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Sēdes sākums plkst. 900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Māris GRIGALIS
Ināra KALVĀNE
Juris KIRILLOVS
Gaļina KRJUKOVA
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Andris VAIVODS
Ainis VEIGURS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Valdis ANSPAKS, slimības dēļ
Inese JAUNUŠĀNE, atvaļinājumā
Aija USĀNE, atvaļinājumā
Sēdē klātesošās personas:
Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
Ginta Kraukle, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja
Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja
Ainārs Skromāns, būvinženieris
Valija Ruisa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
Līga Ancāne, galvenā ekonomiste
SIA „Firma L4” pārstāvji

Pirms domes sēdes darba kārtības izskatīšanas būvinženieris Ainārs Skromāns
informē deputātus par Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un
Krievijas pierobežas reģionos” (saīsinātais nosaukums “Aqua Life”) īstenošanas gaitu.
Ar projekta izstrādes gaitu, problēmjautājumiem un to iespējamiem risinājumiem
iepazīstina SIA „Firma L4” speciālisti.
Projekta ietvaros ir izstrādāts Dubnas upes rekonstrukcijas tehniskais projekts
Līvānu pilsētas robežās - 22,7 ha platībā, kura mērķis ir uzlabot pierobežas teritorijas
pievilcību, izmantojot kopīgu izglītojošo pieeju, pieredzes apmaiņu un kopīgus
risinājumus, kas uzlabotu dabisko un mākslīgo publisko ūdenstilpņu vides stāvokli.
Tehniskā projekta izmaksas sastāda 35466,50 euro, t.sk. 90% ir EKPI
finansējums, bet pašvaldības un valsts finansējums 10%.
Tehniskais projekts ir izstrādāts atbilstoši darba uzdevumam.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina izmainīt iepriekš izsludinātās
domes sēdes darba kārtības jautājumu secību – 24. jautājumu „Par līdzekļu piešķiršanu”
izskatīt kā darba kārtības 2. jautājumu. Ņemot vērā domes priekšsēdētāja priekšlikumu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada domes deputāti
vienojas šādā secībā izskatīt iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
4. Par precizējumu Līvānu novada domes 2014.gada 29. maija saistošajos
noteikumos Nr. 8 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs”. Ziņo
I. Kalvāne.
5. Par precizējumu Līvānu novada domes 2014.gada 29. maija saistošajos
noteikumos Nr. 9 „Grozījumi Līvānu novada domes 2010.gada 29.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu
novadā””. Ziņo I. Kalvāne.
6. Par precizējumu Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija saistošajos
noteikumos Nr. 10 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”. Ziņo I. Kalvāne.
7. Par Līvānu novada bāriņtiesas locekļu vēlēšanām. Ziņo I. Kalvāne.
8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomu un piekritību. Ziņo J.
Magdaļenoks.
11. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Jersikas pagastā un
platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par zemes gabala nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
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14. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Rožupes pagastā un
platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par informācijas precizēšanu adresācijas objektiem. Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novadā un platības
precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
18. Par izcilības balvas piešķiršanu Līvānu novada vispārizglītojošo skolu
pedagogiem. Ziņo A. Vaivods.
19. Par lēmuma par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanas atcelšanu nesamaksātajā
daļā. Ziņo A. Vaivods.
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
21. Par pabalstu daudzbērnu ģimenēm. Ziņo A. Vaivods.
22. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Svīres”, Upeniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā nomas tiesību izsoli. Ziņo A. Vaivods.
23. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Lauros,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
24. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
25. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo I. Kalvāne.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
26.jūnijā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar
SIA „Mežrozīte HES” pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par teritorijas labiekārtošanu
Mežrozīte HES piederošajā teritorijā.
27.jūnijā starptautiskās Enerģijas dienas ietvaros Līvānu novada domes speciālisti kopā
ar SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pārstāvjiem un daudzdzīvokļu māju
vecākajiem pieredzes apmaiņas nolūkos apmeklēja Jēkabpils un Aizkraukles pašvaldības,
lai gūtu pieredzi daudzdzīvokļu ēku siltināšanas jomā.
27.jūnijā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un
mākslas skolas izstāžu namā atklāja Baltijas baltkrievu mākslinieku apvienības „Maju
gonar” darbu izstādi.
28.jūnijā Līvānu novada sportisti piedalījās 51. Latvijas Sporta veterānu savienības
sporta spēlēs, kopvērtējumā izcīnot 3. vietu, absolūtajā vērtējumā – 7.vietu.
30.jūnijā Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā norisinājās sabiedrisko
pakalpojumu regulatora rīkota iedzīvotāju uzklausīšanas sanāksme, kuras laikā iedzīvotāji
tika iepazīstināti ar SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” regulatoram
iesniegtā ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa projektu, kā arī uzklausīti iedzīvotāju
viedokļi.
2.jūlijā notika Līvānu novada pašvaldības gadskārtējā konkursa „Topi skaistāks, mans
novads!” dalībnieku vērtēšana. Konkursam 2014.gadā pieteikti 15 objekti no Līvānu
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pilsētas un visiem novada pagastiem. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks 2014.gada
18.novembrī.
3.jūlijā Līvānu novadu un citas Latgales pašvaldības apmeklēja LR satiksmes ministrs
Anrijs Matīss, VAS „Latvijas Valsts ceļi” un VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vadības
pārstāvji, kuri iepazinās ar autoceļa V754 Līvāni - Gavartiene - Steķi asfaltēšanas darbu
gaitu, kā arī autoceļa P62 Krāslava – Preiļi - Rudzāti – Preiļu rajona robeža rekonstrukciju
posmā no 82. – 88. km.
10.jūlijā domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne Līvānu novada domes telpās atklāja
biedrības „Baltā māja” rīkotu iedzīvotāju zīmējumu izstādi „Mana pilsēta”, kas tematiski
veltīta Līvānu pilsētas svētkiem. Turpmākajos mēnešos izstāde būs apskatāma arī citās
Līvānu pašvaldības iestādēs.
17.jūlijā Līvānu novadu darba vizītē apmeklēja Latvijas Valsts prezidents Andris
Bērziņš. Valsts prezidents Andris Bērziņš un Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods nolika ziedus pie Līvānu atbrīvošanas pieminekļa, apmeklēja optiskās šķiedras
ražošanas uzņēmumu SIA „Z-Light”, tikās ar iedzīvotājiem un novada jauniešiem,
apmeklēja Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvas centru „Kvartāls”, Latgales mākslas un
amatniecības centru un Līvānu stikla muzeju.
17.-19. jūlijā ar daudzveidīgu pasākumu programmu norisinājās Līvānu pilsētas svētki
„Uz bezgalības spārniem pacelties”, kas bija veltīti 88. gadskārtai, kopš Līvāniem
piešķirtas pilsētas tiesības.
23.jūlijā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods pēc Latvijas pareizticīgās baznīcas
vadītāja, Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra ielūguma apmeklēja bīskapa
kalpošanas 25 gadu jubilejas svinīgo pieņemšanu Latviešu Biedrības namā, Rīgā.
24.jūlijā notika Līvānu novada domes pastāvīgo komiteju sēdes.
25.-26.jūlijā norisinājās Līvānu novada Sutru pagasta svētki.
