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Indra Upeniece, sabiedrisko attiecību speciāliste,
Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut darba kārtībā
41. jautājumu „Par zvejas tiesību nomu” un 42. jautājumu „Par pašvaldības īpašuma
objektu – zemesgabalu „Kokinu mājas”, Spēlesķeiros, Turku pagastā, Līvānu novadā
pirkuma līguma slēgšanu”. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot
vērā domes priekšsēdētāja ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, tiek apstiprināta šāda domes sēdes
DARBA KĀRTĪBA:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Par adrešu precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
3. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām. Ziņo J. Magdaļenoks.
4. Par zemes gabalu nodošanu nomā. Ziņo J. Magdaļenoks.
5. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rožupes pagastā un
platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
6. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rudzātu pagastā un
platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
7. Par pašvaldībai piekrītošās zemes un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Rožupes pagastā un
zemes platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par pašvaldībai piekrītošo zemi vienību platības precizēšanu Līvānu novada
Jersikas pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par zemes ierīcības projekta „Adenaitsils” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un
zemes platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Jersikas pagastā un
zemes platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par vienotu ūdens skaitītāju nomaiņu vai uzstādīšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par nolikumu „Līvānu pilsētas svētku tirgus 2014”. Ziņo J. Magdaļenoks.
18. Par saistošajiem noteikumiem „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestādēs”. Ziņo A. Usāne.
19. Par IX Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu. Ziņo A. Usāne.
20. Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Līvānu novada domes 2010. gada
29. jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu
novadā”. Ziņo A. Usāne.
21. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”. Ziņo A. Usāne.
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22. Par ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmēneša izdevumu apmaksu. Ziņo A. Usāne.
23. Par Jaunsilavas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo A. Usāne.
24. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta čempionātu uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo A. Usāne.
25. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu. Ziņo A.
Usāne.
26. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
27. Par Latvijas Pašvaldību savienības 25. kongresa delegātiem. Ziņo A. Usāne.
28. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
29. Par papildus vienošanos pie 2006. gada 18. septembra pirkuma līguma par
dzīvokļa Rīgas ielā 80 – 6, Līvānos privatizāciju. Ziņo A. Vaivods.
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
31. Par Līvānu novada pašvaldības 2013. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo
A. Vaivods.
32. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta
līdzekļus sadali 2014. gadam. Ziņo A. Vaivods.
33. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības nodevu par Līvānu novada domes
izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu”. Ziņo A.
Vaivods.
34. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
35. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
37. Par nekustamā īpašuma piespiedu nojaukšanu. Ziņo A. Vaivods.
38. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
39. Par nodrošinājumu ar dzīvojamām telpām. Ziņo A. Vaivods.
40. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
41. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods.
42. Par pašvaldības īpašuma objektu – zemesgabalu „Kokinu mājas”, Spēlesķeiros,
Turku pagastā, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
1. Priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
30.aprīlī Līvānos norisinājās Līvānu un Ilūkstes novadu 13.Grāmatu svētki ar plašu
pasākumu programmu dažādām iedzīvotāju grupām. Svētku ietvaros Līvānu novadu
apmeklēja LR labklājības ministrs Uldis Augulis, viņš piedalījās publiskajā diskusijā par
sociālās jomas jautājumiem. Pasākuma atklāšanā klātesošos uzrunāja Līvānu novada
domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un 11. Saeimas deputāts Jānis Klaužs.
1.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne, pārstāvot Līvānu
novada domi, piedalījās sacensību „1.maija stafetes” atklāšanā.
3.maijā Līvānu novada Rožupes pagastā notika sporta svētki. Pasākumu atklāja domes
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
7.maijā novada domes pārstāvji sveica Līvānu novada iedzīvotājus - Irēnu un Ivanu
Kvašukus - zelta kāzu jubilejā.
3

8.maijā:
1) Līvānu novada domē notika novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme, kurā
piedalījās arī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers.
2) Domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības
un Izglītības un zinātnes ministrijas ikgadējās sarunās Rīgā, kur tika apspriesti jautājumi
par izglītības jomas aktualitātēm Latvijā. Vieni no galvenajiem jautājumiem bija izglītības pieejamība un izglītības iestāžu tīkla sakārtošana.
3) Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers atklāja mācību stundu Latgales
mākslas un amatniecības centrā, kas norisinājās izglītības programmas Iespējamā misija
un tās dibinātāja Lattelecom kopīgi rīkotas akcijas "Mācies brīvi!" ietvaros. Laikā no 6. 9. maijam Rīgā, Tukumā, Līvānos un Siguldā notika atklātas mācību stundas, kurās
skolēni izmantoja WiFi.
9.maijā notika jaunatnes iniciatīvu centra „Kvartāls” sporta laukumu atklāšana un
jaunatnes olimpiāde. Pasākumu atklāja priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
10.maijā Līvānu novada Kultūras centrā notika senioru deju kolektīva „Dubnava” 10
gadu jubilejas koncerts. Līvānu novada domi pasākumā pārstāvēja izpilddirektors Uldis
Skreivers.
13.maijā:
1) Notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde.
2) Novada domes pārstāvji sveica Līvānu novada iedzīvotājus - Viktoriju un Albertu
Rudzātus - zelta kāzu jubilejā.
14.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Latvijas
Pašvaldību savienības un LR Labklājības ministrijas ikgadējās sarunās Rīgā, kur tika
diskutēts par sociālās jomas aktualitātēm Latvijā - garantētā minimālā ienākuma līmeni,
trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu u.c.
15.maijā Daugavpilī, Marka Rotko mākslas centrā, notika kārtējā Latgales plānošanas
reģiona attīstības padomes sēde, kurā piedalījās vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Romāns Naudiņš, satiksmes ministrs Anrijs Matīss un Latgales pašvaldību
vadītāji. Sēdē piedalījās arī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
Šajā pašā dienā priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās arī Latgales reģiona
attīstības aģentūras biedru kopsapulcē, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas un Latgales plānošanas reģiona rīkotajā konferencē Marka Rotko centrā
„Latgale – izaicinājumi un iespējas”.
16.maijā Līvānu novada domē sanāca kopā Līvānu pilsētas svētku 2014 plānošanas darba
grupa, ko vada priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne, piedalījās domes izpilddirektors Uldis
Skreivers, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārstāvji, Līvānu novada domes speciālisti.
16. – 18.maijā Līvānu novada domes pārstāvji domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda
vadībā pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros apmeklēja Līvānu sadraudzības pilsētas –
Kameņec-Podoļskas (Ukrainā) pašvaldību.
17.maijā:
1) Līvānu novadā norisinājās Tūrisma sezonas atklāšana un Muzeju nakts 2014 ar
daudzveidīgiem pasākumiem novada tūrisma objektos, Līvānu Aktīvā tūrisma centrā,
Latgales mākslas un amatniecības centrā, JIC „Kvartāls”, Līvānu novada Kultūras centrā,
kā arī nakts orientēšanās sacensības Līvānu pilsētā. Pasākumi bija plaši apmeklēti,
saņemtas pozitīvas iedzīvotāju atsauksmes.
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2) Domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās organizācijas „Viduslatgales
Pārnovadu fonds” rīkotajā labdarības pasākumā Preiļos, kura laikā tika vākti ziedojumi
ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.
20.maijā domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības Izglītības un kultūras komitejas sēdē Rīgā, kur tika diskutēts par kultūras jomas
aktualitātēm.
21.maijā:
1) Līvānu novada domē sanāca kopā Līvānu pilsētas svētku 2014 plānošanas darba grupa,
ko vada priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne, piedalījās domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārstāvji, Līvānu novada domes speciālisti.
2) Līvānos notika Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK) reģionālā vizīte. Darba
vizītē Līvānus apmeklēja LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone un LDDK pārstāvji.
Viņi tikās ar Līvānu novada domes vadību un Līvānu novada uzņēmējiem, lai pārrunātu
aktualitātes uzņēmējdarbības jomā. Vizīte laikā LDDK pārstāvji sešiem Līvānu novada
uzņēmumiem pasniedza apbalvojumus par ilgtspējīgu un veiksmīgu darbību biznesā: SIA
„Līvānu meliorators”, SIA „Līvānu kūdras fabrika”, SIA „Sencis”, SIA „Čiekuriņi”, SIA
„RNS-D”, SIA „Baltik Sistēm”.
22.maijā:
1) Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods rīkoja iedzīvotāju pieņemšanu
Jersikas pagastā.
2) Līvānu novada domē notika komiteju sēdes: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas sēde, Tautsaimniecības komitejas sēde un Finanšu komitejas sēde.
24.maijā Jersikas stadionā notika III Jersikas pagasta sporta svētki.
22.- 24.maijā Līvānu novadu apmeklēja Haldenas Sarkanā krusta (Norvēģija) komitejas
pārstāvji un brīvprātīgie. Viņi tikās ar Līvānu novada domes vadību un speciālistiem, lai
pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas, kā arī apmeklēja Rudzātu speciālo
internātpamatskolu un sociālās aprūpes centru „Rožlejas”.
25.maijā domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Līvānu novada
vieglatlētikas čempionāta atklāšanā. Šajā pašā dienā priekšsēdētāja vietniece piedalījās arī
pateicības dievkalpojumā par visiem labdariem, kuri ieguldījuši darbu un līdzekļus
Jersikas Madalienas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas renovācijā.
26.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Koalīcijas
Sadarbības padomes sēdē LR Saeimā.
27.maijā:
1) Līvānu novada Rudzātu pagastā notika iedzīvotāju sanāksme, kurā piedalījās Līvānu
novada domes vadība (domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un izpilddirektors Uldis
Skreivers) un speciālisti. Sanāksmes laikā tika diskutēts par vietējiem iedzīvotājiem
aktuāliem jautājumiem.
2) Priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās mācību klases atklāšanā, kas Valsts
policijas Preiļu Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa telpās izveidota ar mērķi sniegt
iespēju bērniem apgūt ceļu satiksmes noteikumus, kā arī citus jautājumus par drošību.
29.maijā plkst. 14.00 Līvānu novada Kultūras centrā notiks Līvānu novada Izglītības
pārvaldes organizēts pasākums, kura ietvaros Līvānu novada izglītības iestāžu mācību
priekšmetu olimpiāžu, konkursu un čempionātu uzvarētājiem, kā arī viņu pedagogiem tiks
pasniegti Līvānu novada domes apbalvojumi.
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2. Par adrešu precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. 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” un 2014.gada 14.aprīļa vēstuli Nr. 9-0`/350125-4/1 „Par
informācijas precizēšanu” par vēstulēs norādītajiem gadījumiem, kad 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. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-010-0187 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7666-010-0187-001, 7666-010-0187-002, 7666-010-0187-003, 7666-0100187-004, 7666-010-0187-005, 7666-010-0187-010 un 7666-010-0187-010, adresi:
„Kļaviņi”, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
1.2. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 2,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-002-0094 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7666-002-0094-001 un 7666-002-0094-002 adresi: „Lejiņas”, Mežancāni,
Rožupes pagasts, Līvānu novads.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 2013.gada 10.decembra vēstuli Nr.204.1-L/5150 „Par ziņu sniegšanu Valsts adrešu reģistram un Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmai” un 2014.gada 14.aprīļa vēstuli Nr. 9-0/350125-4/1 „Par
informācijas precizēšanu” par vēstulēs norādītajiem gadījumiem, kad 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. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
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P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Noteikt divdzīvokļu mājai „Kostiņi”, Eriņbirze, Rožupes pagasts, Līvānu
novads ar kadastra apzīmējumu 7666-003-0101-001, dzīvokļu īpašumiem atsevišķu
adresi:
N.p.k.
Telpu grupas kadastra apzīmējums
Telpu grupas adrese
1.
7666-003-0101-001-001
„Kostiņi” – 1, Eriņbirze, Rožupes
pagasts, Līvānu novads,
2.
7666-003-0101-001-002
„Kostiņi” – 2, Eriņbirze, Rožupes
pagasts, Līvānu novads.
2.2. Atcelt Līvānu novada domes 2014.gada 27.marta sēdes lēmuma Nr.4-26(1)
“Par adrešu precizēšanu Līvānu novada Rožupes pagastā” 1.10.punktu.
2.3. Atstāt spēkā ar Līvānu novada domes 2014.gada 27.marta sēdes lēmuma
Nr.4-26(1) “Par adrešu precizēšanu Līvānu novada Rožupes pagastā” 1.2.punktu noteikto
adresi „Plintu Mājas”, Muktupāveli, Rožupes pagasts, Līvānu novads” zemes vienībai
0,0510 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0047 un ar to funkcionāli saistītai
ēkai – dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0047-001, kas atrodas
Muktupāvelos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā.
2.4. Likvidēt uz Līvānu būvvaldes 2013.gada 5.augusta izdotās izziņas “Ēku datu
deklarācija” pamata zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0047 un ar to
funkcionāli saistīto ēku noteikto adresi: ,,Muktupāveli”, Rožupes pagasts, Līvānu novads
un izslēgt to no Valsts adrešu reģistra.
2.5. Atstāt spēkā ar Līvānu novada domes 2014.gada 27.marta sēdes lēmuma
Nr.4-26(1) “Par adrešu precizēšanu Līvānu novada Rožupes pagastā” 1.7.punktu noteikto
adresi – „Liepsalas”, Peiveliškas, Rožupes pagasts, Līvānu novads, zemes vienībai 44.0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-006-0001 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām
un būvēm ar kadastra apzīmējumu 7666-006-0001-001, 7666-006-0001-002, 7666-0060001-004, kas atrodas Peiveliškās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā.
2.6. Likvidēt uz Līvānu būvvaldes 2013.gada 8.augusta izdotās izziņas “Ēku datu
deklarācijas” pamata zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-006-0001 un ar to
funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm noteikto adresi: ,,Liepsalas”, Rubeņkalns,
Rožupes pagasts, Līvānu novads, un izslēgt to no Valsts adrešu reģistra.
2.7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
2.8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot V. R., dzīvo (adrese), 2014. gada 23.aprīļa iesniegumu par adreses
precizēšanu ēku un būvju īpašumam ar kadastra Nr. 7652-503-0005, kas atrodas
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Cirseniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu precizēšanu Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) adrešu
reģistra, 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. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt divdzīvokļu mājai „Eglaine”, Cirsenieki, Jersikas pagasts, Līvānu
novads ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0096-001, dzīvokļu īpašumiem atsevišķu
adresi:
N.p.k.
Telpu grupas kadastra apzīmējums
Telpu grupas adrese
1.
7652-003-0096-001-001
„Eglaine”–1, Cirsenieki, Jersikas
pagasts, Līvānu novads,
2.
7652-003-0096-001-002
„Eglaine”–2, Cirsenieki, Jersikas
pagasts, Līvānu novads.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Par zemes nogabala nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot S. J., dzīvo (adrese), 2014.gada 30. aprīļa iesniegumu (reģ. Nr. 21.9.2/14/425-J) par zemes daļas 2,5 ha platībā no zemes gabala 10,4856 ha kopplatībā ar
kadastra Nr. 7666-010-0224, kas atrodas Gaigalovā, Rožupes pagastā Līvānu novadā,
nodošanu nomā, tika konstatēts, ka par minēto zemes gabalu zemes lietotājam lietošanas
tiesības ir izbeigušās, jo saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju 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 Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta (21) daļu, kurā
noteikts, ka 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 likumu
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„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.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem zemes vienībai, kas atrodas Gaigalovā, Rožupes
pagastā Līvānu novadā ar kadastra numuru 7666-010-0224 zemes vienībai precizēto
platību 10,4856 ha.
2. Ieskaitīt rezerves zemes fondā pašvaldības valdījumā esošo zemes vienību
10,4856 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0224, kas atrodas Gaigalovā,
Rožupes pagastā.
3. Nodot iznomāšanai zemes gabalu 10,4856 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666-010-0224, kas atrodas Gaigalovā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, un informāciju
par iznomājamo zemes gabalu izvietot redzamā vietā Rožupes pagasta pārvaldes ēkā ne
mazāk kā vienu mēnesi.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rožupes pagastā
un platības precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 24.marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Rožupes pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām
zemes vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām,
uz kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un par platību precizēšanu
tām zemes vienībām, kurām pārsniegtas pieļaujamās platību atšķirības robežas, 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 un 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā termiņā ir
noslēgti (noslēdzami) zemes nomas līgumi, un 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. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
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NOLEMJ:
1. Atzīt, ka sekojošas apbūvētas un neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas
Līvānu novada Rožupes pagastā, par kurām ar bijušajiem zemes lietotājiem ir noslēgti
zemes nomas līgumi, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot to platību atbilstoši VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
1.1.zemes vienība 0,184 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-006-0205, kas
atrodas Druvās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.2. zemes vienība 0,1192 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0488, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.3. zemes vienība 0,4207 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0561, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.4. apbūvēta zemes vienība 0,2288 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100457, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību platība var tikt precizēta
pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rudzātu pagastā
un platības precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 24.marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Rudzātu pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām
zemes vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām,
uz kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un par platību precizēšanu
tām zemes vienībām, kurām pārsniegtas pieļaujamās platību atšķirības robežas, 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 un 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā termiņā ir
noslēgti (noslēdzami) zemes nomas līgumi, un 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. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
10

