalnā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Lojāni”, Medņukalns,
Rožupes pagasts, Līvānu novads.
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2.20. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 20,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-005-0013 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-005-0013-001, 7666-005-0013-002, 7666-005-0013003, 7666-005-0013-004, 7666-005-0013-005, 7666-005-0013-006, 7666-005-0013007, 7666-005-0013-008 un 7666-005-0013-009, kas atrodas Mālniekos, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Mālnieki”, Mālnieki, Rožupes pagasts, Līvānu
novads.
2.21. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-005-0078 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-005-0078-001, 7666-005-0078-003, 7666-005-0078004, 7666-005-0078-005, 7666-005-0078-007, 7666-005-0078-008, 7666-005-0078011, 7666-005-0078-012 un 7666-005-0078-013, kas atrodas Mālniekos, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Alksnīši”, Mālnieki, Rožupes pagasts, Līvānu
novads.
2.22. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 2,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-005-0079 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-005-0079-001, 7666-005-0079-002 un 7666-0050079-003, kas atrodas Mālniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi:
,,Pirmie Alksnīši”, Mālnieki, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.23. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0266 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-009-0266-001, 7666-009-0266-002, 7666-009-0266003, 7666-009-0266-004, 7666-009-0266-005, 7666-009-0266-006 un 7666-0090266-007, kas atrodas Kūkās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi: ,,Mazie
Mauriņi”, Kūkas, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.24. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 4,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0270 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-009-0270-001, 7666-009-0270-002, 7666-009-0270004, 7666-009-0270-005, 7666-009-0270-007 un 7666-009-0270-008, kas atrodas
Muceniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Mauriņi”, Mucenieki,
Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.25. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 6,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-002-0008 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-002-0008-001, 7666-002-0008-002, 7666-002-0008003, 7666-002-0008-004, 7666-002-0008-005 un 7666-002-0008-006, kas atrodas
Mežancānos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Mežancāni”, Mežancāni,
Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.26. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,1061 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-002-0126 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7666-002-0126-001, kas atrodas Mežancānos, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, jaunu adresi: ,,Druvas Bibliotēka”, Mežancāni, Rožupes pagasts, Līvānu
novads.
2.27. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 1,47 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-008-0043 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
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ar kadastra apzīmējumiem 7666-008-0043-001, 7666-008-0043-002, 7666-008-0043003, 7666-008-0043-004, 7666-008-0043-006 un 7666-008-0043-007, kas atrodas
Drēņos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Paegļu mājas”, Drēņi, Rožupes
pagasts, Līvānu novads.
2.28. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 1,47 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-008-0042 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-008-0042-007, 7666-008-0042-008 un 7666-0080042-009, kas atrodas Drēņos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi: ,,Otrās
Paegļu mājas”, Drēņi, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.29. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 20,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-006-0130 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-006-0130-001, 7666-006-0130-002, 7666-006-0130003, 7666-006-0130-004, 7666-006-0130-007 un 7666-006-0130-008, kas atrodas
Rubeņkalnā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi: ,,Pirmās Paegļu mājas”,
Rubeņkalns, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.30. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 5,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-006-0101 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7666-006-0101-001, kas atrodas Rubeņkalnā, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, jaunu adresi: ,,Liepkalniņi”, Rubeņkalns, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.31. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 2,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-006-0106 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-006-0106-001, 7666-006-0106-002 un 7666-0060106-003, kas atrodas Rubeņkalnā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi:
,,Saules gaisma”, Rubeņkalns, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.32. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 4,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-006-0115 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-006-01115-001, 7666-006-00115-002 un 7666-0060115-003, kas atrodas Peiveliškās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, adresi:
,,Rubiņkalns”, Peiveliškas, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.33. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 19,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-006-0141 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-006-0141-001, 7666-006-00141-002, 7666-0060141-003, 7666-006-0141-004, 7666-006-0141-005, 7666-006-0141-006, 7666-0060141-007, 7666-006-0141-008 un 7666-006-0141-009, kas atrodas Peiveliškās,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi: ,,Lietaunieku mājas”, Peiveliškas,
Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.34. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 2,8879 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-001-0137 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-001-0137-001, 7666-001-0137-002, 7666-001-0137003, 7666-001-0137-004 un 7666-006-0141-005, kas atrodas Lāčkājos, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi: ,,Irbēni”, Lāčkāji, Rožupes pagasts, Līvānu
novads.
