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Valdis ANSPAKS, slimības dēļ
Pēteris ROMANOVSKIS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Ēriks SALCEVIČS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Andris VAIVODS, atvaļinājumā
Mārīte VILCĀNE, komandējumā
Sēdē klātesošās personas:
Uldis Skreivers, izpilddirektors
Ginta Kraukle, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja
Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja
Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
Ruta Klibiķe,Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītājas p.i.
Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja p.i.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome izskata
iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Usāne.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne
3. Par biznesa ideju konkursa skolēniem „Bizness olas čaumalā” nolikumu. Ziņo
I. Kalvāne.
4. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu. Ziņo I. Kalvāne.
5. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2013. gada 26. septembra noteikumos
Nr.6. Ziņo I. Kalvāne.
6. Par izmaiņām Līvānu novada domes Administratīvās komisijas un Vides
uzraudzības un kārtības komisijas sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
7. Par precizējumiem Līvānu novada domes 2014. gada 26. jūnija saistošajos
noteikumos Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu”. Ziņo I. Kalvāne.
8. Par grozījumiem Līvānu 1. vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu atcelšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rožupes pagastā un
platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Divozoli”. Ziņo
J. Magdaļenoks.
12. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomu un piekritību. Ziņo
J. Magdaļenoks.
14. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu zemes īpašumam „Kļavusala”. Ziņo
J. Magdaļenoks.
17. Par zemes gabala nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
18. Par zemes piekritību pašvaldībai. Ziņo J. Magdaļenoks.
19. Par valstij piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu pilsētā. Ziņo J. Magdaļenoks.
20. Par valstij piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un
platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
21. Par dzīvojamo telpu statusa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Usāne.
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo A. Usāne.
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Usāne.
25. Par izmaiņām Līvānu 1. vidusskolas amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Usāne.
26. Par zemes nomu. Ziņo A. Usāne.
27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Usāne.
28. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Svīres”, Upeniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli. Ziņo A. Usāne.
29. Par nekustamā īpašuma iegādi. Ziņo A. Usāne.
30. Par nomas līguma pagarinājumu uzstādītajai interneta komutācijas aparatūras un
elektroenerģijas uzskaites iekārtai uz ūdenstorņa „Rožupe”, Rožupes pagastā. Ziņo
A. Usāne.
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31. Par telpu nomu. Ziņo A. Usāne.
1. Domes priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Usāne
6.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Līvānu
novada Uzņēmēju padomes sēdē, kas notika SIA „Līvānu kūdras fabrika” teritorijā.
7.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne ikmēneša sanāksmē
tikās ar Līvānu novada kultūras darbiniekiem.
8.augustā izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās biedrības „GAIN Latvija” un Līvānu
novada Sociālā dienesta rīkotajā labdarības akcijā „Lielā skolas sola 2014” trūcīgo un
daudzbērnu ģimeņu bērniem no Līvānu, Riebiņu un Vārkavas novadiem.
9.augustā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās folkloras kopas
„Turki” 35 gadu jubilejas pasākumā. Pasniegti Līvānu novada domes Pagodināšanas
raksti kolektīva „Turki” dalībniekiem.
9.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne kopā ar pašvaldības
komandu piedalījās Latvijas Pašvaldību sporta spēlēs Ādažos.
9.augustā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās dabaszinību
nometnes „Es varu vairāk!” noslēgumā Rudzātu vidusskolā.
11.augustā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde.
12.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Latvijas
Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē Rīgā.
15.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne, kā arī TDA
„Silava” dejotāji, kas procesijā nesa Līvānu karogu, pārstāvēja Līvānu novadu
Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā.
16.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Līvānu
novada Jersikas pamatskolas 80 gadu jubilejas svinībās un pasniedza Līvānu novada
domes Pagodināšanas rakstu Jersikas pamatskolas kolektīvam un direktorei Inesei
Jaunušānei.
21.augustā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
21. augustā un 22.augustā koncerttūres „Daugavas balsis” ietvaros jauniešu koris „Balsis”
mākslinieciskā vadītāja Inta Teterovska vadībā sniedza koncertus Marijas Magdalēnas
baznīcā Jersikas pagastā, Romas katoļu Sv. Miķeļa Erceņģeļa baznīcā Līvānos, Rudzātu
katoļu baznīcā un Jaunsilavas pamatskolā. Koncerttūri, kuras laikā koris sniedza 10
koncertus Līvānu un Jēkabpils apkaimē, atklāja Līvānu novada domes priekšsēdētāja
vietniece Aija Usāne.
3

22.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās XIX
Danču muzikantu saietā Rožupē.
23.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās Rudzātu
pagasta svētkos, kuru laikā norisinājās sporta spēles, vietējo ražotāju tirdziņš, pašdarbības
kolektīvu koncerts, tika sumināti Rudzātu pagasta iedzīvotāji un iestādīts pagasta svētku
koks.
28.augustā Līvānu novada Kultūras centrā notiek gadskārtējā novada pedagogu sanāksme,
kuras laikā pirmoreiz tiks pasniegtas Izcilības balvas 14 novada pedagogiem. Izcilības
balvas tiks pasniegtas ar SIA „Z-Light” finansiālu atbalstu.
1.septembrī sākas jaunais 2014./2015.mācību gads. Zinību dienas pasākumi Līvānu
novada izglītības iestādēs:
1) Līvānu 1. vidusskolā - plkst.1000,
2) Laimiņas skolā – plkst.900,
3) Līvānu 2.vidusskolā – plkst.900,
4) Rudzātu vidusskolā - plkst.900,
5) Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolā - plkst.1200 (klasēs),
6) Jaunsilavas pamatskolā - plkst.900,
7) Jersikas pamatskolā - plkst.1000,
8) Rožupes pamatskolā - plkst.900,
9) Sutru pamatskolā - plkst.900,
10) Rudzātu speciālajā internātpamatskolā - plkst.1100,
11) Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” filiālē „Pastariņi”, Avotu
iela 2 - plkst.1100,
12) Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas mūzikas nodaļā, Raiņa iela 4 plkst.1400 un mākslas nodaļā Rīgas iela 2g - plkst.1500,
13) Līvānu Bērnu un jauniešu centrā, Rīgas iela 110 - plkst.1600.