1. Atzīt, ka šādas apbūvētas un neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas Līvānu
novada Rudzātu pagastā, par kurām bijušajiem zemes lietotājiem ir noslēgti zemes nomas
līgumi, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz
Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot to platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
1.1. zemes vienība 1,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0293, kas
atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
1.2. zemes vienība 1,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-001-0045, kas
atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā.
2. Atcelt Līvānu novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmuma Nr. 5-27 ,,Par
zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Rudzātu pagastā un zemes platību
precizēšanu” 1.3.punktu par zemes vienības 1,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668001-0045, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes grafiskās daļas uz 2 lpp.
7. Par pašvaldībai piekrītošas zemes un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 10.maija vēstuli Nr.9-02/357567-1/1
„Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76110030005 mērķi” par zemes lietošanas
mērķa noteikšanu zemes vienībai 0,0462 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76110030005, kas atrodas starp Meža un Atpūtas ielām Līvānos, kas izveidota precizējot
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76110031501 robežas atbilstoši robežu
uzmērīšanas lietas materiāliem Kadastra informācijas sistēmas telpiskajos datos, un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9
„Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un atbilstoši Līvānu
būvvaldes vadītāja Inta Svirska 2014.gada 2.aprīļa 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” 17.punktu, 18.punktu un 27. punktu, un
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otro daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē,
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
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NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0462 ha platībā starp Meža
ielu un Atpūtas ielu Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7611-003-0005,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).
2. Atzīt, ka zemes vienība 0,0462 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-0030005, kas atrodas starp Meža ielu un Atpūtas ielu Līvānos, Līvānu novadā, uz kuras
atrodas Līvānu novada pašvaldības inženierbūve – pilsētas nozīmes ūdens novadgrāvis, ir
Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu
novada pašvaldības vārda.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir būvniecības un infrastruktūras daļas
vadītājs Intis Svirskis.
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.
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot SIA „Adugs”, reģ.Nr.40003356367, 2014.gada 15.maija iesniegumu
par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma „Adugs” zemes
vienības ar kadastra Nr. 7652 001 0045 daļai 0.1500 ha platībā, kas atrodas „Adugs”,
Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un izvērtējot iesniegtos dokumentus, tika
konstatēts, ka SIA „Adugs”, sakarā ar jaunas zemes vienības izveidošanu, ierosina
jaunveidojamai zemes vienībai precizēt lietošanas mērķim piekrītošo platību - 0.1500 ha,
kas ir daļa no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0045 ar kopējo platību
1.8379 ha, kas atrodas „Adugs”, Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods
1001).
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada
31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, un 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., 17.5. un 18.punktu, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē,
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
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1.1. Noteikt nekustamā īpašuma - apbūvētas zemes vienības ar kadastra Nr. 7652
001 0045, kas atrodas „Adugs”, Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, daļai
0.1500 ha platībā lietošanas mērķi - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods
1001) /skat. pielikumā zemes robežu plānu/.
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) Līvānu būvvaldes atzinums uz 1 lpp.
2) zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.

2. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma „Barības cehs” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652 003 0178, kas atrodas „Tisa”, Upeniekos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, noteikts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, bet 2014.gada 11.aprīlī Līvānu būvvalde
ir izsniegusi būvatļauju ražošanas ēkas būvniecībai uz zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu Nr. 7652 003 0178.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada
31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam” un atbilstoši Līvānu būvvaldes vadītāja Inta Svirska 2014.gada
21.maija 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”
18.punktu un 23.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 5.2 ha platībā ar
nosaukumu „Barības cehs” ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0178, kas atrodas „Tisa”,
Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, jaunus nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus:
2.1.1 rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve platībā 3.2 ha (kods 1001),
2.1.2 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - platībā 2.0
ha (kods 0101).
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.
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Pielikumā:

1) zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
2) Līvānu būvvaldes atzinums uz 1 lpp.

9. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Rožupes pagastā
un zemes platību precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 24.marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Rožupes pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām
zemes vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām,
uz kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 ”Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 11.punktu, kurā
noteikts, ka pašvaldība izvērtē un pieņem lēmumu par zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi, un saskaņā
ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta (21) daļu, kurā noteikts, ka 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 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. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē,
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā šādas pašvaldības valdījumā esošas zemes
vienības, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, precizējot to platību atbilstoši VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
1.1. zemes vienību 0,4931 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-006-0154, kas
atrodas Druvās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
1.2. zemes vienību 0,1021 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0274, kas
atrodas Pētermuižā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību platība var tikt precizēta
pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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10. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
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

11. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības precizēšanu
Līvānu novada Jersikas pagastā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 24.marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Jersikas pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām
zemes vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām,
uz kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, par platību precizēšanu tām
zemes vienībām, kurām pārsniegtas pieļaujamās platību atšķirības robežas, 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. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, kas atrodas Līvānu novada Jersikas
pagastā, platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem šādām zemes vienībām:
1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0090 platību 3,3983 ha,
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0095 platību 11,6933 ha,
1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0122 platību 0,4089 ha,
1.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0308 platību 17,7696 ha,
1.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0355 platību 0,6154 ha,
1.6. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0356 platību 0,7916 ha,
1.7. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0362 platību 1,0665 ha,
1.8. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0069 platību 0,91 ha,
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1.9. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0563 platību 2,1685 ha,
1.10. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0569 platību 1,9217 ha,
1.11. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0570 platību 0,704 ha,
1.12. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0585 platību 1,1836 ha,
1.13. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0592 platību 0,5965 ha,
1.14. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0595 platību 2,8307 ha,
1.15. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0214 platību 0,132 ha.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību platība var tikt precizēta
pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes ierīcības
inženieris Miķelis BALTMANIS.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
12. Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
13. Par zemes ierīcības projekta „Adenaitsils” apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
14. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un
zemes platību precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 24.marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Jersikas pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām
zemes vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām,
uz kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un par platību precizēšanu
tām zemes vienībām, kurām pārsniegtas pieļaujamās platību atšķirības robežas, un
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas otro punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībai piekrīt neapbūvēti zemes gabali, kas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā
paredzēti pašvaldības funkciju īstenošanai, un 3.panta trešās daļas ceturto punktu, kas
nosaka, ka pašvaldībai piekrīt zeme, kas paredzēta ielu (ceļu) būvniecībai saskaņā ar
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vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, un 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 un 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā
termiņā ir noslēgti (noslēdzami) zemes nomas līgumi, un 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. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē,
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka šādas apbūvētas un neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas Līvānu
novada Jersikas pagastā, par kurām ar bijušajiem zemes lietotājiem ir noslēgti zemes
nomas līgumi, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot to platību atbilstoši VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
1.1. zemes vienība 2,1927 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0106, kas
atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.2. zemes vienība 1,3075 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0107, kas
atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.3. zemes vienība 4,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0200, kas
atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.4. zemes vienība 0,9253 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0169, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.5. zemes vienība 0,2393 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0171, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.6. zemes vienība 0,023 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0225, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.7. zemes vienība 0,057 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0233, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.8. zemes vienība 0,0807 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0238, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.9. zemes vienība 0,066 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0240, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.10. zemes vienība 0,0889 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0245, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.11. zemes vienība 0,0698 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0252, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.12. zemes vienība 0,0797 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0253, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.13. zemes vienība 0,1422 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0257, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.14. zemes vienība 0,061 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0259, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
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1.15. zemes vienība 0,0568 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0273, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.16. zemes vienība 0,0636 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0276, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.17. zemes vienība 0,1278 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0278, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.18. zemes vienība 0,073 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0279, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.19. zemes vienība 0,0761 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0280, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.20. zemes vienība 0,0579 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0283, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.21. zemes vienība 0,0575 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0284, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.22. zemes vienība 0,0633 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0288, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.23. zemes vienība 0,0575 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0292, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.24. zemes vienība 0,0381 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0298, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.25. zemes vienība 0,1109 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0313, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.26. zemes vienība 0,.0896 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0328,
kas atrodas Āriņos , Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.27. zemes vienība 0,083 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0339, kas
atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.28. zemes vienība 0,0537 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0340, kas
atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.29. zemes vienība 0,0861 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0353, kas
atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.30. zemes vienība 0,0639 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0356, kas
atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.31. zemes vienība 0,0553 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0357, kas
atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.32. zemes vienība 0,0684 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0358, kas
atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.33. zemes vienība 0,0642 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0365, kas
atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.34. zemes vienība 0,0598 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0368, kas
atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.35. zemes vienība 0,0486 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0370, kas
atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.36. zemes vienība 0,0578 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0371, kas
atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
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1.37. zemes vienība 0,0581 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0372, kas
atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.38. zemes vienība 0,0714 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0376, kas
atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.39. zemes vienība 0,0541 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0378, kas
atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.40. zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0379, kas
atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.41. zemes vienība 0,0785 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0389, kas
atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.42. zemes vienība 0,0887 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0390, kas
atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.43. zemes vienība 0,1714 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0392, kas
atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.44. zemes vienība 0,0496 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0393, kas
atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.45. zemes vienība 0,0608 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0431, kas
atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.46. zemes vienība 0,0655 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0432, kas
atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.47. zemes vienība 0,0643 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0446, kas
atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.48. zemes vienība 0,.0174 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0510,
kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.49. zemes vienība 0,1976 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0518, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.50. zemes vienība 4,0713 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0142, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.51. zemes vienība 4,7758 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0143, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā.
2. Atzīt, ka sekojošas apbūvētas zemes vienības, kas atrodas Līvānu novada
Jersikas pagastā, par kurām bijušajiem zemes lietotājiem noslēdzami zemes nomas
līgumi, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz
Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot to platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
2.1. apbūvēta zemes vienība 0,0383 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0010110, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.2. apbūvēta zemes vienība 3,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0010125, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.3. apbūvēta zemes vienība 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0020027, kas atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.4. apbūvēta zemes vienība 1,4183 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0020134, kas atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.5. apbūvēta zemes vienība 6,145 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0020171, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
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2.6. apbūvēta zemes vienība 3,2231 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0020172, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.7. apbūvēta zemes vienība 2,807 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0020180, kas atrodas Vucenos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.8. apbūvēta zemes vienība 0,4708 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0030193, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.9. apbūvēta zemes vienība 1,311 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0030316, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.10. apbūvēta zemes vienība 0,0097 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0030355, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.11. apbūvēta zemes vienība 0,685 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050105, kas atrodas Darankās, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.12. apbūvēta zemes vienība 3,2877 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050129, kas atrodas Darankās, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.13. apbūvēta zemes vienība 0,0303 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050132, kas atrodas Darankās, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.14. apbūvēta zemes vienība 3,4531 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050177, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.15. apbūvēta zemes vienība 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050184, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.16. apbūvēta zemes 0,0626 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0224,
kas atrodas Jersikā, Jersika vienība s pagastā, Līvānu novadā,
2.17. apbūvēta zemes vienība 0,0665 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050234, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.18. apbūvēta zemes vienība 0,0745 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050246, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.19. apbūvēta zemes vienība 0,0661 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652005-0263, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.20. apbūvēta zemes vienība 0,0791 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652005-0277, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.21. apbūvēta zemes vienība 0,0761 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050327, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.22. apbūvēta zemes vienība 0,0714 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652005-0350, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.23. apbūvēta zemes vienība 0,0821 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050359, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.24. apbūvēta zemes vienība 0,0682 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050362, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.25. apbūvēta zemes vienība 0,0706 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050364, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.26. apbūvēta zemes vienība 0,1647 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050387, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.27. apbūvēta zemes vienība 0,1141 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050519, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
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2.28. apbūvēta zemes vienība 2,0923 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0070092, kas atrodas Strodos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.29. apbūvēta zemes vienība 4,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0070106, kas atrodas Strodos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.30. apbūvēta zemes vienība 7,3673 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0070127, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā.
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2.punktā norādītās zemes vienību platības var tikt
precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
15.Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Jersikas pagastā
un zemes platību precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 24.marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Jersikas pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām
zemes vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām,
uz kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 ”Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 11.punktu, kurā
noteikts, ka pašvaldība izvērtē un pieņem lēmumu par zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi, un saskaņā
ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta (21) daļu, kurā noteikts, ka 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 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. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē,
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā šādas pašvaldības valdījumā esošas zemes
vienības, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, precizējot to platību atbilstoši VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
1.1. zemes vienību 0,3719 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0126, kas
atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
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1.2. zemes vienību 0,1656 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0167, kas
atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.3. zemes vienību 0,0728 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0254, kas
atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.4. zemes vienību 0,0547 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0257, kas
atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.5. zemes vienību 0,0551 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0259, kas
atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.6. zemes vienību 0,0209 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0304, kas
atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.7. zemes vienību 0,0499 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0306, kas
atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.8. zemes vienību 0,2388 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0312, kas
atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.9. zemes vienību 0,8103 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0157, kas
atrodas Birzākos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.10. zemes vienību 0,1111 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0083, kas
atrodas Birzākos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.11. zemes vienību 2,9865 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0212, kas
atrodas Birzākos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.12. zemes vienību 0,5143 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0216, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.13. zemes vienību 0,0817 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0228, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.14. zemes vienību 0,0283 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0229, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.15. zemes vienību 0,0597 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0230, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.16. zemes vienību 0,0643 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0236, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.17. zemes vienību 0,0799 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0237, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.18. zemes vienību 0,0786 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0242, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.19. zemes vienību 0,1091 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0244, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.20. zemes vienību 0,0926 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0247, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.21. zemes vienību 0,1011 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0250, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.22. zemes vienību 0,0625 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0304, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.23. zemes vienību 0,0909 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0311, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
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1.24. zemes vienību 0,0847 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0314, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.25. zemes vienību 0,2624 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0315, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.26. zemes vienību 0,1005 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0334, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.27. zemes vienību 0,1183 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0335, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.28. zemes vienību 0,0937 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0342, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.29. zemes vienību 0,0755 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0344, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.30. zemes vienību 0,0669 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0380, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.31. zemes vienību 0,0612 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0394, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.32. zemes vienību 0,0519 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0473, kas
atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.33. zemes vienību 0,0123 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0515, kas
atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.34. zemes vienību 1,6522 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0562, kas
atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.35. zemes vienību 0,0253 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0589, kas
atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.36. zemes vienību 0,1376 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0590, kas
atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.37. zemes vienību 0,0462 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0591, kas
atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.38. zemes vienību 0,72 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0593, kas
atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.39. zemes vienību 0,072 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0594, kas
atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.40. zemes vienību 0,7726 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0225, kas
atrodas Lauros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienību platības var tikt
precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
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16. Par vienotu ūdens skaitītāju nomaiņu vai uzstādīšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Paskaidro U. Skreivers, R. Šmukste
Vārds tiek dots M. Grigalim, M. Vilcānei, A. Vaivodam, I. Jaunušānei
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 12. septembra noteikumiem Nr.
1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 33.1 punktu un 33.3 punktu, un
Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumu Nr. 999 „Kārtība, kādā dzīvojamās
telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 11. punktu, un saskaņā ar 2004. gada 16. martā
noslēgto starp Līvānu novada domi un SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu Nr. 39, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”:
1.1. pašvaldības izīrētajos dzīvokļos Līvānu pilsētā, ūdens patēriņa uzskaitei
dzīvoklī, veikt skaitītāju, kas atbilst normatīvo aktu prasībām mērījumu vienotības jomā
un ir savienojami ar jau esošo ūdens skaitītāju nolasīšanas sistēmu, uzstādīšanu vai
nomaiņu,
1.2. nodrošināt skaitītāju, kas atbilst normatīvo aktu prasībām mērījumu
vienotības jomā un ir savienojami ar jau esošo ūdens skaitītāju nolasīšanas sistēmu,
uzstādīšanu vai nomaiņu Līvānu pilsētā pašvaldības dzīvojamo māju atsevišķos dzīvokļa
īpašumos, ja dzīvokļa īpašnieki līdz 2014. gada 30. jūnijam nav pieņēmuši lēmumu par
dzīvojamā mājā vienotu atsevišķos īpašumos uzstādīto ūdens skaitītāju nomaiņu vai
uzstādīšanu (ja tie nav bijuši uzstādīti), ievērojot Ministru kabineta noteikumos noteikto
kārtību.
2. Ūdens skaitītāju uzstādīšanu vai nomaiņu Līvānu pilsētā pašvaldības dzīvojamā
fonda dzīvokļos finansēt no Līvānu novada domes budžeta līdzekļiem.
3. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un pašvaldības SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” valdes priekšsēdētājs Artūrs Vilcāns.
17. Par nolikumu „LĪVĀNU PILSĒTAS SVĒTKU TIRGUS 2014”.

Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centra vadītājas Zanes Gaidukas
iesniegto nolikuma „LĪVĀNU PILSĒTAS SVĒTKU TIRGUS 2014” projektu un
ierosinājumu Līvānu pilsētas svētku laikā rīkot svētku tirgu ar mērķi popularizēt Līvānu
novada uzņēmumus un veicināt to atpazīstamību, iepazīstināt interesentus ar vietējo
ražotāju piedāvājumu, kā arī veicināt to savstarpējo komunikāciju, un pamatojoties uz
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Līvānu novada domes 2011. gada. 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. 8 „Par Līvānu
novada pašvaldības nodevām” III nodaļu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija
noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 13. un 14. punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē,
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Rīkot Līvānu pilsētas svētku ietvaros 2014. gada 19. jūlijā pasākumu „LĪVĀNU
PILSĒTAS SVĒTKU TIRGUS 2014” .
2. Apstiprināt nolikumu „LĪVĀNU PILSĒTAS SVĒTKU TIRGUS 2014” (sk.
pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Inženiertehnoloģiju un
inovāciju centra vadītāja Zane Gaiduka.
Pielikumā: nolikums ar pielikumu uz 7 lpp.
18. Par saistošajiem noteikumiem „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes izstrādāto saistošo noteikumu „Par
pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu
novada pašvaldības izglītības iestādēs” projektu un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties
uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo
daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija saistošos noteikumus Nr. 8
„Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu
novada pašvaldības izglītības iestādēs” /sk. pielikumā/.
2. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi ar pielikumu uz 6 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp
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19. Par IX Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas 2014. gada 14. maija
vēstuli Nr. 1-17/3 un skolas izstrādāto IX Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa
nolikuma projektu, un pamatojoties uz Līvānu novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. Pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē,
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt IX Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu. (skat.
Pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas
un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
Pielikumā: konkursa nolikums uz 3 lpp.
20. Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Līvānu novada domes 2010.gada
29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu
novadā”” .
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada Sociālā dienesta izstrādāto saistošo noteikumu „Grozījumi
2010. Gada 29. Jūlijā saistošajos noteikumos Nr.10„Par sociālās palīdzības pabalstiem
Līvānu novadā”” projektu un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. Un 43.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes 2014. Gada 29. Maija saistošos noteikumus Nr. 9
„Grozījumi 2010. Gada 29. Jūlijā saistošajos noteikumos Nr.10„Par sociālās palīdzības
pabalstiem Līvānu novadā”” (skat. pielikumā)
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas
Līvānu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi uz 2 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
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21. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada Sociālā dienesta izstrādāto saistošo noteikumu „Par
pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas” projektu un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. Un 43.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija saistošos noteikumus Nr. 10
„Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas” (skat. pielikumā)
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas
Līvānu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi uz 4 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.

22. Par ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmēneša izdevumu apmaksu.
Ziņo A. Usāne
….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
23. Par Jaunsilavas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Jaunsilavas pamatskolas 2014. gada 20. maija vēstuli Nr. 1-16/41 par
Jaunsilavas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā rekcijā un skolas nolikuma
projektu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. Panta pirmās daļas 8. Punktu un
Izglītības likuma 23. Pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Jaunsilavas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā (skatīt
pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā zaudē spēku Jaunsilavas pamatskolas
nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2010. Gada 25. Februāra sēdes lēmumu
Nr. 4-13.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
Pielikumā: nolikums uz 11 lpp.
24. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta čempionātu uzvarētāju apbalvošanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada izglītības iestāžu un Līvānu novada Izglītības pārvaldes
priekšlikumus par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu par sasniegumiem konkursos,
olimpiādēs un valsts čempionātos, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2013.gada
25.aprīļa noteikumiem Nr.2 ,,Kārtība, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu
mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta čempionātu uzvarētāju apbalvošana”,
apstiprināti ar Līvānu novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu Nr.6-4, un
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes 2013.gada 25.aprīļa noteikumu Nr.2
,,Kārtība, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu,
konkursu, sporta čempionātu uzvarētāju apbalvošana” pielikumu ,,Līvānu novada domes
naudas balvas sadalījums” (skat. pielikumu Nr.1).
2. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas prēmijām un balvām Līvānu novada
izglītības iestāžu izglītojamos un pedagogus saskaņā ar pievienotajiem sarakstiem (skat.
pielikumus Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8).
3. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja vietniece Aija
Usāne
Pielikumā:

1) noteikumu 1. pielikums uz 2 lapām,
2) izglītojamo un pedagogu saraksti uz 17 lapām.
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25. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu bērnu un jauniešu centra (LBJC) 2014. gada 16. maija vēstuli Nr.
1-11/42 ,,Par pretendentu apstiprināšanu apbalvošanai par sasniegumiem interešu
izglītībā” un priekšlikumus par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu par gūtajiem
sasniegumiem interešu izglītībā un saskaņā ar Līvānu novada domes 2014. gada 27. marta
noteikumiem Nr.1 ,,Kārtība, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un
pedagogu apbalvošana”, apstiprināti ar Līvānu novada domes 2014.gada 27.marta sēdes
lēmumu Nr. 4-18, un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas balvām Līvānu novadā realizēto interešu
izglītības programmu pedagogus, kuru audzēkņi sasnieguši augstus rezultātus LR
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra organizētajos interešu
izglītības valsts un starptautiskajos konkursos saskaņā ar pievienoto sarakstu Nr. 1.
2. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas balvām Līvānu novadā realizēto interešu
izglītības programmu audzēkņus, kuri sasnieguši augstus rezultātus LR Izglītības un
zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra organizētajos interešu izglītības valsts
un starptautiskajos konkursos saskaņā ar pievienoto sarakstu Nr. 2.
3. Izteikt pateicību un apbalvot ar Domes balvu Līvānu novadā realizēto interešu
izglītības programmu pedagogus, kuru audzēkņi sasnieguši augstus rezultātus LR
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra organizētajos interešu
izglītības valsts, reģiona un novada konkursos un skatēs saskaņā ar pievienoto sarakstu
Nr. 3.
4. Izteikt pateicību un apbalvot ar Domes balvu Līvānu novadā realizēto interešu
izglītības programmu audzēkņus, kuri sasnieguši augstus rezultātus LR Izglītības un
zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra organizētajos interešu izglītības valsts,
reģiona un novada konkursos un skatēs saskaņā ar pievienoto sarakstu Nr. 4.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir LBJC direktore Valentīna Poikāne.
Pielikumā: izglītojamo un pedagogu saraksti uz 24 lapām.
26. Dzīvokļu jautājumi
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot S. O., dzīvo (adrese), 2014. gada 24. aprīļa iesniegumu (reģ. 2014. gada
24. aprīlī ar nr. 2-11.1/14/416-O) par 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
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dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un
atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt S. O., dzīvo (adrese), ģim. sast. 5 cilv., labiekārtota 3 – istabu
dzīvokļa (adreses) ar kopējo platību 63,44 kv.m., noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2014.
gada 30. novembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
1.2. S. O. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 3 – istabu dzīvokļa (adrese)
īri.
1.3. Izslēgt S. O. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu
grupas, kārtas nr. 3.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
2. Izskatot K. V., dzīvo (adrese), 2014. gada 14. maija iesniegumu (reģ. 2014.
gada 14. maijā ar nr. 2-11.1/14/473-V) par 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 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt K. V., dzīvo (adrese), ģim. sast. 2 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese) ar kopējo platību 36,80 kv.m., noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2014.
gada 30. novembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
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2.2. K. V. 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. V. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu
grupas, kārtas nr. 5.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
3. Izskatot G. P., dzīvo 9adrese), 2014. gada 14. maija iesniegumu (reģ. 2014.
gada 14. maijā ar nr. 2-11.1/14/472-P) par 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 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt G. P., dzīvo (adrese), ģim. sast. 2 cilv., labiekārtota 3 – istabu
dzīvokļa (adrese) ar kopējo platību 64,31 kv.m., noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2014.
gada 30. novembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
3.2. G. P. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
‘’Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par labiekārtota 3 – istabu dzīvokļa Rīgas
ielā 10a – 36, Līvānos īri.
3.3. Izslēgt G. P. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu
grupas, kārtas nr. 6.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
4. Izskatot A. B., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 9. maija iesniegumu
(reģ. 2014. gada 14. maijā ar nr. 2-11.1/14/467-B) par pašvaldības palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus kā personai, kura ar tiesas spriedumu ir izlikta no dzīvojamās platības, un
pamatojoties uz likuma ‘’Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā’’ 14. panta pirmās
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daļas pirmā punkta b) apakšpunktu, kurā noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu
nodrošināmas personas, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ar kurām kopā
dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, 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 pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
4. 1. Piešķirt A. B.i, ģim. sast. - 2 cilv., labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa (adrese) ar
kop. pl. 46,60 kv.m., īres tiesības, uz laiku līdz 2014. gada 30. novembrim, ar tiesībām
līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
4.2. A. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
‘’Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’’ par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa (adrese)
īri.
4.3. Izslēgt A. B. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, pirmās kārtas nodrošināmo personu grupas, kārtas nr. 8.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
5. Izskatot A. P., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 14. maija
iesniegumu (reģ. 2014. gada 14. maijā ar nr. 2-11.1/14/474-P) 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,
un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt A. P., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1 cilv., labiekārtota 1
– istabu dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 42,50 kv.m. īres tiesības, uz laiku līdz 2014. gada
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30. novembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
5.2. A. P. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa (adrese)
īri.
5.3. Izslēgt A. P. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, pirmās kārtas nodrošināmo personu grupas, kārtas nr. 9.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
5.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
6. Izskatot S. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese) 2014. gada 23. aprīļa iesniegumu
(reģ. 2014. gada 24. aprīlī ar nr. 2 – 11.1/14/418-V) un Līvānu novada sociālā dienesta
2014. gada 7. maija 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, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
6.1. Iekļaut S. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 4 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 9.
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 L. G., dzīvo (adrese), 2014. gada 15. aprīļa iesniegumu (reģ. 2014.
gada 15. aprīlī ar nr. 2-11.1/14/401-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.
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gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
7.1. Iekļaut L. G., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr. 12.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā persona 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 I. G., dzīvo (adrese), 2014. gada 7. maija iesniegumu (reģ. 2014. gada
7. maijā ar nr. 2-11.1/14/441-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, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
8.1. Iekļaut I. G., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr. 13.
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 O. K., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 8. maija iesniegumu
(reģ. 2014. gada 8. maijā ar nr. 2-11.1/14/442-K) par nodrošināšanu ar dzīvojamo
platību, 2013. gada 12. augusta Preiļu rajona tiesas spriedumu par laulības šķiršanu ar
Valdi Klodānu un 2014. gada 12. marta Preiļu rajona tiesas spriedumu par izlikšanu no
dzīvokļa Lāčplēša ielā 11 – 29 un pamatojoties uz likuma ‘’Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā’’ 14. panta pirmās daļas pirmā punkta a) apakšpunktu, kurā noteikts,
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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 maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas
vecumu vai ir invalīdi, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 ‘’Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā’’ 3.1. punktam,
un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
9.1. Iekļaut O. K., iepriekšējā dzīvesvieta 9adrese), ģim. sast. 2 cilv. , pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 10.
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.
10. Izskatot A. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 7. maija iesniegumu
(reģ. 2014. gada 7. maijā ar nr. 2-11.1/14/440-S), 2014. gada 9. marta VUGD LRB Preiļu
daļas Aktu Nr. 14-5916 par ugunsgrēku un 2014. gada 12. maija Rožupes pagasta valdes
sēdes lēmumu nr. 4 – 2(3) par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Andrejam Stikānam kā personai, kuras dzīvojamās māja ir nodegusi, pamatojoties uz
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13. panta pirmo daļu, kurā noteikts,
ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā
telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi, šai personai neatliekami
sniedzama palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, 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 pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
10.1. Iekļaut A. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā ārpuskārtas palīdzības nodrošināmo
grupā, ar kārtas nr. 1.
10.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi kancelejas vadītāja Anna Elksne.
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10.3. 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.
11. Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5. panta otro daļu, kurā
noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda lēmuma
pieņemšanas, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2013. gada 28. marta lēmuma nr. 5 –
26(6) par dzīvojamās platības piešķiršanu N. V., 6.2. punktu, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
11.1. Atcelt Līvānu novada domes 2013. gada 28. marta lēmumu nr. 5 – 26(6) par
dzīvojamās platības (adrese) piešķiršanu N. V., sakarā ar to, ka viņa nav izpildījusi minētā
lēmuma 6.2. punktā noteiktos nosacījumus.
11.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
11.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601) viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
27. Par Latvijas Pašvaldību savienības 25. kongresa delegātiem.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu un saskaņā ar Latvijas
Pašvaldību savienības 2014. gada 10. aprīļa vēstuli nr.0420141175/A8/11 „Par Latvijas
Pašvaldību savienības 25. kongresu un biedru sapulci šī gada 30. maijā”, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Dalībai Latvijas pašvaldību savienības 25. kongresā deleģēt Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietnieci Aiju Usāni.
2. Dalībai Latvijas pašvaldību savienības biedru sapulcē deleģēt domes
priekšsēdētāja vietnieci Aiju Usāni.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods.
Turpmākajā domes sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanā
nepiedalās deputāts Jānis Magdaļenoks
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28. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Nodarbinātības valsts aģentūras 2014.gada 28.aprīļa vēstuli Nr. 912/243 par Līvānu novada domes Atklātas projektu atlases projektam Nr.
1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/129 „Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības
programmu izstrāde un īstenošana Līvānu novada bērniem un to ģimenēm” pārmaksāto
līdzekļu EUR 4431,02 atmaksu Nodarbinātības valsts aģentūrai sakarā ar to, ka projekta
faktiskās attiecināmās izmaksas ir mazākas nekā apstiprinātie projekta kopējie
attiecināmie izdevumi, un ņemot vērā, ka Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā
atmaksai paredzēti līdzekļi EUR 711,00 apmērā un līdzekļu ekonomija projektā sastāda
EUR 753,16, līdz ar to iztrūkstošā finansējuma daļa sastāda EUR 2966,86, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē,
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus EUR 2966,86 apmērā Atklātas projektu atlases projektam
Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/129 „Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās
palīdzības programmu izstrāde un īstenošana Līvānu novada bērniem un to ģimenēm”
pārmaksāto līdzekļu atmaksai Nodarbinātības valsts aģentūrai no Līvānu novada domes
2014.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem,
veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Saskaņā ar 2014.gada 24.aprīļa Līvānu novada domes noteikumu Nr. 1 „Par
Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” nosacījumiem naudas
balvām 2014.gadā kopsummā nepieciešami līdzekļi EUR 1612,74 apmērā, ņemot vērā, ka
Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā apbalvojumiem paredzētais finansējums ir
EUR 1052,00 apmērā, līdz ar to iztrūkstošā daļa ir EUR 560,74, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei,
A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt papildus līdzekļus EUR 560,74 apmērā naudas balvu izmaksām
2014.gadā Līvānu novada domes 2014.gada 24.aprīļa noteikumos Nr. 1 „Par Līvānu
novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” noteiktajā apmērā no Līvānu
novada domes 2014.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2014.gada
pamatbudžetā.
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2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Jersikas pamatskolas 2014.gada 6.maija vēstuli Nr.1-12/24 par līdzekļu
piešķiršanu EUR 6721,63 apmērā skolas autobusa kapitālajam remontam, un ņemot vērā,
ka no Jersikas pamatskolas 2014.gada budžeta līdzekļiem ir iespējams segt autobusa
kapitālā remomta izmaksas 1721,63 euro apmērā, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt Jersikas pamatskolai līdzekļus EUR 5000,00 apmērā autobusa
kapitālajam remontam no Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā „Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu
novada domes 2014.gada pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Jersikas pamatskolas direktore Inese Jaunušāne un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
4. Izskatot Līvānu novada kultūras centra 2014.gada 20.maija vēstuli Nr. 1-15/45
par līdzekļu piešķiršanu tērpu iegādei Rudzātu saieta nama jauktajam korim, kuru
izmaksas saskaņā ar tāmi sastāda EUR 4253,88, un ņemot vērā, ka Rudzātu saieta nama
2014.gada budžetā finansējums šim mērķim nav plānots, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt Rudzātu saieta namam līdzekļus EUR 4253,88 apmērā tērpu iegādei
Rudzātu saieta nama jauktajam korim no Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā
„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu novada kultūras centra direktore Līga Rubīne un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
5. Izskatot akciju sabiedrības „Latvijas Avīze”, reģ. nr. 40103027253, juridiskā
adrese Dzirnavu ielā 21, Rīgā, LV-1010, 2014.gada 18.marta vēstuli Nr. 124 „Par
sadarbību grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izdošanā”, kura tiks veidota, sagaidot
Latvijas valsts simtgadi un atbalstot Latvijas novadu centienus savu novadu vēstures
izpētē un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanā un popularizēšanā, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
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Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei,
A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt akciju sabiedrībai „Latvijas Avīze”, reģ. nr. 40103027253, juridiskā
adrese Dzirnavu ielā 21, Rīgā, LV-1010, līdzekļus EUR 150,00 apmērā grāmatas
„Latvijas novadu dārgumi” izdošanai no Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā
„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā.
5.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Ginta
Kraukle un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
6. Izskatot Latgales mākslas un amatniecības centra 2014.gada 13.maija vēstuli
Nr. 1-6/6 „Par atbalstu LMAC stikla pūšanas darbnīcas iekārtojumam un radošajām
darbnīcām”, tika konstatēts, ka Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijas
valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2014” projektu konkursā iesniegtais
Līvānu novada domes projekts „Līvānu novada tradicionālo stikla ražošanas tradīciju
saglabāšana un stikla amatniecības attīstība” ir atbalstīts daļēji un, no kopējās pieprasītās
summas EUR 6000,00, saņemts atbalsts EUR 1900,00 apmērā. Lai realizētu projektu,
papildus ir nepieciešami EUR 3300,00, kas tiks izmantoti projektā paredzētās
atlaidināšanas krāsns iegādei un radošo darbnīcu vadītāja darba atlīdzībai. Pamatojoties
uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē,
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
6.1. Piešķirt Latgales mākslas un amatniecības centra līdzekļus kopsummā EUR
3300,00 projekta „Līvānu novada tradicionālo stikla ražošanas tradīciju saglabāšana un
stikla amatniecības attīstība” ietvaros paredzētās atlaidināšanas krāsns iegādei un radošo
darbnīcu vadītāja darba atlīdzībai no Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā
„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā.
6.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja Ilze
Griezāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
7. Saskaņā ar Līvānu novada domes izpilddirektora Ulda Skreivera ierosinājumu
un, lai nodrošinātu Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējumu Nodarbinātības valsts
aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”
īstenošanu Līvānu novada pašvaldībā 2014.gada vasaras periodā, kura ietvaros plānots
nodarbināt 30 Līvānu novada pusaudžus vai jauniešus vienu mēnesi, sekojošiem
izdevumiem:
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50% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas katram pusaudzim vai
jaunietim kopsummā līdz EUR 4800,00;
100% apmērā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
nopusaudžu vai jauniešu atalgojuma kopsummā līdz EUR 2264,64;
100% apmērā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
no darba vadītāju atalgojuma kopsummā līdz EUR 226,46,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē,
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
7.1. Piešķirt līdzekļus kopsummā EUR 7291,10 Nodarbinātības valsts aģentūras
aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”
īstenošanai Līvānu novada pašvaldībā 2014.gada vasaras periodā 30 Līvānu novada
pusaudžu vai jauniešu nodarbināšanai vienu mēnesi no Līvānu novada domes 2014.gada
pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā.
7.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, personāla speciāliste Elita Matisone un Finanšu nodaļas
vadītāja Helēna Jablonska.
8. Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītājas Ilgas Peisenieces
2014.gada 21.maija vēstuli Nr. 1-13/14 par papildus līdzekļu piešķiršanu EUR 540,00
apmērā godalgoto vietu valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta čempionātos un
konkursos ieguvēju apbalvošanai ar domes naudas balvām sakarā ar to, ka ir palielinājies
godalgoto vietu ieguvēju skaits 2013./2014. mācību gadā, saskaņā ar Līvānu novada
domes 2013.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr. 2 „Kārtība, kādā notiek Līvānu novada
izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta čempionātu uzvarētāju
apbalvošanas” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu
un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P.
Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
8.1. Piešķirt Līvānu novada Izglītības pārvaldei papildus līdzekļus EUR 540,00
apmērā godalgoto vietu ieguvēju 2013./2014. mācību gadā apbalvošanai ar domes naudas
balvām no Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes
2014.gada pamatbudžetā.
8.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
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9. Izskatot Biedrības „Moskvinas vecticībnieki” 2014.gada 28.maija vēstuli par
finansiālu atbalstu EUR 246,00 apmērā Moskvinas lūgšanu nama sakārtošanai sakarā ar
Moskvinas lūgšanu nama 140 gadu jubilejas un Moskvinas vecticībnieku draudzes
nodibināšanas 285 gadu jubilejas pasākumu rīkošanu 2014.gada 26.-27.jūlijā, ņemot vērā,
ka Moskvinas vecticībnieku draudzē darbojas arī Līvānu novada Sutru pagasta iedzīvotāji,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P.
Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
9.1. Piešķirt līdzekļus Biedrībai „Moskvinas vecticībnieki”, reģ. nr. 40008193372,
juridiskā adrese Preiļu novads, Preiļu pagasts, Moskvina, „Moskvinas vecticībnieku
draudze”, LV-5301, EUR 246,00 apmērā Moskvinas lūgšanu nama sakārtošanai sakarā ar
Moskvinas lūgšanu nama 140 gadu jubilejas un Moskvinas vecticībnieku draudzes
nodibināšanas 285 gadu jubilejas pasākumu rīkošanu 2014. gada 26.-27.jūlijā no Līvānu
novada domes 2014.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2014.gada
pamatbudžetā.
9.2. Slēgt līgumu ar Biedrību „Moskvinas vecticībnieki”, reģ. nr. 40008193372,
juridiskā adrese Preiļu novads, Preiļu pagasts, Moskvina, „Moskvinas vecticībnieku
draudze”, LV-5301, par piešķirto līdzekļu izlietojumu paredzētajiem mērķiem.
9.3. Noteikt, ka atbildīgā persona par līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne, atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
29. Par papildus vienošanos pie 2006.gada 18.septembra pirkuma līguma par
dzīvokļa Rīgas ielā 80-6, Līvānos privatizāciju.
Ziņo A. Vaivods
….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
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31. Par Līvānu novada pašvaldības 2013. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 5.maija noteikumiem Nr. 413
„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 2. punktu un 72. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē,
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības 2013. gada publisko pārskatu (skatīt
pielikumā).
2. Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītājai
Gintai Krauklei publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” informāciju par pārskata pieejamību.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers.
Pielikumā: Līvānu novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats uz 38 lpp.
32. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta
līdzekļu sadali 2014.gadam.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada 7.aprīļa rīkojumu Nr.192
„Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali
pašvaldībām 2014.gadam” Līvānu novada pašvaldībai ir apstiprināta dotācija 28 677,00
euro apmērā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta
līdzekļu sadali Līvānu novada izglītības iestādēm 2014.gadam proporcionāli izglītojamo
skaitam uz 02.09.2013
Izglītības iestāde
Līvānu 1.vidusskola
Līvānu 2.vidusskola
Līvānu novada vakara (maiņu)
vidusskola
Jaunsilavas pamatskola
Rožupes pamatskola