29.jūlijā Pasaules miera skrējiena ietvaros notika dalībnieku sagaidīšana pie Līvānu
pilsētas robežas un svinīga karoga pacelšana pie Līvānu novada domes.
Ik pirmdienas domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Koalīcijas sadarbības
padomes sēdē Rīgā, ko vadīja Ministru prezidente Laimdota Straujuma.
Jūlijā saņemti centralizēto eksāmenu rezultāti. Kopumā Līvānu novadā centralizētos
eksāmenus kārtoja 82 vidusskolēni, uzrādot sekojošus rezultātus: matemātikā – vidējais
kopprocents 50,64 % (valstī 43,34%), latviešu valodā –58,50% (valstī 52,71%), angļu
valodā – 54,78% (valstī 56,16%), krievu valodā – 72,72% (valstī 70,90%), vācu valodā –
89,16% (valstī 56,40%), fizikā – 58,87% (valstī 51,21%), bioloģija – 52,29 (valstī
59,31%), Latvijas un pasaules vēsturē – 70,46% (valstī 42,60%).
Jūlijā noslēgušies darbi pie automašīnu stāvlaukuma paplašināšanas un žoga atjaunošanas
Līvānu Draudzes kapsētā. Projekta “Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana
industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros jūlijā
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noslēgusies Stirnu ielas un pašvaldības ceļa „Jaudzemi - Līvāni” asfalta seguma
atjaunošana/izbūve. Turpinās infrastruktūras sakārtošanas darbi vairāk kā 10 pilsētas ielās,
jūlijā uzsākti pilsētas centrālā laukuma rekonstrukcijas darbi Rīgas ielā 77.
2. Par līdzekļu piešķišanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Sakarā ar neparedzētiem papildus darbiem, kas radušies veicot Līvānu
1.vidusskolas ēdnīcas renovāciju, kuru kopējās izmaksas saskaņā ar tāmi sastāda EUR
16795,62 (ieskaitot PVN 21%), lai veiktu ēdnīcas renovācijas darbus pilnā apjomā, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt Līvānu 1.vidusskolai papildus līdzekļus EUR 16795,62 apmērā
Līvānu 1.vidusskolas ēdnīcas renovācijas darbu veikšanai no Līvānu novada domes
2014.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem
EUR 15111,00 un Līvānu novada domes pārvaldei remontdarbu veikšanai plānotajiem
līdzekļiem EUR 1684,62 apmērā, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes
2014.gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Līvānu 1.vidusskolas direktors Juris Iesalnieks un Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
2. Sakarā ar Pārtikas un veterinārā dienesta veikto pārbaudi Līvānu 2.vidussskolas
ēdināšanas blokā un 2014.gada 12.maijā sastādīto pārbaudes protokolu, kurā konstatēts,
ka dārzeņu ceha un trauku mazgāšanas telpas ir higiēnas prasībām neatbilstošā stāvoklī,
un lai nodrošinātu ēdināšanu Līvānu 2.vidusskolā 2014./2015. mācību gadā, ir
nepieciešami līdzekļi EUR 8246,85 apmērā telpu remontdarbu veikšanai, un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt Līvānu 2.vidusskolai papildus līdzekļus EUR 8246,85 apmērā
ēdināšanas bloka telpu remondarbu veikšanai no Līvānu novada domes 2014.gada
pamatbudžetā Līvānu novada domes pārvaldei remontdarbu veikšanai plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Līvānu 2.vidusskolas direktore Klavdija Daukšte un Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
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3. Sakarā ar nepieciešamību uzsākt 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu apmācību Līvānu
1.vidusskolas Laimiņas skolā ar 2014.gada 1.septembri, ir nepieciešams veikt telpu
remontdarbus, kuru kopējās izmaksas sakaņā at tāmi sastāda EUR 19990,11, ņemot vērā,
ka izmaksas EUR 2000,11 apmērā tiks segtas no Līvānu novada domes 2014.gada
pamatbudžetā Līvānu 1.vidusskolai kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas matriālu
iegādei plānotajiem līdzekļiem, līdz ar to līdzekļu iztrūkstošā daļa ir EUR 17990,00, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt Līvānu 1.vidusskolai līdzekļus EUR 17990,00 apmērā Laimiņas
skolas telpu remontdarbu veikšanai no Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā
Līvānu novada domes pārvaldei remontdarbu veikšanai plānotajiem līdzekļiem EUR
6353,00 apmērā un EUR 11637,00 apmērā no Līvānu pilsētas teritorijas apsaimniekošanai
pamatlīdzekļu izveidošanai plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu
novada domes 2014.gada pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Līvānu 1.vidusskolas direktors Juris Iesalnieks un Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
3. Dzīvokļu jautājumi
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot A.S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 30. jūnija iesniegumu
(reģ. 2014. gada 30. jūnijā ar nr. 2-11.1/14/576-S) un 2014. gada 9. marta Aktu par
ugunsgrēku Nr. 14-5916, par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā A. S. kā
personai, kuras dzīvojamā māja ir nodegusi, un saskaņā ar 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, 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. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1.1. Piešķirt A. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 1 – istabas dzīvokļa bez ērtībām
(adrese), ar kop. pl. 44,30 kv.m. īres tiesības, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2015.
gada 31. janvārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
1.2. A. S. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 – istabas dzīvokļa bez ērtībām (adrese)
īri.
1.3. Izslēgt A. S. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, neatliekami sniedzamās palīdzības nodrošināmo personu grupas,
kārtas nr. 1.
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 S. J., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 7. jūlija iesniegumu
(reģ. 2014. gada 7. jūlijā ar nr. 2-11.1/14/590-J) 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 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. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt S. J., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 5 cilv., labiekārtota 3 –
istabu dzīvokļa (adrese) ar kopējo platību 70,39 kv.m., noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz
2015. gada 31. janvārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
2.2. S. J. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 3 – istabu dzīvokļa (adrese)
īri.
2.3. Izslēgt S. J. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu
grupas, kārtas nr. 4.
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.
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3. Izskatot V. L., dzīvo (adrese), 2014. gada 15. jūlija iesniegumu (reģ. 2014. gada
15. jūlijā ar nr. 2-11.1/14/601-L) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā jaunai ģimenei,
kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību un pamatojoties uz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama
palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās
telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai
citām personām, un atbilstoši 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. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt V. L., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 43,90 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2015. gada 31.
janvārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3.2. V. L. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa (adrese)
īri.
3.3. Izslēgt V. L. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr. 5.
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. S., dzīvo (adrese), 2014. gada 9. jūlija iesniegumu (reģ. 2014. gada
9. jūlijā ar nr. 2-11.1/14/593-S) par 2013. gada 8. jūlijā noslēgtā dzīvojamās telpas īres