2. Dzīvokļu jautājumi
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot V. S., dzīvo (adrese), 2014. gada 27. jūnija iesniegumu (reģ. 2014. gada
30. jūnijā ar nr. 2 – 11.1/14/578-S) par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc
sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, Līvānu novada sociālā dienesta
sociālās darbinieces Zigrīdas Rubines 2014. gada 15. augusta Aktu ģimenes (personas)
apsekošanai dzīvesvietā Nr. 4-9/14/186 un 2014. gada 11. augusta Rožupes pagasta
valdes sēdes lēmumu Nr. 6-8, 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
4

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, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut V. S., (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupā ar kārtas nr. 11.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot A. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 22. maija iesniegumu
(reģ. 2014. gada 23. maijā ar nr. 2 – 11.1/14/491-G) un Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas Līvānu iecirkņa vēstuli par
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu policijas iecirkņa
speciālistam un pamatojoties uz likuma ”Par policiju” 24. panta otro daļu un atbilstoši
Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.1. punktam,
un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut A. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Valsts policijas speciālistu, ar kārtas
nr. 7.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot K. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 8. augusta
iesniegumu (reģ. 2014. gada 12. augustā ar nr. 2 – 11.1/14/641-M), Valsts policijas
Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa 2014. gada 4. augusta vēstuli nr. 20/18/3-41937
un Valsts policijas personāla pārvaldes 2014. gada 18. jūlija vēstuli nr. 20/42-19215 par
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes Preiļu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas Līvānu policijas iecirkņa speciālistam
un pamatojoties uz likuma ”Par policiju” 24. panta otro daļu un atbilstoši Līvānu novada
domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.1. punktam, un saskaņā ar
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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, I. Kalvānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut K. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Valsts policijas speciālistu, ar kārtas
nr. 8.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pārsūdzību
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot M. U., dzīvo (adrese), 2014. gada 18. augusta iesniegumu (reģ. 2014.
gada 19. augustā ar nr. 2-11.1/14/ -U) 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. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam,
A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātei A. Usānei balsošanā
nepiedaloties
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt M. U., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 38,40 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2015. gada 28.
februārim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
4.2. M. U. 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 M. U. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr. 3.
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.
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3. Par biznesa ideju konkursa skolēniem „Bizness olas čaumalā” nolikumu.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centra vadītājas Zanes Gaidukas
iesniegto Biznesa ideju konkursa skolēniem „Bizness olas čaumalā 2014” nolikuma
projektu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās
daļas otro punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Biznesa ideju konkursa skolēniem „Bizness olas čaumalā 2014”
nolikumu (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu inženiertehnoloģiju un
inovāciju centra vadītāja Zane Gaiduka.
Pielikumā: nolikums ar diviem pielikumiem uz 9 lpp.

4. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2014.gada 12.augusta vēstuli Nr. 1-13/82 par
atļauju 2014./2015.mācību gadā Līvānu 1.vidusskolā organizēt mācību procesu un apgūt
vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības
programmu 12.b klasē ar 12 skolēniem, 8.c klasē ar 6 skolēniem, 8.b klasē ar 12
skolēniem, atvērt 10.a klasi vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
izglītības programmas apguvei ar 11 skolēniem un pamatojoties uz Līvānu novada
domes 2013.gada 26.septembra noteikumu Nr. 6 ,,Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina
un sadales kārtība Līvānu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 3.3.3.
un 3.7. punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu, kurā
noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu programmas, un
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1.1. Atļaut Līvānu 1.vidusskolai 2014./2015.mācību gadā, ievērojot pēctecību:
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1.1.1. organizēt mācību procesu 12.b klasē ar 12 izglītojamiem vispārējās vidējās
izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmas
apgūšanai;
1.1.2. organizēt mācību procesu 8.c klasē ar 6 skolēniem pamatizglītības
pedagoģiskās korekcijas programmas apgūšanai un 8.b klasē ar 12 skolēniem vispārējās
pamatizglītības programmas apgūšanai;
1.2. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas
direktors Juris Iesalnieks.
2. Izskatot Līvānu 2.vidusskolas 2014.gada 14.augusta vēstuli Nr. 1-11/22 par
atļauju 2014./2015.mācību gadā Līvānu 2.vidusskolā organizēt mācību procesu 8.klasē ar
12 skolēniem, 11.klasē ar 10 skolēniem, 12. klasē ar 12 skolēniem un pamatojoties uz
Līvānu novada domes 2013.gada 26.septembra noteikumu Nr. 6 ,,Valsts budžeta
mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu darba samaksai un
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai” 3.3.3. un 3.7. punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju
izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu mācību
priekšmetu programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atļaut Līvānu 2.vidusskolai 2014./2015.mācību gadā organizēt mācību
procesu 8.klasē ar 12 skolēniem, 11.klasē ar 10 skolēniem, 12. klasē ar 12 skolēniem.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir Līvānu 2.vidusskolas
direktore Klavdija Daukšte.
3. Izskatot Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas 2014.gada 18.augusta
vēstuli Nr. 1-12/14 par atļauju 2014./2015.mācību gadā Līvānu novada Vakara (maiņu)
vidusskolā organizēt mācību procesu un apgūt vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programmu Vakara (maiņu) skolām (kods 31011012) 11.a
klasē ar 12 skolēniem un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2013.gada 26.septembra
noteikumu Nr. 6 ,,Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu
novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 3.3.3. un 3.7. punktu un likuma ,,Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā
funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa
apguvi un realizētu mācību priekšmetu programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām”
21.pantu, un ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, ka Līvānu novada Vakara (maiņu)
vidusskolā audzēkņi piesakās arī pēc mācību gada sākuma un tiek izveidoti pilni klašu
komplekti, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei,
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I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1.Atļaut Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolai 2014./2015.mācību gadā
organizēt mācību procesu 11.a klasē ar 12 skolēniem.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Vakara
(maiņu) vidusskolas direktore Ilze Vanaga.
4. Izskatot Līvānu novada Rožupes pamatskolas vēstuli Nr. 1-12/34 par atļauju
2014./2015.mācību gadā Rožupes pamatskolā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības
programmas apguvi, atsevišķi organizēt mācību procesu 3.klasē ar 7 skolēniem, 4.klasē ar
7 skolēniem un 5.klasē ar 3 skolēniem un pamatojoties uz Līvānu novada domes
2013.gada 26.septembra noteikumu Nr. 6 ,,Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un
sadales kārtība Līvānu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 3.7. punktu un likuma ,,Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā
funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa
apguvi un realizētu mācību priekšmetu programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Atļaut Rožupes pamatskolai 2014./2015.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi atsevišķi organizēt mācību procesu 1.klasē ar 7
skolēniem, 3.klasē ar 7 skolēniem un 4.klasē ar 6 skolēniem.
4.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rožupes pamatskolas direktors
Gundars Kucenčeirs.
5. Izskatot Līvānu novada Rudzātu vidusskolas 2014.gada 11.augusta vēstuli Nr.
1-11/29 par atļauju 2014./2015.mācību gadā Rudzātu vidusskolā organizēt mācību
procesu 9.klasē ar 7 skolēniem, 11.klasē ar 6 skolēniem, 12.klasē ar 9 skolēniem un atvērt
10.klasi ar 9 skolēniem un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2013.gada
26.septembra noteikumu Nr. 6 ,,Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība
Līvānu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 3.5. un 3.7. punktu un likuma ,,Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā
funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa
apguvi un realizētu mācību priekšmetu programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Atļaut Rudzātu vidusskolai 2014./2015.mācību gadā:
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5.1.1. organizēt mācību procesu 9.klasē ar 7 skolēniem, 11.klasē ar 6 skolēniem,
12.klasē ar 9 skolēniem;
5.1.2. atvērt 10.klasi ar 9 skolēniem.
5.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rudzātu vidusskolas direktors
Vladislavs Spriņģis.
6. Izskatot Līvānu novada Sutru pamatskolas direktora Māra Grigaļa 14.08.2014.
iesniegumu Nr. 1-11/9 par atļauju 2014./2015.mācību gadā Sutru pamatskolā organizēt
mācību procesu, veidojot apvienotās klasēs, apvienojot 1.un 2.klasi, kopā 7 skolēni,
apvienojot 3.un 4.klasi, kopā 6 skolēni un lai tiktu saglabāta mācību procesa kvalitāte
atsevišķi organizēt mācību procesu 7.klasē ar 6 skolēniem un 8.klasē ar 6 skolēniem un
pamatojoties uz Līvānu novada domes 2013.gada 26.septembra noteikumu Nr. 6 ,,Valsts
budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu darba
samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai” 3.5.1. un 3.7. punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju
izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu mācību
priekšmetu programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Atļaut Sutru pamatskolai 2014./2015.mācību gadā:
6.1.1. organizēt mācību procesu, apvienojot 1.un 2.klasi, kopā 7 skolēni,
apvienojot 3.un 4.klasi, kopā 6 skolēni;
6.1.2. atļaut atsevišķi organizēt mācību procesu 7.klasē ar 6 skolēniem un 8.klasē
ar 6 skolēniem.
6.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Sutru pamatskolas direktors
Māris Grigalis.

5. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2013. gada 26. septembra
noteikumos Nr.6
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2014. gada 18. augusta vēstuli Nr.20
par grozījumu veikšanu Līvānu novada domes 2013. gada 26. septembra noteikumos Nr.
6 „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības
pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai” un Noteikumu 2.1.3. punkta izteikšanu jaunā
redakcijā, jo ar 2014.gada 1.septembri stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2009.gada
28.jūlija noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un 28 1 punktā tiek
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noteikta piemaksa par iegūto kvalitātes pakāpi visiem pedagogiem, ne tikai tiem, kuri
kvalitātes pakāpi ieguva ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros, kā arī Noteikumu 3.3.3. punkta izteikšanu
jaunā redakcijā un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu
Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un
privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem
Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt šādus grozījumus Līvānu novada domes 2013. gada 26. septembra
noteikumos Nr. 6 „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu
novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” (turpmāk-Noteikumi):
1.1. izteikt Noteikumu 2.1.3. punktu šādā redakcijā:
„2.1.3. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā 3., 4., un
5.pakāpi ieguvušo pedagogu skaitu.”
1.2. izteikt Noteikumu 3.3.3. punktu šādā redakcijā:
„3.3.3. vispārējās vidējās izglītības iestādēs pilsētā atsevišķās programmās, kuru
apguve uzsākta iepriekšējos mācību gados, turpina programmu apguvi vienā klases
komplektā ar minimālo izglītojamo skaitu – 12”.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.

6. Par izmaiņām Līvānu novada domes Administratīvās komisijas un Vides
uzraudzības un kārtības komisijas sastāvā
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Ašota Mamikonjana, dzīvo Vidzemes ielā 23A, Līvānos, 2014. gada
11. augusta iesniegumu par izslēgšanu no Administratīvās komisijas un Vides uzraudzības
un kārtības komisijas sastāva un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un
61. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Ar 2014. gada 1. septembri atbrīvot Ašotu Mamikonjanu no Līvānu novada
domes Administratīvās komisijas un Vides uzraudzības un kārtības komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas un izslēgt no komisiju sastāva.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Administratīvās komisijas locekle Velga Švirkste un Vides uzraudzības un kārtības
komisijas locekle Diāna Kleina.

7. Par precizējumu Līvānu novada domes 2014.gada 26. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu”
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja padomnieces Renātes Šmukste
ierosinājumu par precizējumu veikšanu Līvānu novada domes 2014.gada 26. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 4. punktu un 43. panta
trešo daļu, un 45. panta ceturto daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2014. gada 26. jūnija saistošajos noteikumos Nr.
12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādu
precizējumu – izslēgt no Noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma atsauci uz Līvānu
novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Līvānu novada teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu 5.3.nodaļas 634.punktu (apstiprināti ar Līvānu novada 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi uz 4 lpp.

8. Par grozījumiem Līvānu 1. vidusskolas nolikumā
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu 1. vidusskolas 2014. gada 15. augusta vēstuli Nr. 1-13/86 „Par
grozījumiem Līvānu 1. vidusskolas nolikumā” 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, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Veikt grozījumus Līvānu 1. vidusskolas nolikumā, apstiprināti ar Līvānu
novada domes 2012. gada 25. oktobra sēdes lēmumu Nr. 18-32, un papildināt Nolikuma
11. punktu ar jaunu 11.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
„11.9. speciālās pirmskolas izglītības programmu, kods 01015811.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.