Piešķirtais
finansējums
kopā, EUR
9263
4745
1947
2779
2098

t.sk. finansējuma sadalījums
Mācību līdzekļu iegādei
Mācību literatūras
iegādei
5-6 gadīgie
1.-12.klases
0
4663
4600
378
2132
2235
0
1000
947
510
378
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1734
620

535
1100

Sutru pamatskola
Rudzātu vidusskola
Jersikas pamatskola
Līvānu novada PII “Rūķīši”
Kopā

775
2098
1985
2987
28677

113
227
227
2987
4820

487
443
1208
0
12287

175
1428
550
0
11570

2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece.
33. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības nodevu par Līvānu novada
domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada Personāla vadības un administratīvās daļas vadītājas Intas
Raubiškas izstrādāto saistošo noteikumu „Par pašvaldības nodevu par Līvānu novada
domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu” projektu un
paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta
pirmās daļas 1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei,
A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija saistošos noteikumus Nr. 11
„Par pašvaldības nodevu par Līvānu novada domes izstrādāto oficiālo dokumentu un
apliecinātu to kopiju saņemšanu” (skat. pielikumā)
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas
Līvānu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā:

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

34. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot E. S., adrese: (adrese), 2014.gada 09.maija iesniegumu par 2012.gada
21.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/30 darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabalu 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0771, kas atrodas Dubnu viensētas, Turku pagastā, Līvānu
novadā), kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu, un lai realizētu likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā punktā noteikto pārvaldes funkciju –
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
43