līguma Nr. 23 termiņa pagarināšanu un pamatojoties uz likuma ”Par dzīvojamo telpu īri”
6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz
noteiktu laiku vai arī nenorādot terminu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un un pamatojoties uz
likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt A. S. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli (adrese) uz
nenoteiktu laiku.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
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5. Izskatot K. C., dzīvo (adrese), 2014. gada 11. jūlija iesniegumu (reģ. 2014. gada
11. jūlijā ar nr. 2-11.1/14/596-C) par izslēgšanu no reģistra dzīvojamās platības
saņemšanai un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.
panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra,
ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības
saņemšanai, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. 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. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Izslēgt K. C. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, vispārējā kārtībā nodrošināmo personu uzskaites grupas, kārtas nr.
1, saskaņā ar viņas iesniegumu.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot D. U., dzīvo (adrese), 2014. gada 15. jūlija iesniegumu (reģ. 2014. gada
15. jūlijā ar nr. 2-11.1/14/600-U) par izslēgšanu no reģistra dzīvojamās platības
saņemšanai un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.
panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra,
ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības
saņemšanai, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. 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. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Izslēgt D. U. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, pirmās kārtas palīdzības nodrošināmo personu uzskaites grupas,
kārtas nr. 1, saskaņā ar viņa iesniegumu.
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.
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4. Par precizējumu Līvānu novada domes 2014.gada 29. maija saistošajos
noteikumos Nr. 8 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Ziņo I. Kalvāne
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014. gada
24. jūnija vēstulē Nr.18-6/5927 „Par saistošajiem noteikumiem” sniegto atzinumu par
Līvānu novada domes 2014.gada 29. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par
pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu
novada pašvaldības izglītības iestādēs” un ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta
trešo daļu, un 45. panta ceturto daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr.
8 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību
Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus
precizējumus:
1.1. Izteikt Noteikumu I. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
„I. Vispārīgie jautājumi” .
1.2. Papildināt Noteikumu 2. punktu aiz vārdiem „programmas apguvei” ar
vārdiem „pirmsskolas izglītības iestādē vai”;
1.3. Izteikt Noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:
„9. Gadījumos, ja iestādē veidojas rinda, lēmumu par vietas piešķiršanu katrā
iestādē uz vietas, ievērojot iesniegumu iesniegšanas datuma hronoloģisko secību, pieņem
ar Izglītības pārvaldi saskaņota un ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu izveidota
komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā iekļauj iestādes padomes pārstāvi un
pašvaldības pārstāvi.
1.4. Izslēgt Noteikumu 12.1. punktu;
1.5. Papildināt Noteikumu 14.3. punktu aiz vārdiem „iesniedz kopiju,” ar vārdiem
„ja tā nav pieejama izglītības iestādē;”
1.6. Papildināt Noteikumu 14.4. punktu aiz vārdiem „iesniedz aizbildnis,” ar
vārdiem „ja tā nav pieejama izglītības iestādē;”
1.7. Papildināt Noteikumu 21. punktu aiz vārdiem „vietu iestādē” ar vārdiem
„rindas kārtībā pēc iesnieguma iesniegšanas datuma hronoloģiskā secībā”;
1.8. Izslēgt Noteikumu 22. punktu;
1.9. Aizstāt Noteikumu 27. punktā skaitli “25.” ar skaitli “26.”;
1.10. Izteikt Noteikumu 35.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„35.2. vecāku slimības laikā;”
1.11. precizēt Noteikumu 39. punktu un numurēt to kā 38.3. apakšpunktu šādā
redakcijā:
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„38.3. 2007. gada 26. aprīļa noteikumi Nr. 3 „Noteikumi bērnu uzņemšanai
Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”.
1.12. Turpmāk Noteikumu 40. punktu uzskatīt par 39. punktu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi ar pielikumu uz 6 lpp.
5. Par precizējumu Līvānu novada domes 2014.gada 29. maija saistošajos
noteikumos Nr. 9 „Grozījumi Līvānu novada domes 2010.gada 29.jūlija saistošajos
noteikumos Nr.10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā””
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014. gada
24. jūnija vēstulē Nr.18-6/5925 „Par saistošajiem noteikumiem” sniegto atzinumu par
Līvānu novada domes 2014.gada 29. maija Nr. 9 „Grozījumi Līvānu novada domes
2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Līvānu novadā”” un ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta trešo daļu, un 45. panta
ceturto daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr.
9 „Grozījumi Līvānu novada domes 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādu
precizējumu – izslēgt Noteikumu 1.1. punktu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi uz 2 lpp.
6. Par precizējumu Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija saistošajos
noteikumos Nr. 10 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 18. jūnija
vēstulē Nr.18-6/5828 „Par saistošajiem noteikumiem” sniegto atzinumu par Līvānu
novada domes 2014. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par pašvaldības
palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas” un ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu un 45. panta ceturto daļu, Līvānu
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novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija saistošajos noteikumos
Nr.10 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
pēc pilngadības sasniegšanas” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Noteikumu I. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
„I. Vispārīgie jautājumi” .
1.2. Izteikt Noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:
„4. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav
ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, pieņem Līvānu novada Sociālais dienests
(turpmāk – Sociālais dienests), pamatojoties uz dokumentiem, kas apliecina tiesības
saņemt attiecīgo pabalstu”.
1.3. Izteikt Noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:
„5. Bārenis, pieprasot 3.punktā noteiktos pabalstus, Sociālajā dienestā uzrāda
personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:
5.1. pilnvaru, ja pabalstu pieprasa pilnvarota persona;
5.2. Bāriņtiesas lēmuma norakstu par ievietošanu ārpusģimenes aprūpē, ja tas nav
pieejams iestādē.
1.4. Izslēgt Noteikumu 5.3. apakšpunktu.
1.5. Izteikt Nolikuma 25. punktu šādā redakcijā:
„25. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt
pieņem ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemti visi pabalsta
piešķiršanai nepieciešamie dokumenti. Sociālais dienests rakstveidā informē bāreni par
pieņemto lēmumu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību”.
1.6. Iekļaut Noteikumu 27. punktu Noteikumu VII. nodaļā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi uz 4 lpp.
7. Par Līvānu novada bāriņtiesas locekļu vēlēšanām.

Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam
Paskaidro R. Šmukste
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, 10. panta pirmo un otro daļu, lai
nodrošinātu aizbildnības un aizgādnības funkcijas, kā arī normatīvajos aktos noteikto
notariālo un citu darbību veikšanu Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,
iepazīstoties ar bāriņtiesas locekļu kandidātu pieteikumiem un pamatojoties uz Līvānu
novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē.
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Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ievēlēt par Līvānu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem:
1.1. Mariju JANSONI, dzīvo Vecticībnieku ielā 6- 33, Līvāni.
2. Ievēlēt par Līvānu novada bāriņtiesas locekļiem uz pieciem gadiem:
2.1. Intu BOGDANOVIČU, dzīvo Celtuves ielā 11, Līvānos,
2.2. Danutu BOROVSKU, dzīvo „Jaunāres”, Sutru pagasts, Līvānu novads,
2.3. Kornēliju IVANOVU, dzīvo Dārza ielā 6-6, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu
novads,
2.4. Annu GREIDĀNI, dzīvo Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads,
2.5. Ligitu DOMULĀNI, dzīvo „Upmalas”, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.
8. 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

9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. ….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus

2. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 13.februāra vēstuli Nr.2-04.2/93 „Par
zemes reformas pabeigšanu pilsētās” un informācijas izvērtēšanai pievienoto datu atlasi
no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par zemes vienībām, kas
iekļautas Pārskata par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu
izpildi darba lapā ,,Tiesiskie valdījumi”, kurām kā lietotājs vai tiesiskais valdītājs
reģistrēta fiziska/juridiska persona, lēmuma pieņemšanai par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu neizpirktajām zemes vienībām un zemes piekritību pašvaldībai vai valstij, un
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
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izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto, ka personai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz 2011.gada 30.decembrim nav
noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību ,,Latvijas
Hipotēku un zemes banka”, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.panta otrās daļas otro punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības garāžu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai
,,LĪVĀNU PRIEDES”, reģ. Nr. 41503014041, uz zemes vienību 1796 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 7611-003-0103 Zaļā ielā 19, Līvānos.
2.2. Atzīt, ka zemes vienība 1796 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-0030103 Zaļā ielā 19, Līvānos, uz kuras ir juridiskajai personām piederošas ēkas (būves), ir
valstij piekrītošā zeme.
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS, par nomas līguma slēgšanu – Līvānu novada
domes juriskonsulte Sanita GRABĀNE.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 13.februāra vēstuli Nr.2-04.2/93 „Par
zemes reformas pabeigšanu pilsētās” un informācijas izvērtēšanai pievienoto datu atlasi
no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par zemes vienībām, kas
iekļautas Pārskata par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu
izpildi darba lapā ,,Tiesiskie valdījumi”, kurām kā lietotājs vai tiesiskais valdītājs
reģistrēta fiziska/juridiska persona, lēmuma pieņemšanai par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu neizpirktajām zemes vienībām un zemes piekritību pašvaldībai vai valstij,
konstatēts, ka minētajā sarakstā atrodas zemes vienība 173 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611-004-0620 Rīgas ielā 85A, Līvānos, Līvānu novadā, A. D. uz 15/26
domājamām daļām, A. U. uz 1/26 domājamo daļu un A. D. uz 10/26 domājamām daļām
lietojumā, no kuras lietošanas un iegūšanas īpašumā minētās personas atteikušās.
Zemes vienības platība 173 m2 ir mazāka par pašvaldības apbūves noteikumos
paredzēto minimālo jaunizveidojamo apbūves gabalu platību Līvānu pilsētā – 1200 m2 un
tai nav piekļuves koplietošanas ielai, līdz ar to tā ir zemes starpgabals un ir Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošā zeme.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas ceturto punktu,
kas nosaka, ka zemes gabali, kas atrodas pilsētas administratīvajā teritorijā, un kuru
platība ir mazāka par minimālo apbūves platību, vai kuriem nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ielai, ir starpgabali, un Nekustamā īpašuma valsts kadastra
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likuma 24.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ :
3.1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības A. D. uz 15/26 domājamām daļām, A. U. uz
1/26 domājamo daļu un A.i D. uz 10/26 domājamām daļām par zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 7611-004-0620 Rīgas ielā 85A, Līvānos, Līvānu novadā, precizējot tās
platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK
IS) grafiskajiem datiem 173 m2.
3.2. Atzīt, ka neapbūvēta zemes vienība 173 m2 ar kadastra apzīmējumu 7611004-0620 Rīgas ielā 85A, Līvānos, Līvānu novadā ir zemes starpgabals un ir Līvānu
novada pašvaldībai piekrītošā zeme, kas ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada
pašvaldības vārda.
3.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomu un piekritību.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 13.februāra vēstuli Nr.2-04.2/93 „Par
zemes reformas pabeigšanu pilsētās” un informācijas izvērtēšanai pievienoto datu atlasi
no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par zemes vienībām, kas
iekļautas Pārskata par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu
izpildi darba lapā ,,Tiesiskie valdījumi”, kurām kā lietotājs vai tiesiskais valdītājs
reģistrēta fiziska/juridiska persona, lēmuma pieņemšanai par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu neizpirktajām zemes vienībām un zemes piekritību pašvaldībai vai valstij, un
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto, ka personai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz 2011.gada 30.decembrim nav
noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību ,,Latvijas
Hipotēku un zemes banka” un tās iegūst zemes nomas pirmtiesības uz to lietošanā bijušo
zemi, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daļu, kurā noteikts, ka zemes reformas laikā pašvaldībām
piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma pilsētas zeme, uz kuru
izbeidzas zemes lietošanas tiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmo daļu, un
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” V. nodaļu „Neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu
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noslēgšanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas kārtība”, un Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 24.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ :
1. Izbeigt D. S., dzīvo (adrese), zemes lietošanas tiesības par zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7611-001-0613 Jāņa ielā 33, Līvānos, precizējot to platību atbilstoši
VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem
datiem 1198 m2 platībā un slēgt zemes nomas līgumu par lietošanā bijušo zemi uz desmit
gadiem, nosakot nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN,
bet ne mazāk kā 28 euro gadā.
2. Noteikt, ka D. S. zemes nomas pirmtiesības izmantojamas gada laikā no zemes
lietošanas tiesību izbeigšanas.
3. Atzīt, ka zemes vienība 1198 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0613
Jāņa ielā 33, Līvānos, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS, par nomas līguma slēgšanu – Līvānu novada
domes juriskonsulte Sanita GRABĀNE.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
11. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. ….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
2. ….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
3. ….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
4. ….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
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12. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Jersikas pagastā un
platības precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. 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. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā sekojošas pašvaldības valdījumā esošas
neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, precizējot to
platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK
IS) grafiskajiem datiem:
1.1.1. zemes vienību 1,074 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0120, kas
atrodas Iztekās, Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
1.1.2. zemes vienību 1,0867 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0175,
kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienību platības var tikt
precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes grafiskās daļas uz 2 lpp.
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2. Izvērtējot neapbūvētu zemes vienību, kas atrodas fiziskas personas lietošanā
Līvānu novada Jersikas pagasta teritorijā, un atbilstoši likumam „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos”, kurā noteikts, ka tiesiskajiem valdītājiem, kuri nav noslēguši
zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, vai
zemes lietotājiem, kuri nav veikuši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma noteiktajos termiņos ar zemes
izpirkšanu saistītās darbības – jāizbeidz zemes lietošanas tiesības un jāpieņem lēmumi par
zemes piekritību pašvaldībai vai zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un saskaņā ar
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta (21) daļu - ja persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto,
pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības Līvijai Kūkusiliņai, dzīvo ,,Grīnupju mājas”,
Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz zemes vienību 0,8103 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-004-0157, kas atrodas Iztekās, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā.
2.2. Ieskaitīt neapbūvētu zemes vienību 0,8103 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-004-0157 rezerves zemes fondā.
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
13. Par zemes gabala nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot A. A., dzīvo (adrese), 2014.gada 1.jūlija iesniegumu par zemes gabala
1,82 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0089 nodošanu nomā, tika konstatēts,
ka zemes gabals 1,82 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0089, kas atrodas
Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2013.gada
28.novembra sēdes lēmumu Nr.20-9 ,,Par nomas līguma laušanu un zemes ieskaitīšanu
rezerves zemes fondā” ieskaitīts rezerves zemes fondā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas ceturtajā punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par
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pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes gabalu 1,82 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0089, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Jersikas
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot M. Š., dzīvo (adrese), 2014.gada 1.jūlija iesniegumu par 2009.gada
11.maija zemes nomas līguma laušanu zemes gabalam 0,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0570, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un A.
A., dzīvo (adrese), 2014.gada 1.jūlija iesniegumu par minētās zemes vienības iznomāšanu,
un saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta (21) daļu – ja persona zemes nomas
pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu
rezerves zemes fondā, un pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta devīto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Ar 2014.gada 1.augustu lauzt ar M. Š., dzīvo (adrese), 2009.gada 11.maijā
noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabala 0,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-005-0570 nomu (skat. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2.2. Zemes vienību atbilstoši precizētai platībai VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajos datos 0,704 ha platībā, kas atrodas,
Rīgas ielā 34 Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7652-0050570, iekļaut rezerves zemes fondā.
2.3. Nodot iznomāšanai šī lēmuma 2.1.punktā minēto zemes vienību 0,704 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0570 un informāciju par iznomājamo zemes
vienību izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
14. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Rožupes pagastā un
platības precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 18.jūnija vēstuli Nr.2-04/511 „Par
rezerves zemes fonda 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
saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta (21) daļu - zemes nomas pirmtiesības personai
jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās, un ja
minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu
par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un pamatojoties uz likuma ,,Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā zemes vienību 0,5028 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-005-0045, kas atrodas Mālkalnos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
precizējot tās platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem - 0,5028 ha platībā.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienības 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes grafiskās daļas uz 1 lpp.
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15. Par platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 16.jūlija vēstuli Nr.9-02/368358-16/1
„Par lēmuma reģistrāciju un datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā” par Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija sēdes protokola
Nr.7-15 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Jersikas pagastā un
zemes platību precizēšanu” precizēto platību zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7652-005-0593, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta
pirmās daļas 2.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Precizēt rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7652-005-0593, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, platību atbilstoši VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem
0,072 ha platībā.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienības 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.
16. Par informācijas precizēšanu adresācijas objektiem.
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
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17. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novadā un
platības precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 18.jūnija vēstuli Nr.2-04/511 „Par
rezerves zemes fonda zemes vienībām” un izvērtēšanai pievienoto datu atlasi no
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par Līvānu novada Sutru
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. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0136, kas atrodas
Lipuški, Sutru pagastā, Līvānu novadā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju noslēdzams
zemes nomas līgums, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot tās platību atbilstoši VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem –
0,5 ha platībā.
1.2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienības platība var tikt
precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes grafiskās daļas uz 1 lpp.
2. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 18.jūnija vēstuli Nr.2-04/511 „Par
rezerves zemes fonda zemes vienībām” un izvērtēšanai pievienoto datu atlasi no
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par Līvānu novada Turku
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
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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. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atzīt, ka šādas apbūvētas un neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas Līvānu
novada Turku 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:
2.1.1. zemes vienība 0,2026 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0253, kas
atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā;
2.1.2. apbūvēta zemes vienība 0,0802 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686007-0735, kas atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā.
2.2. Atzīt, ka apbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0225, kas
atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā par kuru ar bijušo zemes lietotāju
noslēdzams zemes nomas līgums, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā
ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot tās platību
atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem - 1,222 ha platībā.
2.3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2.punktā norādīto zemes vienību platības var tikt
precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
2.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes grafiskās daļas uz 3 lpp.
3. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 18.jūnija vēstuli Nr.2-04/511 „Par
rezerves zemes fonda 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
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atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b)
apakšpunktam, kurā noteikts, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemes gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā
zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram
nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), un pamatojoties uz
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai piekrīt zemes
starpgabali, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajam un par
to pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu, ka tā ir starpgabals, 3.panta trešās
daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai piekrīt zeme, kas paredzēta ielu (ceļu)
būvniecībai saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, un 4.1panta otrās daļas
5.punktu, kurā noteikts, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta,
zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, ja: vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali
paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai,
un likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Atzīt, ka neapbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0417,
kas atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, ir zemes starpgabals un ir Līvānu
novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada
pašvaldības vārda, precizējot tās platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem - 0,05 ha platībā.
3.2. Atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0427, kas atrodas
Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, uz kuras atrodas koplietošanas ceļi, ir Līvānu
novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada
pašvaldības vārda, precizējot tās platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem - 0,89 ha platībā.
3.3. Atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0423, kas atrodas
Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, uz kuras atrodas Rudzātu ciemata atpūtas
zona, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz
Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot tās platību atbilstoši VZD nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem - 0,1877 ha
platībā.
3.4. Noteikt, ka šī lēmuma 3.1., 3.2. un 3.3.punktā norādīto zemes vienību platības
var tikt precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
3.5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
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3.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes grafiskās daļas uz 3lpp.
4. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 18.jūnija vēstuli Nr.2-04/511 „Par
rezerves zemes fonda 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
atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11. punkta b)
apakšpunktam, kurā noteikts, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos
paredzēto minimālo zemes gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā
zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram
nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), un pamatojoties uz
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai piekrīt zemes
starpgabali, 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. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Atzīt, ka neapbūvēta zemes vienība 0,0518 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666-010-0071, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ir zemes
starpgabals un ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda.
4.2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.norādītās zemes vienības platība var tikt precizēta pēc
uzmērīšanas dabā.
4.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes grafiskās daļas uz 1 lpp.
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18. Par izcilības balvas piešķiršanu Līvānu novada
vispārizglītojošo skolu pedagogiem.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes apkopoto informāciju un pretendentu
izvērtēšanas komisijas priekšlikumus, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2013. gada 28.
novembra nolikuma „Par izcilības balvas piešķiršanas kārtību Līvānu novada
vispārizglītojošo skolu pedagogiem” 11. punktu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt izcilības balvas Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem:
1.1. Venerandai Spriņģei – Rudzātu vidusskolas skolotājai 3000,00 EUR apmērā
(t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 720,00 EUR);
1.2. Elitai Vaivodei – Līvānu 1.vidusskolas skolotājai 2000,00 EUR apmērā (t.sk.
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 480,00 EUR);
1.3. Anitai Reiterei - Līvānu 1.vidusskolas skolotājai 1000,00 EUR apmērā (t.sk.
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 240,00 EUR);
1.4. Taisijai Grabļevskai - Līvānu 2.vidusskolas skolotājai 1000,00 EUR apmērā
(t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 240,00 EUR);
1.5. Līgai Slicai – Jaunsilavas pamatskolas skolotājai 1000,00 EUR apmērā (t.sk.
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 240,00 EUR);
1.6. Almai Marcinkevičai - Jersikas pamatskolas skolotājai 1000,00 EUR apmērā
(t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 240,00 EUR);
1.7. Birutai Kalniņai - Rožupes pamatskolas skolotājai 750,00 EUR apmērā (t.sk.
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 180,00 EUR);
1.8. Helēnai Pizičai - Rožupes pamatskolas skolotājai 750,00 EUR apmērā (t.sk.
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 180,00 EUR);
1.9. Maijai Kulakovai - Līvānu 1.vidusskolas skolotājai 500,00 EUR apmērā (t.sk.
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 120,00 EUR);
1.10. Maritai Birzākai - Līvānu 1.vidusskolas skolotājai 500,00 EUR apmērā (t.sk.
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 120,00 EUR);
1.11. Sandrai Ziemelei - Līvānu 1.vidusskolas skolotājai 500,00 EUR apmērā
(t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 120,00 EUR);
1.12. Birutai Jaujai - Līvānu 1.vidusskolas skolotājai 500,00 EUR apmērā (t.sk.
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 120.00 EUR);
1.13. Emeritai Rubīnei - Līvānu 1.vidusskolas skolotājai 500,00 EUR apmērā
(t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 120,00 EUR);
1.14. Intai Ziemelei - Līvānu 1.vidusskolas skolotājai 500,00 EUR apmērā (t.sk.
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 120,00 EUR).
2. Naudas balvu izmaksu veikt no domei ziedotajiem līdzekļiem naudas balvām
pedagogiem, tās ieskaitot pedagogu norādītajā bankas kontā līdz 2014.gada
15.septembrim.
26