9. Par lēmuma par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu atcelšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2014. gada 30. jūlija
vēstuli Nr.9-02/375403-9/1 „Par Līvānu novada domes lēmuma reģistrāciju NĪVKIS” par
Līvānu novada domes 2014.gada 26.jūnija sēdes lēmuma Nr.9-23 ,,Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu” 3. un 4. punkta par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu M. S. uz zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu (kadastra apzīmējums) un tās ieskaitīšanu rezerves zemes
fondā atkārtotu izvērtēšanu, jo Valsts zemes dienesta Latgales Reģionālās nodaļas arhīva
materiālos atrodas M. S. zemes komisijas lieta un 1992.gada 28.decembra personīgais
iesniegums par īpašuma tiesību atjaunošanu uz bijušā īpašnieka J. S. zemes īpašuma
(nosaukums) zemi 5,0 ha platībā, kā arī M. S. radniecības fakts ir pierādīts ar M. S.
zemes komisijas lietā esošajiem civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošiem
dokumentiem, konstatēts, ka lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu, ne arī lēmums par
atteikumu atjaunot īpašuma tiesības uz J. S. zemi (nosaukums) nav pieņemts. Atbilstoši
likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 14. pantā noteiktajam, Valsts
zemes dienests ir pārņēmis likuma „Par zemes komisijām” 2. pantā noteiktās pagastu
zemes komisiju funkcijas. Līdz ar to VZD Latgales reģionālajai nodaļai ir tiesisks pamats
pieņemt lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu M. S. uz J. S. piederējušo zemes
īpašumu (nosaukums) un Līvānu novada domes 2014.gada 26.jūnija sēdes lēmuma Nr.923 ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 3. un 4. punkts par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu M. S. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu (kadastra apzīmējums) un tās
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā ir atceļams.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atcelt Līvānu novada domes 2014.gada 26.jūnija sēdes lēmuma Nr.9-23 ,,Par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 3. un 4. punktu par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu M. S. uz zemes vienību 5,9696 ha platībā ar kadastra apzīmējumu (kadastra
apzīmējums) un tās ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Rudzātu pagastā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
zemes ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
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1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pārsūdzību
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par Līvānu novada domes 2010.gada 30.decembra sēdes lēmuma Nr. 239(2) ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu” 2.1.5. punkta par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu V. V. uz zemes gabalu 0,13 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu (kadastra apzīmējums) (adrese), atcelšanu, kā arī Līvānu novada domes
2014.gada 29.maija sēdes lēmuma Nr, 7-14 ,,Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu
Līvānu novada Jersikas pagastā un zemes platību precizēšanu” 2.3. punkta par zemes
vienības 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu (kadastra apzīmējums) piekritību Līvānu
novada pašvaldībai atcelšanu, jo V. V. ir iesniedzis ar Latvijas Hipotēku un Zemes banku
1995.gada 14.jūlijā noslēgtā Līguma par zemes izpirkšanu Nr. 4/1181 kopiju, saskaņā ar
kuru V. V. ir ieguvis īpašumā par maksu zemes gabalu 0,13 ha platībā ar kadastra Nr.
(kadastra numurs).
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atcelt Līvānu novada domes 2010.gada 30.decembra sēdes lēmuma Nr, 239(2) ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu” 2.1.5. punktu par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu V. V. uz zemes gabalu 0,13 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu (kadastra apzīmējums) (adrese).
2.2. Atcelt Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmuma Nr, 7-14 ,,Par
pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un zemes
platību precizēšanu” 2.3. punktu par zemes vienības 0,13 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu (kadastra apzīmējums), kas atrodas (adrese), piekritību Līvānu novada
pašvaldībai.
2.3. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
zemes ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pārsūdzību
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: LHZB līgums par zemes izpirkšanu uz 2 lpp.
10. 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
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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, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka neapbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu (kadastra
apzīmējums), kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, par kuru ar bijušo
zemes lietotāju ir noslēgts 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 - 1,6656 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 uz 1 lpp.

11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Divozoli”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus

12. Par adreses noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. ….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
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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

13. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomu un piekritību.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus

14. Par 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

15. 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

16. Par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu zemes īpašumiem.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. ….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
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2. ….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
17. Par zemes gabala nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Ņ. P., dzīvo (adrese), 2014.gada 1.augusta iesniegumu par zemes gabala
0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0136 nodošanu nomā, tika konstatēts,
ka zemes gabals 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0136, kas atrodas
Cūkuļos, Turku pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2010.gada 25.marta
sēdes lēmumu Nr.6-18(7) ,,Par zemes gabala 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 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, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0136 precizēto
platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK
IS) grafiskajiem datiem – 0,223 ha platībā.
2. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 0,223 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-005-0136, kas atrodas Cūkuļos, Turku pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Turku
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
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 uz 1 lpp.

18. Par zemes piekritību pašvaldībai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 13.februāra vēstuli Nr.2-04.2/93 „Par
zemes reformas pabeigšanu pilsētās” un pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma
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valsts kadastra informācijas sistēmas ar informāciju par ,,Pārskatā par zemes reformu
reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi” iekļautajām zemes vienībām
darba lapā ,,Rezerves zeme”, kurā iekļauti ieraksti par zemes vienībām ar statusu
,,Rezerves zemes fonds’, informācijas izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai par zemes
piekritību pašvaldībai vai valstij, konstatēts, ka minētajā sarakstā atrodas zemes vienība
97 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0312 Lauku ielā 16, Līvānos, Līvānu
novadā, kuras platība Līvānu pilsētā ir mazāka par pašvaldības apstiprinātajos apbūves
noteikumos paredzēto minimālo jaunizveidojamo apbūves gabala platību – 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
likuma 24.panta pirmās daļas 2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ :
1.1. Atzīt, ka neapbūvēta zemes vienība 97 m2 ar kadastra apzīmējumu 7611-0050312 Lauku ielā 16, Līvānos, Līvānu novadā ir zemes starpgabals un ir Līvānu novada
pašvaldībai piekrītoša zeme, kas ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības
vārda.
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 Valsts zemes dienesta 2014.gada 13.februāra vēstuli Nr.2-04.2/93 „Par
zemes reformas pabeigšanu pilsētās” un pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas ar informāciju par ,,Pārskatā par zemes reformu
reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi” iekļautajām zemes vienībām
darba lapā ,,Tiesiskie valdījumi”, kurā iekļauti ieraksti par zemes vienībām, kurās kā
lietotājs vai tiesiskais valdītājs reģistrēta fiziska/juridiska persona, informācijas
izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai par zemes piekritību pašvaldībai vai valstij,
konstatēts, ka minētajā sarakstā SIA ,,Mežrozīte HES” lietojumā atrodas zemes vienība
123 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-005-2325 Rīgas ielā 95, Līvānos, Līvānu
novadā, kura iekļaujas Līvānu pilsētas Rīgas ielas ceļa nodalījuma joslā 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 trešās daļas ceturto
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punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai piekrīt zeme, kas paredzēta ielu (ceļu) būvniecībai
saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, 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” 18.punktu un 23.punktu, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ :
2.1. Atzīt, ka zemes vienība 123 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-0052325 Rīgas ielā 95, Līvānos, Līvānu novadā, kura iekļaujas koplietošanas autoceļa –
Līvānu pilsētas Rīgas ielas ceļa nodalījuma joslā, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā
zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda.
2.2. Noteikt minētajai zemes vienībai 123 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
7611-005-2325 zemes izmantošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā – kods 1101.
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.