2.35. Mainīt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-001-0110 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
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ar kadastra apzīmējumiem 7666-001-0110-001, 7666-001-0110-002, 7666-001-0110003, 7666-001-0110-004, 7666-001-0110-005, 7666-001-0110-006 un 7666-0010110-007, kas atrodas Lāčkājos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, adresi no
„Stikāni”, Lāčkāji, Rožupes pagasts, Līvānu novads (kods 103965026) uz ,,Stūrīši”,
Lāčkāji, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.36. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 19,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-005-0086 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7666-005-0086-001, 7666-005-0086-003, 7666-005-0086004, 7666-005-0086-005, 7666-005-0086-006 un 7666-005-0086-007, 7666-0050086-008 un 7666-005-0086-009, kas atrodas Sproģos, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Vecsproģi”, Sproģi, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
2.37. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.38. 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. Par adrešu precizēšanu Līvānu novada Turku pagastā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 2014.gada 18.februāra vēstuli Nr.204.1-L/226 par ziņu sniegšanu Valsts adrešu reģistram un Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmai Līvānu novada pašvaldībā, vēstulē norādītajiem
adresācijas objektiem viena adrese piešķirta vairākām zemes vienībām un ēkām, kas
atrodas Turku 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 M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 14,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-006-0006 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7686-006-0006-001, 7686-006-0006-002, 7686-006-0006003, 7682-006-0006-004, 7686-006-0006-005, 7686-006-0006-006, 7686-006-0006007, 7686-006-0006-008 un 7686-006-0001-009, kas atrodas Smelcējā, Turku
pagastā, Līvānu novadā, adresi: „Ārsmenieki”, Smelcēja, Turku pagasts, Līvānu
novads.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 21,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-007-0023 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7686-007-0023-001, 7686-007-0023-004, 7686-007-002346

005, 7686-007-0023-006, 7686-007-0023-007, 7686-007-0023-008, 7686-007-0023009, 7686-007-0023-010, 7686-007-0023-011, 7686-007-0023-012 un 7686-0070023-013, kas atrodas Zepos, Turku pagastā, Līvānu novadā, adresi: „Baltiņi”, Zepi,
Turku pagasts, Līvānu novads.
3. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 9,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-001-0056 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 7686-001-0056-001, 7686-001-0056-002, 7686-001-0056003, 7686-001-0056-004, 7686-001-0056-005, 7686-001-0056-006, 7686-001-0056007, 7686-001-0056-008, 7686-001-0056-009 un 7686-001-0056-0010, kas atrodas
Saliešos, Turku pagastā, Līvānu novadā, adresi: „Jaunsalieši”, Salieši, Turku pagasts,
Līvānu novads.
4. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 28,80 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-004-0089 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7686-004-0089-001, 7686-006-0089-003, 7686-004-0089004, 7686-004-0089-006, 7686-004-0089-007, 7686-004-0089-009, 7686-004-0089010 un 7686-004-0089-011, kas atrodas Tilta Gedušos, Turku pagastā, Līvānu
novadā, adresi: „Kāpnes”, Tilta Geduši, Turku pagasts, Līvānu novads.
5. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,3480 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-005-0204 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7686-005-0204-001, 7686-005-0204-002, 7686-005-0204003, 7686-005-0204-004, 7686-005-0204-005 un 7686-005-0204-006, kas atrodas
Silavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Laine”, Silavas, Turku pagasts,
Līvānu novads.
6. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 9,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0159 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 7686-007-0159-001, 7686-007-0159-002, 7686-007-0159003, 7686-007-0159-004, 7686-007-0159-005 un 7686-007-0159-008, kas atrodas
Daukstēs, Turku pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Lazdas”, Daukstes, Turku pagasts,
Līvānu novads.
7. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 2,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-003-0013 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 7686-003-0013-001, 7686-003-0013-002, 7686-003-0026003, 7686-003-0013-004, 7686-003-0013-005, 7686-003-0013-006 un 7686-0030013-007, kas atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Oši”, Turki,
Turku pagasts, Līvānu novads.
8. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 19,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-006-0068 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7686-006-0068-001, 7686-006-0068-002, 7686-006-0068003, 7686-006-0068-004, 7686-006-0068-005 un 7686-006-0068-006, kas atrodas
Smelcējā, Turku pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Ošiņi”, Smelcēja, Turku pagasts,
Līvānu novads.
9. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 8,31 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-006-0095 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7686-006-0095-001, 7686-006-0095-003, 7686-006-009547

004, 7686-006-0095-005, 7686-006-0095-006, 7686-006-0095-007, 7686-006-0095008, 7686-006-0095-009 un 7686-006-0095-010, kas atrodas Smelcējā, Turku
pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Pumpuri”, Smelcēja, Turku pagasts, Līvānu novads.
10. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes gabalam 0,2762 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-006-0120 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7686-006-0120-001, 7686-006-0120-002 un 7686-0060120-003, kas atrodas Zundānos, Turku pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Turku
pagasta pārvalde”, Zundāni, Turku pagasts, Līvānu novads.
11. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 14,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-004-0060 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7686-004-0060-001, 7686-004-0060-002, 7686-004-0060004, 7686-004-0060-005, 7686-004-0060-006, 7686-004-0060-007, 7686-004-0060008, 7686-004-0060-009, 7686-004-0060-011,7686-004-0060-012, 7686-004-0060013, 7686-004-0060-014 un 7686-004-0060-015, kas atrodas Veceļos, Turku pagastā,
Līvānu novadā, adresi: ,,Veceļkalns”, Veceļi, Turku pagasts, Līvānu novads.
12. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 3,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-007-0155 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7686-007-0155-001, 7686-007-0155-002, 7686-007-0155003, 7686-007-0155-004, 7686-007-0155-005, 7686-007-0155-006, 7686-007-0155007, 7686-007-0155-008, 7686-007-0155-009, 7686-007-0155-010, 7686-007-0155011, 7686-007-0155-012, 7686-007-0155-013 un 7686-007-0155-014, kas atrodas
Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Vītoli”, Dubnas viensētas,
Turku pagasts, Līvānu novads.
13. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 13,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-005-0165 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7686-005-0165-002, 7686-005-0165-004, 7686-005-0165005, 7686-005-0165-007, 7686-005-0165-008 un 7686-005-0165-009, kas atrodas
Cūkuļos, Turku pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Ziediņi”, Cūkuļi, Turku pagasts,
Līvānu novads.
14. Noteikt nekustamajam īpašumam - dzīvojamai mājai ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0023-014 un ar to funkcionāli saistītajām būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7686-007-0023-015, 7686-007-0023-016, 7686-007-0023-017, 7686007-0023-002 un 7686-007-0023-003, kas atrodas Zepos, Turku pagastā, Līvānu
novadā, uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0023, jaunu adresi:
,,Jaunbaltiņi”, Zepi, Turku pagasts, Līvānu novads.
15. Noteikt nekustamajam īpašumam - dārza mājiņai ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0099-001, un ar to funkcionāli saistītajām būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7686-007-0099-002, 7686-007-0099-003 un 7686-007-0099-004, kas
atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā, uz zemes vienības ar
kadastra numuru 7686-007-0099, jaunu adresi: ,,Saulīte”, Dubnas viensētas, Turku
pagasts, Līvānu novads.
16. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 3,91 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-003-0238 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7686-003-0238-001 un 7686-003-0238-002, kas atrodas
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Beirupurvā, Turku pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi: ,,Teklas”, Beirupurvs, Turku
pagasts, Līvānu novads.
17. Noteikt nekustamajam īpašumam - dzīvojamai mājai ar kadastra
apzīmējumu 7686-001-0033-001, un ar to funkcionāli saistītajām būvēm 7686-0010033-002, 7686-001-0033-003, 7686-001-0033-006 un 7686-001-0033-007, kas
atrodas saliešos, Turku pagastā, Līvānu novadā, uz zemes vienības ar kadastra
numuru 7686-001-0033, jaunu adresi: ,,Gaurušķi”, Salieši, Turku pagasts, Līvānu
novads.
18. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 1,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-003-0133 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7686-003-0133-001 un 7686-003-0133-002, 7686-0030133-003, 7686-003-0133-004 un 7686-003-0133-005, kas atrodas Turkos, Turku
pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi: ,,Turki 1”, Turki, Turku pagasts, Līvānu
novads.
19. Noteikt nekustamajam īpašumam - dārza mājiņai ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0723-001, kas atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā, uz
zemes gabala ar kadastra numuru 7686-007-0723, jaunu adresi: ,,Štifaniči”, Dubnas
viensētas, Turku pagasts, Līvānu novads.
20. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0615 ha platībā ar
kadastra numuru 7686-003-0235 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7686-003-0235, kas atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā,
jaunu adresi: ,,Ugunsdzēsēju depo”, Turki, Turku pagasts, Līvānu novads.
21. Nenoteikt jaunu adresi nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas Turku
pagastā, Līvānu novadā sekojošām dzīvojamām mājām, jo dzīvojamā māja nav
uzskatāma par adresācijas objektu (sabrukusi):
21.1. dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0064-002,
21.2. dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0079-007,
21.3. dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0083-004,
21.4. dzīvojamajai mājai ar pagrabu (nepabeigtā celtniecība) ar kadastra
apzīmējumiem 7686-001-0165-010 un 7686-001-0165-011.
22. Dzēst un izslēgt no adrešu reģistra zemes gabalam ar kadastra numuru
7686-007-0099 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7686-007-0099-001, 7686-007-0099-002, 7686-007-0099-003 un
7686-007-0099-004, kas atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
noteikto adresi: „Dzeņi”, Dubnas viensētas, Turku pagasts Līvānu novads.
23. Dzēst un izslēgt no adrešu reģistra zemes gabalam ar kadastra
apzīmējumu 7686-001-0033 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 7686-001-0033-001, 7686-001-0033-002, 7686-001-0033003, 7686-001-0033-006 un 7686-001-0033-007, kas atrodas Saliešos, Turku pagastā,
Līvānu novadā, noteikto adresi: „Jaunsalieši”, Salieši, Turku pagasts Līvānu novads.
24. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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25. 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 zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Paskaidro M. Baltmanis
1. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 18. februāra vēstuli nr.2-04/215
„Par fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskajā valdījumā esošām zemes
vienībām”, un atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, kurā
noteikts, ka tiesiskajiem valdītājiem, kuri nav noslēguši zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, vai zemes lietotājiem, kuri nav
veikuši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma noteiktajos termiņos ar zemes izpirkšanu saistītās
darbības – jāizbeidz zemes lietošanas tiesības un jāpieņem lēmumi par zemes
piekritību pašvaldībai vai zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un pamatojoties
uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas pirmo un otro punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībai piekrīt apbūvēta un neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas
līgumi, un ņemot vērā Rožupes pagasta valdes ierosinājumu un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības S. G. uz zemes gabalu 7,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu Nr.7666-004-0019, kas atrodas Mālniekos, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā.
1.2. Atzīt, ka zemes gabals 7,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr.7666004-0019, par kuru ar S. G. 2011.gada 2.februārī ar Līvānu novada domi noslēgts
zemes nomas līgums Nr. LND/9-7/11/1, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme
un ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS, par nomas līguma slēgšanu – 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp
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2. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 18. februāra vēstuli nr.2-04/215
„Par fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskajā valdījumā esošām zemes
vienībām” un atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, kurā
noteikts, ka tiesiskajiem valdītājiem, kuri nav noslēguši zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, vai zemes lietotājiem, kuri nav
veikuši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma noteiktajos termiņos ar zemes izpirkšanu saistītās
darbības – jāizbeidz zemes lietošanas tiesības un jāpieņem lēmumi par zemes
piekritību pašvaldībai vai zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un pamatojoties
uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, un ņemot vērā Rudzātu
pagasta valdes ierosinājumu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības par šādiem zemes gabaliem Līvānu
novada Rudzātu pagastā šādām personām:
2.1.1. V. V. uz zemes gabalu 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668007- 0271;
2.1.2. A. R. uz zemes gabalu 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668007- 0235.
2.2. Ieskaitīt neapbūvētu zemes gabalu 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7668- 007- 0271 rezerves zemes fondā.