3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece, par naudas balvu izmaksu Līvānu novada domes galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika.
19. Par lēmuma par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanas
atcelšanu nesamaksātajā daļā.
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
3. ….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
4. ….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Veicot Rožupes un Turku pagasta nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku
saraksta analīzi, tiek ierosināts dzēst minētā nodokļa parādus personām, kurām
piedzenamā nokavētā parāda kopsumma nepārsniedz 15 euro.
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta 6.1 daļai nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājums,
neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro, un, ja triju gadu laikā
no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu. Saskaņā ar minētā likuma 25. panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā
nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda
naudas šī panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Ņemot vērā, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātie zemes gabali
vairāk kā trīs gadus atrodas citu personu tiesiskajā valdījumā, tiek secināts, ka
piedzenamie nekustamā īpašuma parādi uz 31.05.2014. ir parādi, kas nepārsniedz 15 euro,
par kuriem nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu triju gadu
laikā no maksājuma termiņa iestāšanās, un parāds ir objektīvi neatgūstams un dzēšams.
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta
pirmās daļas 3. punktu, šī panta trešo un ceturto daļu, 26. panta 6.1 daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus šādām personām:
Lietošanas
Pēdējais
N. Uzvārds, vārds
Personas
Parāds
Kadastra
/īpašumMP vai
p.
kods
EUR
nr.
tiesību
brīdinājums
k.
beigu
datums
1. Baklāns Ingus 280265-…
11,81 7686-001- 28.02.2010. 04.11.2010.
0237
2. Konstantinovs 040229-…
3,82
7686-005- 14.06.2004. NĪNO nav
info
Maksims
0049
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tihomirova
Irina
Ivanovs
Timofejs
Fjodorovs
Aleksejs
Gedušs Donāts

110454-…

8,54

170635-…

8,00

100936-…

12,52

010131-…

0,05

Grugule
Emīlija
SIA
AMG
EKSPORTS

170134-…

0,02

400034757
25

0,15

KOPĀ:

44,91

7686-0070751
7666-0090403
7686-0070764
7686-0030226
7686-0030226
7686-0010140

29.12.2003. NĪNO nav
info
miris

17.01.2011.

miris

NĪNO nav
info

miris

15.09.2010.

mirusi

15.09.2010.