19. Par valstij piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu pilsētā.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 13.februāra vēstuli Nr.2-04.2/93
„Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” un pievienoto datu atlasi no Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas ar informāciju par ,,Pārskatā par zemes
reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi” iekļautajām zemes
vienībām darba lapā ,,Rezerves zeme”, kurā iekļauti ieraksti par zemes vienībām ar
statusu ,,Rezerves zemes fonds’, informācijas izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai par
zemes piekritību pašvaldībai vai valstij, konstatēts, ka minētajā sarakstā atrodas zemes
vienība 595 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-005-2315 Rīgas ielā 95A, Līvānos,
Līvānu novadā, uz kuras atrodas SIA ,,Mežrozīte HES” aizsprosts, kas ir valstij piekrītoša
zeme.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.panta otrās daļas 2. punktu, kas
nosaka, ka uz valsts vārda zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā
zeme uz kuras ir juridiskajām personām piederošas ēkas (būves) vai tādām fiziskajām
personām piederošas ēkas (būves), kurām nav tiesību iegūt zemi īpašumā saskaņā ar
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zemes reformas likumiem, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ :
1.1. Atzīt, ka apbūvēta zemes vienība 595 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
7611-005-2315 Rīgas ielā 95A, Līvānos, uz kuras atrodas SIA ,,Mežrozīte HES”
aizsprosts, ir valstij piekrītošā zeme.
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: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
2. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 13.februāra vēstuli Nr.2-04.2/93 „Par
zemes reformas pabeigšanu pilsētās” un pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas ar informāciju par ,,Pārskatā par zemes reformu
reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi” iekļautajām zemes vienībām
darba lapā ,,Rezerves zeme”, kurā iekļauti ieraksti par zemes vienībām ar statusu
,,Rezerves zemes fonds’, informācijas izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai par zemes
piekritību pašvaldībai vai valstij, konstatēts, ka minētajā sarakstā atrodas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0650 Jāņa ielā 1, Līvānos, un ar kadastra apzīmējumu
7611-002-0229 Stacijas ielā 13, Līvānos, uz kurām atrodas AS ,,Latvenergo” valdījumā
esošas transformatoru apakšstacijas, kas ir valstij piekrītošā zeme.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta 41.daļu, kas nosaka, ka uz
valsts vārda zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā zeme, uz kuras
atrodas akciju sabiedrības ,,Latvenergo” īpašumā vai valdījumā esošie energoapgādes
objekti un kura ir nepieciešama valsts komercdarbības veikšanai, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ :
2.1. Atzīt, ka apbūvēti zemes gabali, kas atrodas Līvānu novada Līvānu pilsētā, uz
kuriem atrodas AS ,,Latvenergo” valdījumā esošas transformatoru apakšstacijas, ir valstij
piekrītošā zeme, tai skaitā:
2.1.1. zemes vienība 119 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu Nr.7611- 001- 0650
Jāņa ielā 1, Līvānos;
2.1.2. zemes vienība 416 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu Nr.7611- 002- 0229
Stacijas ielā 13, Līvānos.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
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2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna kopijas uz 2 lpp.

20. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas 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 novada pašvaldības
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 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
atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b daļai, 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 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, I. Kalvānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka šādas apbūvētas zemes vienības, kas atrodas Līvānu novada Jersikas
pagastā, par kurām ar 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:
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1.1. apbūvēta zemes vienība 0,165 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0010047, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
1.2. apbūvēta zemes vienība 0,5302 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0010054, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
1.3. apbūvēta zemes vienība 0,5391 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0010079, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
1.4. apbūvēta zemes vienība 0,2819 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0030137, kas atrodas Cirseniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
1.5. apbūvēta zemes vienība 0,0691 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050232, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
2. Atzīt, ka šādas zemes vienības, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, uz
kurām atrodas koplietošanas ceļi, 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. zemes vienība 0,0754 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0460, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
2.2. zemes vienība 0,2725 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0564, kas
atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
2.3. zemes vienība 3,61 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0597, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
3. Atzīt, ka neapbūvēta zemes vienība 0,1261 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-001-0100, kas atrodas Grāveros, Jersikas 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.
4. Noteikt, ka šī lēmuma 1.,2. un 3.punktā norādīto zemes vienību platības var tikt
precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
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 9 lpp.

21. Par dzīvojamo telpu statusa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA (nosaukums) reģ. Nr. (numurs), adrese (adrese), 2014. gada
19. augusta iesniegumu par nedzīvojamo telpu statusa noteikšanu dzīvoklim Nr. 31 un
Nr. 32 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Saules ielā 26, Līvānos un abu dzīvokļu
apvienošanu, nosakot tiem vienu adresi, kā arī ņemot vērā Līvānu būvvaldes 2014. gada
22

21. augusta Atzinumu Nr. 1-7/14/46, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 18. panta pirmās daļas 4. punkta a) apakšpunktu, kurā noteikts, ka var
apvienot tikai viena veida nekustamā īpašuma objektus — zemes vienību ar zemes
vienību, būvi ar būvi, telpu grupu ar telpu grupu, un Ministru kabineta 2009. gada 22.
decembra noteikumu Nr. 1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” 5. punktu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu un Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 23.
un 25. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut SIA (nosaukums) reģ. Nr. (numurs), apvienot nekustamā īpašuma
objektus dzīvokli Nr. 31 ar telpu grupas kadastra apzīmējumu 76119001285 platībā 68,38
m2 un dzīvokli Nr. 32 ar telpu grupas kadastra apzīmējumu 76119001384 platībā 58,49
m2 dzīvojamā mājā Saules ielā 26, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Apvienotajai telpu grupai noteikt adresi: Saules ielā 26-32, Līvāni, Līvānu
novads.
3. Noteikt telpu grupai Saules ielā 26-32, Līvānos, Līvānu novadā galveno
lietošanas veidu - ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas (kods 1264).
4. Likvidēt adresi – Saules ielā 26-31, Līvāni, Līvānu novads.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Būvniecības
un infrastruktūras daļas vadītājs Intis Svirskis.
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Usāne
1. Veicot 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 28.08.2014. ir parādi, kas nepārsniedz 15 euro,
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par kuriem nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu triju gadu
laikā no maksājuma termiņa iestāšanās, un parāds ir objektīvi neatgūstams un dzēšams.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta
pirmās daļas 3. punktu, šī panta trešo un ceturto daļu un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1.Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus šādām personām:
Uzvārds, vārds

p.k.