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt ar E. S., adrese: (adrese), 2012.gada 21.maijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/30, noslēgtu par zemes gabalu 0,06 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0771, kas atrodas Dubnu viensētas, Turku
pagastā, Līvānu novadā, uz 12 mēnešiem (līdz 2015.gada 20.maijam) lauksaimniecības
vajadzībām, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja minētais zemes gabals nav nepieciešams
valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanai, nosakot 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, J. B., dzīvo (adrese), 2014.gada 16.aprīļa iesniegumu par 2007.gada
27.novembra Lauku apvidus zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu (zemes
nomas līgums noslēgts par zemes gabalu 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 003
0150, kas atrodas, Aptekas Rožupes pagastā, Līvānu novadā), un ņemot vērā, ka noslēgtā
zemes nomas līguma termiņš ir beidzies 2012.gada 27.novembrī, bet iesniegums par
līguma pagarinājumu saņemts 2014.gada 16.aprīlī, un atbilstoši Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta otrajai daļu, kas nosaka, ka personai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz
tās lietošanā bijušo zemi, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē,
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar J. B., dzīvo: (adrese), par zemes gabalu 1,3
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 003 0150, kas atrodas „Aptekas”, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši precizētai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem, uz 10 (desmit)
gadiem, ar tiesībā m līgumu pagarināt, atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim
(0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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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 1lpp.
3. Izskatot J. L., adrese: (adrese), 2014.gada 16.aprīļa iesniegumu par 2013.gada
12.jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/13/21 darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabalu 2,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 006 0173, kas atrodas Rusiņos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā) un
ņemot vērā, ka noslēgtā līguma termiņš ir beidzies 2013.gada 31.decembrī, kā arī saskaņā
ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 18.3. punktu, un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas trešajā punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē,
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt ar J. L., adrese: (adrese), 2013.gada 12.jūnijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/13/21, noslēgtu par zemes gabalu 2,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 006 0173, kas atrodas Rusiņos, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, uz 12 mēnešiem (līdz 2014.gada 31.decembrim) lauksaimniecības
vajadzībām, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja minētais zemes gabals nav nepieciešams
valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanai, nosakot nomas maksu 1,5 % apmērā no
kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot S. M., adrese: (adrese), 2014.gada 4.aprīļa iesniegumu par 2012.gada
11.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/20 darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabaliem 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0402 un 0.136 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
005 0320, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā), kā arī saskaņā ar
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 18.3. punktu, un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas trešajā punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē,
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Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt ar S. M., adrese: (adrese), 2012.gada 11.maijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/20 , noslēgtu par zemes gabaliem – 0,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0402 un 0.136 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0320, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā uz
12 mēnešiem (līdz 2015.gada 10.maijam) lauksaimniecības vajadzībām, ar tiesībām
līgumu pagarināt, ja minētais zemes gabals nav nepieciešams valsts vai pašvaldības
funkciju nodrošināšanai, nosakot nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības
gadā un PVN.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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 Z. G., dzīvo (adrese), 2014.gada 16.aprīļa iesniegumu par 2007.gada
30.novembra Lauku apvidus zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu (zemes
nomas līgums noslēgts par zemes gabalu 0,184 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666
006 0205, kas atrodas „Druvās”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā), un ņemot vērā, ka
noslēgtā zemes nomas līguma termiņš ir beidzies 2012.gada 30.novembrī, bet iesniegums
par līguma pagarinājumu saņemts 2014.gada 16.aprīlī, un atbilstoši Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka personai, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz
tās lietošanā bijušo zemi, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē,
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
5.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar Z. G., dzīvo: (adrese), par zemes gabalu
0,1821 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 006 0205, kas atrodas, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, atbilstoši precizētai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem, uz 10 (desmit) gadiem, ar
tiesībā m līgumu pagarināt, atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
5.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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5.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1lpp.
6. Izskatot M. G., dzīvo (adrese), 2014.gada 14.aprīļa iesniegumu par Lauku
apvidus zemes nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu par zemes gabaliem 1,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 008 0095, 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666 009 0309 un 1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0429, kas atrodas
Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, konstatēts, ka noslēgtā zemes nomas līguma
termiņš ir beidzies, bet iesniegums par līguma pagarinājumu saņemts 2014.gada 14.aprīlī,
un atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļai, kas nosaka, ka personai kurai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos,
iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 18.3. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
6.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar M. G., dzīvo: (adrese), par zemes gabaliem:
1,1814 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 008 0095, 1,0983 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 009 0309 un 0,9933 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0429,
kas atrodas, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši precizētai zemes platībai VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem,
uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām līgumu pagarināt, atbilstoši noteiktajam zemes
lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
6.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN.
6.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
6.4. 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 3 lpp.
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35. Par zemes nomu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot I. S., dzīvo (adrese), 2014.gada 7.aprīļa iesniegumu par zemes gabalu
1,106 ha platībā ar kadastra nr.7666 010 0294, 0,619 ha platībā ar kadastra nr.7666 010
0334 un 0.926 ha platībā ar kadastra nr.7666 010 0351, kas atrodas Rožupē, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, iznomāšanu, tika konstatēts, ka minētie zemes gabali (atbilstoši
precizētajai platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem), kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
ar Līvānu novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 5-34(2) „Par zemes
vienību iekļaušanu rezerves fondā un nodošanu nomai” nodoti iznomāšanai un
informācija tika izvietota redzamā vietā Rožupes 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 lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt I. S.i, dzīvo (adrese), zemes gabalus: 1,106 ha platībā ar kadastra
nr.7666 010 0294, 0,619 ha platībā ar kadastra nr.7666 010 0334 un 0,926 ha platībā ar
kadastra nr.7666 010 0351, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
atbilstoši precizētajiem VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem, lauksaimniecības vajadzībām uz vienu gadu, ar tiesībām
līgumu pagarināt uz identisku laiku, ja minētais zemes gabals nav nepieciešams valsts vai
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
1.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
1.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas līgumu,
ja normatīvajos aktos tiek noteikts par šīs zemes piekritību valstij.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 3 lpp.
2. Izskatot J. E., dzīvo (adrese), 2014.gada 1.aprīļa iesniegumu par zemes gabala 4
ha platībā ar kadastra nr.7668 007 0271, kas atrodas Eleonorvilē, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā, iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes gabals 4 ha platībā (atbilstoši
precizētajai platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
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(NĪVK IS) grafiskajiem datiem) ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0271, kas atrodas
Elenorvilē, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada
24.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 5-34(3) „Par zemes vienību iekļaušanu rezerves zemes fondā
un nodošanu nomai” nodots iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā
Rudzātu 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 lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt J. E., adrese: (adrese) zemes gabalu 4 ha platībā, kas atrodas
Eleonorvilē, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0271,
atbilstoši precizētajiem VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem, lauksaimniecības vajadzībām uz vienu gadu, ar tiesībām
līgumu pagarināt uz identisku laiku, ja minētais zemes gabals nav nepieciešams valsts vai
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
2.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
2.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas līgumu,
ja normatīvajos aktos tiek noteikts par šīs zemes piekritību valstij.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot R. A., dzīvo (adrese), 2014.gada 26.februāra iesniegumu par zemes
gabalu, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, 0,1045 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0323 un zemes nogabala 0,1 ha platībā, kas ir daļa no
zemes gabala 1,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0586, iznomāšanu,
tika konstatēts, ka zemes gabali, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
0,1045 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0323 un zemes nogabals 0,1 ha
platībā, kas ir daļa no zemes gabala 1,3 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0586 (atbilstoši precizētajai platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem), ar Līvānu novada domes
2014.gada 27.marta sēdes lēmumu Nr. 4-23(1) „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.
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.
punktam, un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt R. A., adrese: (adrese), zemes gabalus, kas atrodas Dimantos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā: 0,1045 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0323 un zemes nogabalu 0,1 ha platībā, kas ir daļa no zemes gabala 1,3 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0586, atbilstoši precizētajai platībai pēc VZD nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem,
lauksaimniecības vajadzībām uz vienu gadu, ar tiesībām līgumu pagarināt uz identisku
laiku, ja minētie zemes gabali nav nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju
nodrošināšanai.
3.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas līgumu,
ja normatīvajos aktos tiek noteikts par šīs zemes piekritību valstij.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
4. Izskatot N. J., dzīvo (adrese), 2014.gada 25.marta iesniegumu par zemes gabala
0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0261, kas atrodas Dimantos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes gabals 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0261, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 5-34(1) „Par
zemes vienību iekļaušanu zemes rezerves fondā un 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 lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā
punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
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4.1. Iznomāt N. J., dzīvo (adrese) zemes gabalu 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0261, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem, lauksaimniecības vajadzībām uz vienu gadu, ar tiesībām
līgumu pagarināt uz identisku laiku, ja minētais zemes gabals nav nepieciešams valsts vai
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
4.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
4.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas līgumu,
ja normatīvajos aktos tiek noteikts par šīs zemes piekritību valstij.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
5. Izskatot SIA (nosaukums), reģistrācijas nr. (numurs), juridiskā adrese (adrese),
2014.gada 09. aprīļa iesniegumu par pašvaldībai piekrītošas zemes 2,0 ha platībā ar
kadastra nr. 7652 003 0178, kas atrodas Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads,
nodošanu nomā, tika konstatēts, ka:
Saskaņā ar 2013.gada 27.martā noslēgto Pirkuma-pārdevuma vienošanos SIA
„DAIVA G” ir nopircis būvi - jaunlopu kūti (kadastra apzīmējums 7652 003 0178 004 un
7652 003 0178 005), kas atrodas uz iepriekšminētā zemes gabala. Ēku īpašuma tiesības
zemes grāmatā nav nostiprinātas.
SIA „DAIVA G” piederošām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 76520030178004
un 76520030178005 apsaimniekošanai piesaistītā zemes gabala platība ir 2,0 ha, kas ir
daļa no zemes gabala ar kadastra Nr. 76520030178, kas atrodas Upeniekos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā. Zemes īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Ar
Jersikas pagasta padomes 2008. gada 25. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 12, 1§,
1.11. punkts) atzīts, ka zeme ar kadastra Nr. 7652-003-0178 platībā 7 ha (5,2 ha atbilstoši precizētai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem) ir pašvaldībai piekrītošā zeme. Pašreizējais
zemes lietošanas mērķis – (0101) zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturto daļai: (4) Par zemi, kas nepieciešama
zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, (…) noslēdzams zemes nomas
līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama citai
personai.”
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.2. un
7.2 punktu un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām”
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21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei,
A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
5.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA (nosaukums) reģ.nr. (numurs), juridiskā
adrese: (adrese), par būvei ar kadastra apzīmējumiem 7652 003 0178 004 un 7652 003
0178 005 piesaistītā zemes gabala 2 ha platībā, kas ir daļa no zemes gabala ar kadastra
Nr. 7652 003 0178, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomu uz 10
(desmit) gadiem ar tiesībām līgumu pagarināt, atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas
mērķim – (0101) zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
5.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk kā EUR 28 gadā.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
5.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
6. Izskatot J. B., dzīvo (adrese), 2014. gada 30. aprīļa iesniegumu par zemes
nomas līguma noslēgšanu par zemi 1.43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668 007
0293 un 1,04 ha platība ar kadastra apzīmējumu 7668 001 0045, kas atrodas Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, un ņemot vērā 2010.gada 28.oktobrī pieņemto Līvānu novada
domes sēdes lēmumu Nr.20-18 par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu saskaņā ar Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25. panta otro daļu, kurā noteikts, ka persona, kurai zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, un pamatojoties uz Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu” 18.3 punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
6.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar J. B., dzīvo: (adrese), par zemes gabalu 1,43
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0293 un 1,04 ha platība ar kadastra
apzīmējumu 7668 001 0045, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši
precizētai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem, uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām līgumu pagarināt,
atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
6.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN.
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6.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
6.4. 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 2 lpp
7. Izskatot M. L., dzīvo (adrese), 2014.gada 06.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 zemes gabals 5,18 ha platībā