15.10.2010. 15.10.2010.

1.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
2. Izvērtējot Jersikas pagasta nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu un
atbilstoši Jersikas pagasta valdes 2014. gada 10. jūlija sēdes lēmumam Nr. 3-1 par
nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, tika konstatēts:
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 4) punkta
regulējumam - nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir dzēšams nodokļu maksātājam
attiecībā uz bezstrīda kārtībā piedzenamiem nokavētiem nodokļu maksājumiem, ja
lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējis spēku saskaņā ar šā likuma
26.panta devītās daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka lēmums par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu zaudē spēku, ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
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nav izpildīts šā panta astotajā daļā noteiktajā termiņā (triju gadu laikā no lēmuma
pieņemšanas) un nodokļu administrācijas rīcībā ir tiesiski apstiprināts akts par piedziņas
neiespējamību.
Administratīvā procesa likuma 360. panta ceturtā daļa nosaka, ka administratīvais
akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs gadi. Aprēķinot
noilgumu, atskaita laiku, uz kuru administratīvā akta darbība bija apturēta. Noilguma
termiņā neieskaita arī laiku, kad administratīvā akta adresātam nav deklarētās dzīvesvietas
vai dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, taču šādā gadījumā administratīvais akts nav izpildāms,
ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā seši gadi.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu
pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa
samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Līvānu novada domes 2013.gada 3. oktobra saistošo noteikumu Nr. 26 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Līvānu novadā 2014. gadā” 6.
punktā ir noteikts nodokļa nomaksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņš –
septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Ņemot vērā, ka Jersikas pagasta nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstā
iekļautie ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātie zemes gabali vairāk kā trīs
gadus atrodas citu personu tiesiskajā valdījumā vai iepriekšējo lietotāju personas nav
identificējamas, tiek secināts, ka piedzenamie nekustamā īpašuma nodokļa parādi uz
31.07.2014. ir parādi, par kuriem pieņemtie lēmumi (paziņojumi) par nokavēto nodokļu
maksājumu piedziņu ir zaudējuši spēku, jo pagājuši vairāk kā trīs gadi no maksājuma
termiņa iestāšanās, un parāds ir objektīvi neatgūstams un dzēšams.
Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta
pirmās daļas 4. punktu, šī panta trešo un ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus:
N.
p.k.
1.
2.

Uzvārds, vārds

Personas
kods

Bogdanova
Antoņina
Djetlo Viktors

Parāds
EUR
25,80
50,43

Kadastra nr.
7652-0050282
7652-0050261
7652-0050335

3.

Fedoriščeva
Nataļja

310169…

28,14

4.

Feodorovs
Vitālijs

050563…

15,22

7652-0050380

5.

Grīnberga Alla

310368-

17,65

7652-005-

Tiesiskais
valdītājs

Līvānu
novada
pašvaldība
Līvānu
novada
pašvaldība
VRZ
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Pēdējais MP vai
brīdinājums

18.01.2011.

Pamatojums
persona nav
identificējama
persona nav
identificējama
22.02.2007. izbeigtas
zemes lietošanas tiesības

nav informācijas

22.02.2007. izbeigtas
zemes lietošanas tiesības

nav informācijas

22.02.2007. izbeigtas

6.

Gusevs
Grigorijs

7.

Kalmiņa Mārīte

8.

Korjago Anna

9.

Lipina Ināra

10.

Pereverzevs
Sergejs
Pereverzevs
Leonids

12.

…
061058…
070371…
060952…

17,65

17,65
52,92

0306
7652-0050271
7652-0050338
7652-0050228

20,42

7652-0050337

100253…
150842…

53,13

7652-0070135
7652-0050260

Petrovs Valērijs

120453…

26,71

7652-0050515

13.

Pigalova Daira

17,65

14.

Pirogova
Karina
Rimšāne Lūcija

030854…
120878…
030255…

7652-0050468
7652-0050397
7652-0050304

11.

15.

17,65

11,08
15,22

16.

Salimgarejeva
Ināra

121259…

16,72

7652-0050344

17.

Skorobogatovs
Valērijs

230751…

17,65

7652-0050250

18.

Teivāns Igors

25,34

19.

Vartminskiy
Petr

250571…
060949…

7652-0050142
7652-0050237

20.

Volkovs
Nifonts
Babačonoka
Tatjana

210638…
181174…

3,84

21.

17,65

19,20

Ščeglova Raisa

39,35

7652-0050343

23.

Privatizācijas
aģentūra VAS

3,66

7652-5020002

KOPĀ:

nav informācijas

Līvānu
novada
pašvaldība

nav informācijas

nav informācijas

02.11.2009.
Līvānu
novada
pašvaldība
Līvānu
novada
pašvaldība
VRZ
VRZ

7652-0020324
7652-0050370

22.

Līvānu
novada
pašvaldība
VRZ

nav informācijas

zemes lietošanas tiesības
22.02.2007. izbeigtas
zemes lietošanas tiesības
zemes gabals ieskaitīts
rezerves zemes fondā
22.02.2007. izbeigtas
zemes lietošanas tiesības
persona nav
identificējama,
neeksistējošs p.k.
Kadastra datu sistēmā
šāda īpašuma nav.
22.02.2007. izbeigtas
zemes lietošanas tiesības

27.01.2011.

24.11.2011. izbeigtas
zemes lietošanas tiesības

nav informācijas

zemes gabals ieskaitīts
rezerves zemes fondā
24.02.2011. izbeigtas
zemes lietošanas tiesības
22.02.2007. izbeigtas
zemes lietošanas tiesības

28.01.2011.