Parāds
EUR

Kadastra nr.

Lietošanas
/īpašum
tiesību
beigu
datums

Pēdējais MP vai
brīdinājums

Bogdanovs Pēteris

220652-…

7,17

7686-003-0248

KR nav info

Kalničs Antons

240543-…

0,75

7686-001-0126

Polovinkovs Mihails

261089-…

13,77

7686-004-0026

01.01.2010.

NĪNO nav info

Znotiņš Pēteris

181254-…

0,03

7686-007-0066

01.12.2008.

NĪNO nav info

KOPĀ:

21,72

NĪNO nav info

Miris 20.05.2010.

1.2.Publicēt Līvānu novada domes mājaslapā 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. Veicot Turku pagasta nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksta analīzi,
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
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
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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 Turku 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
28.08.2014. 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. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1.Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus:
Uzvārds,
vārds

p.k.

Parāds
EUR

Kadastra nr.

Tiesiskais
valdītājs

Pēdējais MP
vai
brīdinājums

Cinis Alma

nav p.k.

70,36

7686-001-0086

rezerves
zemes fonds

NĪNO nav info

Persona nav
identificējama.

Koļesņikovs
Nikolajs

030145…

16,81

7686-007-0766

Līvānu
novada
pašvaldība

NĪNO nav info

Miris 03.01.2000.,
piederīgo nav.

Krupko
Anna

090221…

176,22

7686-005-0073

Līvānu
novada
pašvaldība

17.02.2010.

KOPĀ:

263,39

Pamatojums

Mirusi 27.03.1998.,
n/īp. netika mantots.