(atbilstoši precizētajai platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem) ar kadastra apzīmējumu 7666 003 0085, kas
atrodas Kivleniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2014.gada 27.marta sēdes lēmumu Nr. 4-23(2) „Par zemes gabala nodošanu nomai”
nodots iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Rožupes 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 lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
7.1. Iznomāt M. L., adrese: (adrese), zemes gabalu 5,18 ha platībā, kas atrodas
Kivleniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā ar kadastra apzīmējumu 7666 003 0085,
atbilstoši precizētajiem VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem, lauksaimniecības vajadzībām uz vienu gadu, ar tiesībām
līgumu pagarināt uz identisku laiku, ja minētais zemes gabals nav nepieciešams valsts vai
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
7.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
7.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas līgumu,
ja normatīvajos aktos tiek noteikts par šīs zemes piekritību valstij.
7.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
7.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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8. Izskatot T. V., dzīvo (adrese), 2014.gada 15.maija iesniegumu par zemes nomas
līguma slēgšanu par pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu 0,2 ha platībā ar kadastra
Nr.7682 002 0299, kas atrodas Kauparniekos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, tika
konstatēts:
Par zemes gabalu 0,2 ha platībā ar kadastra Nr. 7682 002 0299, uz kura atrodas
ēkas un būves ar kadastra apzīmējumiem 7682 002 0299 001, 7682 002 0299 002 un 7682
002 0299 003, ar Sutru pagasta padomes 2009.gada 31.marta protokola lēmumu Nr.05-04,
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmo daļu, izbeigtas zemes lietošanas tiesības
būvju īpašniekam J. A.
Ar J. A. 2009.gadā 5.maijā bija noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.2.
J. A. miris (datums).
Zemes gabalu apsaimnieko un dzīvojamā mājā dzīvo T. V., kurai (adrese)
deklarēta dzīvesvieta. Par iepriekš minēto būvju un ēku īpašumu mantojuma apliecinoši
dokumenti nav iesniegti.
Ar Līvānu novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu Nr.5-21(2-2.1) atzīts,
ka iepriekš minētais zemes gabals ir pašvaldībai piekrītoša zeme un ir precizēta tās platība
0.4337 ha apmērā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2. un
72. punktam, un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
8.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar T. V., dzīvo: (adrese), par zemes gabalu
0,4337 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 002 0299, kas atrodas „Saulgriežos”,
Kauparniekos, Sutru pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši precizētai zemes platībai VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem,
uz 1 (vienu) gadu, ar tiesībām līgumu pagarināt uz identisku laiku, atbilstoši noteiktajam
zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
8.2.Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā
un PVN, bet ne mazāk par 28 euro gadā.
8.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
8.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV - 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
37. Par nekustamā īpašuma piespiedu nojaukšanu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro A. Neicenieks
1. Izskatot Rožupes pagasta pārvaldes vadītāja Andra Neicenieka 2014.gada
27.marta iesniegumu un Līvānu būvvaldes 2014.gada 31.marta atzinumu Nr.1-7/14/20,
tika konstatēts, ka uz pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.
7666-010-0490 atrodas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ar
kadastra apzīmējumu Nr.7666-010-0490-001 reģistrēta pašvaldībai piederoša bērnudārza
ēka, kas tehniskā stāvokļa dēļ netiek izmantota, daļēji bojāta: ir bojātas sienu
konstrukcijas, ir demontēti atsevišķi pagraba pārseguma fragmenti, ir bojātas jumta
pārseguma nesošās konstrukcijas, lielākajā ēkas daļā ir stipri bojāts jumta segums, ēkas
logu un durvju ailes nav noslēgtas. Bērnudārza ēkai ir ciema vidi degradējoša ietekme un
atsevišķi tās būvelementi ir bīstami cilvēku drošībai un apkārtējai videi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā, ka ēkas atjaunošanas
izdevumi ir nesamērīgi lieli un atjaunošana nav lietderīga, un nolūkā sakārtot Rožupes
pagasta centra ainavisko vidi un novērst apdraudējumu iedzīvotājiem, un saskaņā ar
Būvniecības likuma 31. panta pirmo daļu, Civillikuma 1084.panta otro daļu un Līvānu
novada domes 2012. gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam” II daļas 125.punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ :
1.1. Nojaukt valsts kadastra informācijas sistēmā ar kadastra apzīmējumu
Nr.7666-010-0490-001 reģistrēto pašvaldības bērnudārza ēku Rožupē, Rožupes pagastā
Līvānu novadā, kura atrodas avārijas stāvoklī, radot draudus personu drošībai..
1.2. Rožupes pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Neiceniekam nodrošināt
pašvaldības bērnudārza ēkas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā demontāžu
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.3. Noteikt, ka būves nojaukšanas izdevumi tiek segti no Līvānu novada domes
budžeta sadaļas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
1.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
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2. Izskatot Rožupes pagasta pārvaldes vadītāja Andra Neicenieka 2014.gada
27.marta iesniegumu un Līvānu būvvaldes 2014.gada 31.marta atzinumu Nr.1-7/14/23,
tika konstatēts, ka uz pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr.
7666-010-0591 atrodas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ar
kadastra apzīmējumu Nr.7666-010-0591-002 reģistrēta pašvaldībai piederoša
inženierbūve – ūdenstornis, kas netiek izmantots, ir nosvēries, tā rezervuārs ir pilnībā
demontēts. Būvei ir ciema vidi degradējoša ietekme un atsevišķi tās būvelementi ir
bīstami cilvēku drošībai un apkārtējai videi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā, ka būves atjaunošanas
izdevumi ir nesamērīgi lieli un atjaunošana nav lietderīga, un nolūkā sakārtot Rožupes
pagasta centra ainavisko vidi un novērst apdraudējumu iedzīvotājiem, un saskaņā ar
Būvniecības likuma 31. panta pirmo daļu, Civillikuma 1084.panta otro daļu un Līvānu
novada domes 2012. gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam” II daļas 125.punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ :
2.1. Nojaukt valsts kadastra informācijas sistēmā ar kadastra apzīmējumu
Nr.7666-010-0591-002 reģistrēto inženierbūvi – ūdenstorni Rožupē, Rožupes pagastā
Līvānu novadā, kura atrodas avārijas stāvoklī, radot draudus personu drošībai.
2.2. Rožupes pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Neiceniekam nodrošināt
pašvaldības inženierbūves – ūdenstorņa Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā
demontāžu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.3. Noteikt, ka būves nojaukšanas izdevumi tiek segti no Līvānu novada domes
budžeta sadaļas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”.
2.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers.
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.
3. Izskatot Rožupes pagasta pārvaldes vadītāja Andra Neicenieka 2014.gada
27.marta iesniegumu un Līvānu būvvaldes 2014.gada 31.marta atzinumus Nr.1-7/14/21
un Nr.1-7/14/22, tika konstatēts, ka:
1) uz pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 7666-0100598 Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā atrodas nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0598-003 reģistrēta,
daļēji sagruvusi katlu mājas ēka, kurai ir bojātas sienu konstrukcijas, ir bojātas jumta
pārseguma nesošās konstrukcijas, lielākajā ēkas daļā ir stipri bojāts jumta segums, ēkas
logu un durvju ailes nav noslēgtas. Ēkai ir ciema vidi degradējoša ietekme un atsevišķi tās
būvelementi ir bīstami cilvēku drošībai un apkārtējai videi.
2) uz pašvaldībai piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 7666-0100598 atrodas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ar kadastra
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apzīmējumu 7666-010-0492-004 reģistrēta, daļēji sagruvusi katlu mājas ēka, kurai ķieģeļu
mūra sienās un jumta pārseguma nesošajās konstrukcijās ir vērojamas plaisas, ir stipri
bojāti atsevišķi starpstāvu pārseguma fragmenti un ēkas jumta seguma lielākajā daļa, ēkas
logu un durvju ailes nav noslēgtas. Ēkai ir ciema vidi degradējoša ietekme un atsevišķi tās
būvelementi ir bīstami cilvēku drošībai un apkārtējai videi.
3) katlu mājas ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0598-003 un kadastra
apzīmējumu 7666-010-0492-004 īpašuma tiesības nav noskaidrotas.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Būvniecības likuma 31. panta
pirmo daļu, Civillikuma 1084.panta otro daļu un Līvānu novada domes 2012. gada 31.
augusta saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012.2024.gadam” II daļas 125.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē,
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Nekustamā īpašuma īpašniekam sakārtot vai nojaukt nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0598-003
reģistrēto ēku - katlu māju, kas atrodas uz pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra
Nr. 7666-010-0598 Rožupē, Rožupes pagastā Līvānu novadā, kas ir avārijas stāvoklī,
radot draudus personu drošībai un īpašumam.
3.2. Nekustamā īpašuma īpašniekam sakārtot vai nojaukt nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0492-004
reģistrēto ēku - katlu māju, kas atrodas uz pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra
Nr. 7666-010-0492 Rožupē, Rožupes pagastā Līvānu novadā, kas ir avārijas stāvoklī,
radot draudus personu drošībai un īpašumam.
3.3. Noteikt, ka šī lēmuma 3.1. un 3.2. punktā norādītās ēkas sakārtojamas vai
nojaucamas mēneša laikā pēc sludinājuma ievietošanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
3.4. Noteikt, ja būvju īpašnieki līdz lēmumā noteiktajam laikam nav izpildījuši
pašvaldības lēmumu, būvju demontāžu veikt par pašvaldības budžeta sadaļā „Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” paredzētajiem līdzekļiem, un ar būvju demontāžu saistītos
izdevumus piedzīt no būvju īpašniekiem.
3.5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rožupes pagasta pārvaldes
vadītājs Andris Neicenieks.
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.
38. Par telpu nomu
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
1. Izskatot D. V., dzīvo (adrese), 2014. gada 10. aprīļa iesniegumu par Rudzātu
pagasta katlu mājas telpas 20,8 m2 platībā nodošanu nomā metināšanas un elektroiekārtu
tehnikas remonta darbu veikšanai, un 2014. gada 22. aprīļa Katlu mājas apsekošanas aktu,
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kurā atzīts, ka katlu mājas (kadastra apzīmējums 7668 007 0386 001) telpas Nr, 2 nesošās
konstrukcijas un apdare ir veidotas no nedegošiem materiāliem, līdz ar to telpā Nr. 2 ar
kopējo platību 20,8 m2 ir iespējams veikt metināšanas darbus, kā arī ņemot vērā, ka pēc
sludinājuma ievietošanas pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv citi
pretendenti nav pieteikušies, un nolūkā nodrošināt likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 10. punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju - sekmēt saimniecisko
darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par nodarbinātības veicināšanu, un
atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. punktam, kurā noteikts, ka lēmumu pieņem
pašvaldība, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt D. V., dzīvo (adrese), Rudzātu pagasta katlu mājas (kadastra
apzīmējums 7668 007 0386 001) telpu Nr. 2 platībā 20,8 m2 no 2014.gada 1. jūnija uz
trīs gadiem, metināšanas un elektroiekārtu tehnikas remonta darbu veikšanai, nosakot
nomas maksu EUR 15,00 mēnesī un PVN, un maksu par elektroenerģiju - atbilstoši
mēraparāta rādījumiem.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir juridiskās daļas vadītājs Gatis
Pelēķis un lēmuma izpildi ir Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Klibiķe.
2. Izskatot biedrības „Žēlsirdības centrs”, reģ. Nr. 40008048306, adrese
Rūpniecības iela 1a, Līvāni, Līvānu novads, 2014. gada 20. maija iesniegumu un LR
Sarkanā Krusta Jēkabpils komitejas Līvānu nodaļas izpilddirektores Veltas Ozoliņas
2014. gada 20. maija iesniegumu par atļauju biedrībai „Žēlsirdības centrs” nomā nodoto
pašvaldības telpu ēkā Rūpniecības ielā 1a, Līvānos nodošanu apakšnomā LR Sarkanā
Krusta Jēkabpils komitejas Līvānu nodaļai, kā arī ņemot vērā, ka Sarkanā Krusta darbība
ir sniegt nozīmīgu labumu sabiedrībai un tā vērsta uz labdarību, palīdzības sniegšanu
iedzīvotājiem, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības
celšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.4. punktam un 7. punktam, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut biedrībai „Žēlsirdības centrs”, reģ. Nr. 40008048306, adrese Rūpniecības
iela 1a, Līvāni, Līvānu novads, nodot apakšnomā LR Sarkanā Krusta Jēkabpils komitejas
Līvānu nodaļai pašvaldības nekustamā īpašuma ēkas Rūpniecības ielā 1a, Līvānos ar
kadastra Nr. 7611 004 0433 telpas uz vienu gadu atbilstoši 2003. gada 1. aprīļa nomas
līguma Nr. 53 nosacījumiem.
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2. Noteikt, ka atbildīgais par apakšnomas līguma slēgšanu ir juridiskās daļas
vadītājs Gatis Pelēķis un lēmuma izpildi pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers.
39. Par nodrošinājumu ar dzīvojamām telpām.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam, J. Kirillovam, A. Usānei
Iepazīstoties ar SIA „Līvānu siltums”2014. gada 13. maija vēstuli Nr. 1-15/14-14
„Par dzīvokļu apkures parādiem” un SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
2014. gada 14. maija vēstuli Nr. 1-9.65 „Par komunālo pakalpojumu parādiem”, kurās
norādīts, ka iedzīvotāju parāds par siltumenerģijas piegādi uz 2014. gada 1. maiju ir EUR
853153,64 un par īri, ūdeni, kanalizāciju un atkritumu izvešanu ir EUR 683370,04 un
katru mēnesi pieaug, ir 50-60 parādnieku ģimenes, no kurām nav iespējams veikt
piespiedu īres un komunālo maksājumu pakalpojumu parāda piedziņu, kā arī norādīts, ka
pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekotāja rīcībā nav pietiekošu dzīvojamo telpu bez
ērtībām resursu, lai nodrošinātu maksātnespējīgās ģimeņu (personu) izmitināšanu uz
dzīvokļiem bez ērtībām, un, lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 9. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – sniegt palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā”19.1 panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka „Pašvaldībai,
piemērojot Civillikuma noteikumus, ir tiesības vienoties ar dzīvojamo māju īpašniekiem
vai valdītājiem (arī ar valsts kapitālsabiedrībām) par tiem piederošu vai to valdījumā
esošu neizīrētu dzīvojamo māju vai atsevišķu neizīrētu dzīvojamo telpu iznomāšanu
pašvaldībai” un, lai ievērotu Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā pašvaldības realizē
šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības, arī kārtību, kādā pašvaldības izvēlas atbilstošākos
dzīvojamo māju īpašnieku vai valdītāju (arī valsts kapitālsabiedrību) piedāvājumus, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, P. Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izveidot darba grupu par dzīvokļu, dzīvojamo māju nomas nepieciešamības
izvērtēšanu, lai nodrošinātu maksātnespējīgos iedzīvotājus ar citu dzīvojamo platību, un
nomas piedāvājumu atlases kārtības izstrādāšanai, šādā sastāvā:
1.1. Aija Usāne, priekšsēdētāja vietniece, darba grupas vadītāja,
1.2. Jānis Magdaļenoks, deputāts, darba grupas loceklis,
1.3. Uldis Skreivers, pašvaldības izpilddirektors, darba grupas loceklis,
1.4. Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos, darba
grupas locekle,
1.5. Sanita Grabāne, juriskonsulte, darba grupas locekle.
2. Darba grupai izvērtējumu un nomas piedāvājumu atlases kārtības projektu
iesniegt apstiprināšanai domes sēdē līdz 1. septembrim.
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3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers.
Turpmākajā domes sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanā
nepiedalās deputāte Inese Jaunušāne
40. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada kultūras centra 2014.gada 20.maija vēstuli Nr. 1-15/43 par
izmaiņām amata vienību sarakstā un noteiktajās mēneša darba algās, samazinot slodzi
amata vienībai „kultūras menedžeris”, profesijas kods 3435 23, par 0,4 likmēm un
iekļaujot jaunu amata vienību „kultūras pasākumu organizators”, profesijas kods 3432 12,
0,4 likmes, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P.
Romanovskim, Ē, Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2014. gada 1.jūniju samazināt slodzi Līvānu novada kultūras centra amata
vienībai „Kultūras menedžeris”, profesijas kods 3435 23, par 0,4 likmēm (skat. amata
vienību sarakstu pielikumā).
2. Ar 2014. gada 1.jūniju iekļaut Līvānu novada kultūras centra amata vienību
sarakstā amata vienību „kultūras pasākumu organizators”, profesijas kods 3432 12, 0,4
likmes ar darba algu EUR 635,00 par vienu likmi (skat. amata vienību sarakstu
pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
direktore Līga Rubīne.
Pielikumā: saraksts uz 3 lpp.
41. Par zvejas tiesību nomu
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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42. Par pašvaldības īpašuma objektu – zemesgabalu „Kokinu mājas”, Spēlesķeiros,
Turku pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
Sēde beidzas plkst.1200
Protokols parakstīts 2014. gada 3. jūnijā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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