Līvānu
novada
pašvaldība
Līvānu
novada
pašvaldība
Līvānu
novada
pašvaldība
Karceva
Tamara
Līvānu
novada
pašvaldība
VRZ

nav informācijas

Līvānu
novada
pašvaldība
Līvānu
novada
pašvaldība

25.01.2012.

nav informācijas

22.02.2007. izbeigtas
zemes lietošanas tiesības

nav informācijas

22.02.2007. izbeigtas
zemes lietošanas tiesības

nav informācijas

2009. īpašums pārdots,
NĪN nav viss samaksāts
22.02.2007. izbeigtas
zemes lietošanas tiesības

nav informācijas

nav informācijas

zemes gabals ieskaitīts
rezerves zemes fondā
2011. mirusi, radinieku
nav
persona nav
identificējama
2011., 2012. NĪN
rēķināts dubultā (gan
dzīvokļiem, gan
Privatizācijas aģentūrai).

530,73

2.2. Publicēt Līvānu novada domes mājaslapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne
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21. Par pabalstu daudzbērnu ģimenēm.
Ziņo A. Vaivods
Lai nodrošinātu bērna veselībai un aprūpei labvēlīgus apstākļu un veicinātu
dzimstību Līvānu novadā, un nolūkā atbalstīt daudzbērnu ģimenes, kurās ir trīs un vairāk
nepilngadīgi bērni, un izskatot Līvānu novada sociālā dienesta 2014.gada 22.jūlija vēstuli
Nr. 1-11/14/130 ar ierosinājumu piešķirt vienreizēju pabalstu Līvānu novada daudzbērnu
ģimenēm EUR 30,00 par katru nepilngadīgu bērnu, plānotais ģimeņu skaits - 137, bērnu
skaits - 500, izmaksas sedzot no Līvānu novada 2014.gada pamatbudžeta sadaļā „Sociālā
aizsardzība” dzīvokļu pabalstiem natūrā paredzēto līdzekļu ekonomijas daļas, un
pamatojoties uz 2014. gada 30. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 „Par Līvānu
novada domes pamatbudžetu 2014. gadam” un likuma "Par pašvaldībām" 3. pantu un 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt vienreizēju pabalstu EUR 30,00 apmērā par katru daudzbērnu ģimenes
nepilngadīgo bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
2. Noteikt, ka daudzbērnu ģimene šī lēmuma izpratnē ir ģimene, kurā ir trīs un
vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, un kurai ir kopēja mājsaimniecība.
3. Pabalstu izmaksa tiek veikta vienam no vecākiem (audžuvecākiem) vai
personai, kas pilda vecāku pienākumus (uzrādot personas apliecinošu dokumentu, bērnu
dzimšanas apliecības un pilnvaru apliecinošu dokumentu), par pamatu ņemot Iedzīvotāju
reģistra datus.
4. Noteikt, ka pabalsta izmaksa tiek veikta no 2014. gada 4. augusta līdz 2014.
gada 29.augustam, apmaksu veicot no Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžeta
sadaļā „Sociālā aizsardzība” dzīvokļu pabalstiem natūrā paredzēto līdzekļu ekonomijas
daļas, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu novada sociālā dienesta vadītājas vietniece Solvita
Ziemele, galvenā grāmatvede Ināra Gribonika un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.
22. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Svīres”, Upeniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā nomas tiesību izsoli.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA „DRL-1”, reģistrācijas numurs 40103658066, juridiskā adrese
Strauta iela 3, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, 2014. gada 7. jūlija vēstuli
Nr.D53/07/2014 „Par lūgumu nekustamā īpašuma piešķiršanai nomā” ar ierosinājumu
piešķirt ilgtermiņa nomā pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvojamo ēku
Vītolu ielā 22, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un pamatojoties uz likuma
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„Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.pantu,
kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par
iespējami augstāku cenu, un 6.1panta trešo daļu, kurā noteikts, ka publiskas personas
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un to izņēmumus, kā
arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida nosacījumus noteic Ministru kabinets,
un atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515. „Noteikumi par
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” un pamatojoties uz Jersikas pagasta valdes
ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai nekustamo īpašumu Vītolu ielā 22, Upeniekos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā ar nosaukumu „Svīres” ar kadastra numuru 7652-003-0264, kas
sastāv no divām zemes vienībām un 3 būvēm, tai skaitā: zemes vienības 0,396 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0264 un uz tās esošo Līvānu tipa 5. istabu dzīvojamo
ēku ar kopējo platību 206,9 m2 ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0264-001 un
saimniecības ēku ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0264-002, un zemes vienību 0,031 ha
ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0265 un uz tās esošo saimniecības ēku ar kadastra
apzīmējumu 7652-003-0264-003, rīkojot nomas tiesību mutisku izsoli.
2. Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai:
2.1. veikt iznomājamā objekta sagatavošanu izsolei, noteikt nosacīto nomas maksu
un organizēt izsoli;
2.2. izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju izsoles rīkošanai;
2.3. sagatavot informāciju par iznomājamo objektu ievietošanai Līvānu novada
domes interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
23. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Lauros,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai
Ziņo A. Vaivods
Izskatot J. V., dzīvo (adrese), iesniegumu par zemes gabala ar kadastra numuru
7652 007 0178, kurš atrodas Lauros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, par kuru ir noslēgts
zemes nomas līgums, atsavināšanu un Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8.punktu, kurā noteikts, ka atsevišķos
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona,
kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības
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un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi,
kas bijusi tās lietošanā, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašuma objektu – atsevišķu neapbūvētu
zemesgabalu Lauros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, 0,7 ha platībā ar kadastra
numuru 7652 007 0178.
2. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā zemes gabala novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV – 4601).
24. Par zemes 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
3. ….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus

25. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda 2014. gada 24. jūlija
iesniegumu (reģ.2014.gada 24.jūlijā ar nr.2-2.12/14/256) par atvaļinājuma piešķiršanu un
atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41. panta pirmo daļu un Darba likuma
149. panta otro daļu un Līvānu novada domes 2011.gada 31.marta noteikumu nr. 5
„Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi” 8.punktu un 44.4.1. punktu, Līvānu novada
dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam ikgadējā
atvaļinājuma daļu trīs kalendārās nedēļas un papildatvaļinājumu piecas darba dienas no
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šā gada 4. augusta līdz 31. augustam par periodu no 2013. gada 6. septembra līdz
2014. gada 5. septembrim un izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no
mēnešalgas.
2. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir personāla speciāliste Elita Matisone
un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
Sēde beidzas plkst.1200
Protokols parakstīts 2014. gada 1. augustā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

I. Raubiška
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