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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23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot A. V., dzīvo (adrese), 2014.gada 8.augusta iesniegumu par 2009.gada
20.augusta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.108 darbības termiņa pagarināšanu
(zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabalu 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(kadastra apzīmējums), kas atrodas (adrese)) un ņemot vērā, ka noslēgtā zemes nomas
līguma termiņš beidzas 2014.gada 19.augustā, 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.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt ar A. V., dzīvo (adrese), 2009.gada 20.augustā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr.108, par zemes gabala – 1,6656 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu (kadastra apzīmējums), kas atrodas (adrese), nomu uz 10 (desmit) gadiem
(līdz 2024.gada 19. augustam), ar tiesībām līgumu pagarināt, atbilstoši noteiktajam zemes
lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Z. R., dzīvo (adrese), 2014.gada 8.augustā saņemto iesniegumu par
2009.gada 26.augusta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.116 darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabalu 0.3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu (kadastra apzīmējums), kas atrodas (adrese)) un ņemot vērā, ka noslēgtā
zemes nomas līguma termiņš beidzas 2014.gada 25.augustā, 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.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
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Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar Z. R., dzīvo (adrese), 2009.gada 26.augustā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr.116, noslēgtu par zemes gabalu – 0,3493 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu (kadastra apzīmējums), kas atrodas (adrese), atbilstoši precizētai
zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem, nomu uz 10 (desmit) gadiem (līdz 2024.gada 25.augustam), ar
tiesībām 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.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot A. Z., dzīvo (adrese), 2014.gada 11.augusta iesniegumu par 2012.gada
7.augustā noslēgtā zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/47 darbības termiņa
pagarināšanu, ņemot vērā, ka šī līguma darbības termiņš beidzās 2014.gada 6.augustā, un
saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18.3.punktu, un lai realizētu likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas ceturtajā punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā
un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt ar A. Z., dzīvo (adrese), 2012.gada 7.augustā noslēgtā līguma Nr.
LND/9-7/12/47 par zemes gabala 0,40 ha platībā ar kadastra Nr. (kadastra numurs), kas
atrodas (adrese), nomu lauksaimniecības vajadzībām, darbības termiņu uz 12 mēnešiem
(līdz 2015. gada 6. augustam), ar tiesībām līgumu pagarināt uz identisku laiku, ja minētais
zemes gabals nav nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanai nosakot
nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1lpp.
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4. Izskatot J. D., adrese: (adrese), 2014.gada 21.jūlija iesniegumu par 2012.gada
31.jūlija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/44 darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabalu 5,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu (kadastra apzīmējums), kas atrodas (adrese)), 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, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt ar J. D., adrese: (adrese), 2012.gada 31.jūlijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/44, par zemes gabalu 5,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu (kadastra apzīmējums), kas atrodas (adrese), uz 12 mēnešiem (līdz
2015.gada 30.jūlijam), 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 lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
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 A. B., adrese: (adrese), 2014.gada 7.augusta iesniegumu par 2009.gada
24.augusta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.110 darbības termiņa pagarināšanu
(zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabalu 2,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(kadastra apzīmējums), kas atrodas (adrese)) un ņemot vērā 2009.gada 29.janvārī
pieņemto Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.2-18 (1.29) 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, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt ar A. B., adrese: (adrese), 2009.gada 24.augustā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. 110, par zemes gabalu 2.0753 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu (kadastra apzīmējums), kas atrodas kas atrodas (adrese), atbilstoši precizētai
zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem, uz 10 gadiem (līdz 2024.gada 24.augustam), ar tiesībām līgumu
pagarināt, atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras
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galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nosakot zemes nomas maksu 1.5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.
6. Izskatot B. D., adrese: (adrese), 2014.gada 8.augusta iesniegumu par 2009.gada
20.augusta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.109 darbības termiņa pagarināšanu
(zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabalu 4,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(kadastra apzīmējums), kas atrodas (adrese)) un ņemot vērā 2009.gada 29.janvārī
pieņemto Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.2-18 (1.28) 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, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Pagarināt ar B. D., adrese: (adrese), 2009.gada 20.augustā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. 109, par zemes gabalu 5,2583 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu (kadastra apzīmējums), kas atrodas (adrese), atbilstoši precizētai zemes
platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem, uz 10 gadiem (līdz 2024.gada 20.augustam), ar tiesībām līgumu
pagarināt, atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nosakot zemes nomas maksu 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1lpp.
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24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Rožupes pagasta valdes 2014.gada 11.augusta sēdes lēmumu Nr. 6-4 par
nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ierosinājumu dzēst nekustamā īpašuma nodokļa
parādu mirušai personai Jānim Bulmeisteram, tika konstatēts, ka:
Jāņa Bulmeistera nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā bijušo zemes
gabalu ar kadastra nr. 7666-003-0085, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, par
laika posmu no 2003.-2010. gadam uz 2014. gada 28. augustu ir EUR 235,40.
Jānis Bulmeisters miris 1994. gada 5.februārī.
Ar Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 5-26 zemes
gabals ieskaitīts rezerves zemes fondā. No 2014.gada jūnija minētais zemes gabals ir
nodots īslaicīgā nomā citai personai. Līdz ar to 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 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļa parādu dzēš „3) fiziskai personai- nodokļu
maksātājam- viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu
parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas”, un trešo daļu, kas
nosaka, ka „Pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī
ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības”, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu , Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu mirušai personai Jānim
Bulmeisteram EUR 235,40 apmērā, kas izveidojies par zemes gabalu ar kadastra nr. 7666003-0085, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, par laika posmu no 2003. –
2010.gadam.
2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parāda dzēšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā ekonomiste
Līga Ancāne.
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25. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2014.gada 12.augusta vēstuli Nr. 1-13/83 un
2014.gada 14.augusta vēstuli Nr. 1-13/84 par izmaiņām amatu vienību sarakstā, iekļaujot
amata vienību „skolotāja palīgs” (profesijas kods 5312 01) 0,8 likmes sakarā ar grupas
atvēršanu obligātās pirmsskolas izglītības programmmas īstenošanai no 2014.gada
1.septembra, un palielinot slodzi amata vienībai „apkopējs” (profesijas kods 9112 01) par
0,5 likmēm sakarā ar jaunās sporta zāles darbību, un ņemot vērā, ka no 2014.gada
1.februāra ir vakanta amata vienība „apkopējs” - 0,5 likmes, līdz ar to ir izveidojusies
līdzekļu ekonomija atlīdzības izdevumu sadaļā, un pamatojoties uz likma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.septembri iekļaut Līvānu 1.vidusskolas amatu vienību sarakstā
amata vienību „skolotāja palīgs” (profesijas kods 5312 01) 0,8 likmes ar darba algu EUR
350,00 par vienu likmi mēnesī (skat. amata vienību sarakstu pielikumā).
2.Ar 2014.gada 1.septembri palielināt slodzi Līvānu 1.vidusskolas amata vienībai
„apkopējs” (profesijas kods 9112 01) par 0,5 likmēm, ar darba algu EUR 320,00 par vienu
likmi mēnesī (skat. amata vienību sarakstu pielikumā).
3. Noteikt, ka izdevumi papildus izveidoto amatu vienību darba apmaksai un darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz 2014.gada beigām tiks
finansēti no Līvānu 1.vidusskolai 2014.gadam iedalītajiem budžeta līdzekļiem.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktors
Juris Iesalnieks.
Pielikumā: saraksts uz 1 lpp.
26. Par zemes nomu.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot A. R., adrese (adrese), 2014.gada 17.jūlija iesniegumu par nomas
līguma slēgšanu uz mirušā tēva F. R. lietošanā bijušo zemes gabalu 1,0447 ha platībā ar
kadastra Nr. (kadastra numurs), kas sastāv no divām zemes vienībām: 0,6109 ha platībā ar
kadastra Nr. (kadastra numurs) un zemes vienību 0,4338 ha platībā ar kadastra Nr.
(kadastra numurs), kas atrodas (adrese), uz kura atrodas F. R. piederošas ēkas un būves,
tika konstatēts, ka:
Ar Līvānu novada domes 2009. gada 29. janvāra sēdes lēmuma Nr. 2-18 1.42.
punktu F. R. izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabaliem 0,5 ha platībā ar
kadastra Nr. (kadastra numurs) un 0,6 ha platībā ar kadastra Nr. (kadastra numurs), kas
atrodas (adrese), nosakot tiesības noslēgt zemes nomas līgumu.
F. R. miris (datums).
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Saskaņā ar (datums) Rožupes pagasta Tautas deputātu padomes izpildkomitejas
sekretāres A. Kursietes apliecinātu F. R. testamentu (ierakstīts ar Nr. (numurs)), visa
manta ir novēlēta A. R..
Ar Līvānu novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu Nr.5-22 (2.9. un
2.10. punkts) atzīts, ka iepriekš minētās zemes vienības, kas atrodas Līvānu novada
Rožupes 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.
Uz zemes gabala atrodas bijušajam zemes lietotājam piederoša dzīvojamā māja,
šķūnis, kūts, šķūnis ar pagrabu un pirts, par kurām īpašuma tiesības zemesgrāmatā nav
nostiprinātas.
Zemes lietošanas mērķis (0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 un 4. daļu un
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 6.3., 7.2. un 7.2 punktu un uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noslēgt ar A. R., adrese (adrese), zemes nomas līgumu par zemes vienību
0,6109 ha platībā ar kadastra Nr. (kadastra numurs) un zemes vienību 0,4338 ha platībā ar
kadastra Nr. (kadastra numurs), kas atrodas (adrese), atbilstoši precizētai zemes platībai
VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem
datiem (skat. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes) uz 1 (vienu) gadu ar tiesībām
līgumu pagarināt, atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN, bet ne mazāk kā EUR 28,00 (divdesmit astoņi eiro gadā).
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
2. Izskatot V. S., adrese: (adrese), 2014.gada 21.jūlija iesniegumu par zemes
gabala 4,15 ha platībā ar kadastra apzīmējumu (kadastra apzīmējums), kas atrodas
(adrese), iznomāšanu (uz zemes gabala atrodas V. S. piederošas ēkas un būves), un
saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 un 4. daļu un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 6.3., 7.2. un 7.2 punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta, Līvānu
32

novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar V. S., dzīvo: (adrese), par zemes gabalu 4,15
ha platībā ar kadastra apzīmējumu (kadastra apzīmējums), kas atrodas (adrese), uz 10
(desmit) gadiem, ar tiesībām 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, bet ne mazāk kā EUR 28.00 (divdesmit astoņi eiro gadā).
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna kopija 1 lpp.