2.3. Atzīt, ka apbūvēts zemes gabals 0,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7668- 007- 0235 ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda.
2.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS, par nomas līguma slēgšanu – 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 Valsts zemes dienesta 2014. gada 18. februāra vēstuli nr.2-04/215
„Par fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskajā valdījumā esošām zemes
vienībām”, un atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, kurā
noteikts, ka tiesiskajiem valdītājiem, kuri nav noslēguši zemes izpirkuma (pirkuma)
līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, vai zemes lietotājiem, kuri nav
veikuši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma noteiktajos termiņos ar zemes izpirkšanu saistītās
darbības – jāizbeidz zemes lietošanas tiesības un jāpieņem lēmumi par zemes
piekritību pašvaldībai vai zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un pamatojoties
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uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas pirmo un otro punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībai piekrīt apbūvēta un neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas
līgumi, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Atzīt, ka neapbūvēts zemes gabals 1,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686-001-0109, kas atrodas Grugulēs, Turku pagastā, Līvānu novadā, par kuru P. Z.
2011.gada 22.decembrī ar Līvānu novada domi noslēgts zemes nomas līgums Nr.
LND/9-7/11/39, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda.
3.2. Izbeigt zemes lietošanas tiesības F. P. uz zemes gabalu 0,0659 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu.7652-005-0355, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā.
3.2.1. Atzīt, ka apbūvēts zemes gabals 0,0659 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0355, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un ierakstāma zemesgrāmatā
uz Līvānu novada pašvaldības vārda.
3.3. Izbeigt zemes lietošanas tiesības M. B. uz zemes gabalu 3,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-003-0173, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā.
3.3.1. Atzīt, ka apbūvēts zemes gabals 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-003-0173, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ir
Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu
novada pašvaldības vārda.
3.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS, par nomas līguma slēgšanu – Līvānu
novada domes 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 3 lpp.
29. Par zemes ierīcības projekta „Dzegūzes” apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
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30. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
31. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J.Magdaļenoks
1. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka nekustamā īpašuma „Gandrs” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0105 Līvānu novada Turku pagasta
Spēlesķeiros noteikts zemes lietošanas mērķis - lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
bet faktiski uz zemes gabala atrodas biogāzes rūpnīca.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
atbilstoši Līvānu novada domes arhitekta pienākumu izpildītāja Inta Svirska
2014.gada 19.marta atzinumam par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. un 31.punktu, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvētam zemes gabalam 10,8 ha
platībā ar nosaukumu „Gandrs” ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0105, kas atrodas
Spēlesķeiros, Turku pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir būvniecības un
infrastruktūras daļas vadītājs Intis Svirskis.
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:

1) izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2) Līvānu būvvaldes atzinums uz 1 lpp.

2. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka nekustamajam īpašumam „Kuģīši” ar
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kadastra numuru 7666-008-0092 Līvānu novada Rožupes pagasta Drēņos noteikts
zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet faktiski uz zemes
gabala atrodas daudzstāvu dzīvojamā māja.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
atbilstoši Līvānu novada domes arhitekta pienākumu izpildītāja Inta Svirska
2014.gada 19.marta atzinumam par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2. un 31.punktu, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - apbūvētam zemes gabalam 0,6985ha
platībā ar nosaukumu „Kuģīši” ar kadastra Nr.7666-008-0092, kas atrodas Drēņos,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
- trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir būvniecības un
infrastruktūras daļas vadītājs Intis Svirskis.
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:

1) izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2) Līvānu būvvaldes atzinums uz 1 lpp.

Sēde beidzas plkst.1100
Protokols parakstīts 2014. gada 1. aprīlī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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