27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas
2014. gada 31. jūlija pieprasījumu Nr.03089/031/2014-NOS Izpildu lietā
Nr.00533/031/2014 par nekustamā īpašuma nodokļu parādu M. M., deklarētā dzīves vieta
(adrese), piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas (adrese), ar kadastra nr. (kadastra
numurs), tika konstatēts, ka M. M. par nekustamo īpašumu, kas atrodas (adrese), ar
kadastra nr. (kadastra numurs), (dzīvokļa īpašums) ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds
EUR 21,53 apmērā, kas piedzenams bezstrīda kārtībā, un saskaņā ar likumu “Par
nekustamā īpašuma nodokli”, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 15., 18., 20., 26.
pantu un 29. pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, un Latvijas Civilprocesa
likuma 539. panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.12-27 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā no M. M.”.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
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28. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Svīres”,
Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli.
Ziņo A. Usāne
Paskaidro U. Skreivers
Pamatojoties uz likuma „Par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku
cenu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2014.gada 31. jūlija lēmumam Nr.10-22 „Par
nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Svīres”, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads,
nomas tiesību izsoli” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu un 21.pantu,
Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
priekšlikumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Rīkot 2014. gada 12. septembrī pašvaldības nekustamā īpašuma – „Svīres”,
Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, kadastra Nr.7652 003 0264, nomas tiesību
izsoli.
2. Noteikt izsoles sākotnējo cenu par telpu kopējās platības 1 m2 - EUR 0.14 (nulle
euro un četrpadsmit centi) + PVN mēnesī.
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – „Svīres”, Upeniekos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus (sk. pielikumā).
4. Sludinājumu par izsoles rīkošanu ievietot Līvānu novada domes mājas lapā
interneta vietnē www.livani.lv.
5. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: noteikumi uz 4 lpp.

29. Par nekustamā īpašuma iegādi.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Valsts akciju sabiedrības (VAS) „Latvijas pasts”, reģ. Nr. 40003052790,
juridiskā adrese Ziemeļu ielā 10, Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā, 2014. gada 8. augusta
vēstuli Nr. 04.1.2-2/386 „Par nekustamā īpašuma Draudzības laukumā 1a izsoli” ar
informāciju par nekustamā īpašuma Draudzības laukums 1a, Rožupē, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, kas sastāv no 1 (vienas) būves (kadastra apzīmējumi 7666 001 0479 001)
1/2 domājamās daļas un zemes ar kadastra Nr. 7666 001 0479 platībā 851 m2, izsoli ar
nosacīto (sākotnējo) pārdošanas cenu EUR 1660,00, izsoles noteikumos noteikto izsoles
dalībnieka reģistrācijas maksu EUR 30 un 10 % nodrošinājuma maksu EUR 166,00, un
pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
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likuma 3. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
7. punktā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas - (…) veco ļaužu nodrošināšana ar
vietām pansionātos, 21. panta pirmās daļas 17. punktu un 78. panta pirmo daļu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei,
A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izmantot nekustamā īpašuma Draudzības laukums 1a, Rožupē, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, kas sastāv no 1 (vienas) būves (kadastra apzīmējumi 7666 001
0479 001) 1/2 domājamās daļas un zemes ar kadastra Nr. 7666 001 0479 platībā 851 m2,
uz kurām VAS „Latvijas pasts” īpašuma tiesības nostiprinātas Preiļu rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļā, Rožupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4384,
pirmpirkuma tiesības un piedalīties nekustamā īpašuma izsolē.
2. Paredzēt Līvānu novada domes 2014. gada budžetā līdzekļus EUR 1690,00
apmērā šī lēmuma 1. punktā paredzētā nekustamā īpašuma dalībai izsolē un iegādei, no
Līvānu novada domes papildus ieņēmumiem no līdzfinansējuma atgriešanas daļas
līdzekļiem no projekta „E-WATER” vadošā partnera, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā, precizējot nepieciešamo līdzekļu summu
pēc izsoles rezultātiem.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
Renāte Šmukste.

30.Par nomas līguma pagarinājumu uzstādītajai interneta komutācijas aparatūras un
elektroenerģijas uzskaites iekārtai uz ūdenstorņa „Rožupe”, Rožupes pagastā.
Ziņo A. Usāne
Izskatot SIA ,,IT S”, reģistrācijas Nr.41503043905, juridiskā adrese: Lāčplēša iela
15-23, Līvāni, valdes priekšsēdētāja Igora Djatlo 2014.gada 14. jūlija iesniegumu par
atļauju pagarināt 2009.gada 02.jūnijā noslēgto Nomas līgumu Nr. 83 par uzstādītās
interneta komutācijas aparatūras un elektroenerģijas uzskaites iekārtas interneta signāla
pārraidīšanai atrašanos uz Līvānu novada pašvaldībai piederošas ēkas – ūdenstorņa
„Rožupe”, Rožupes pagastā un saskaņā ar 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 noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 4.3. un 9. punktu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar SIA ,,IT S”, reģistrācijas Nr.41503043905, juridiskā adrese:
Lāčplēša iela 15-23, Līvāni, Līvānu novads, 2009.gada 2.jūnijā noslēgto Nomas līgumu
Nr. 83 par uzstādītās interneta komutācijas aparatūras un elektroenerģijas uzskaites
iekārtas atrašanos uz Līvānu novada pašvaldībai piederošas ēkas – ūdenstorņa „Rožupe”,
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Rožupes pagastā, Līvānu novadā uz 10 (desmit) gadiem, nosakot nomas maksu mēnesī –
EUR 10,00 un PVN.
2. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma pagarinājuma noslēgšanu ir
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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.

31. Par telpu nomu.
Ziņo A. Usāne
Paskaidro U. Skreivers
Vārds tiek dots J. Magdaļenokam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krjukovai, J. Kirillovam,
N. Liepniekam
1. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2014.gada 20.augusta vēstuli nr. 1-13/88 par
telpas 17 m2 platībā (telpas litera nr.19/21), Līvānu 1.vidusskolas ēkā Rīgas ielā 101,
Līvānos, iznomāšanu SIA (nosaukums) kafejnīcas ierīkošanai, ievērojot sabiedrības
intereses un lietderības apsvērumus, un 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” 3. punktu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 10. punktu, 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram „par”,
deputātiem J. Kirillovam, N. Liepniekam „pret”, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atļaut Līvānu 1.vidusskolai iznomāt SIA (nosaukums), reģ. Nr. (numurs),
juridiskā adrese: (adrese), telpu 17 m2 platībā (telpas litera nr. 19/21), Līvānu
1.vidusskolas ēkā Rīgas ielā 101, Līvānos kafejnīcas ierīkošanai no 2014.gada
1. septembra līdz 2015.gada 31.maijam, nosakot nomas maksu par vienu m2 EUR 3.50 un
PVN mēnesī, un maksu par elektrību – pēc skaitītāja rādītājiem.
1.2. Uzdot Līvānu 1. vidusskolas direktoram Jurim Iesalniekam, noslēdzot nomas
līgumu, paredzēt, ka līgumu var lauzt pirms termiņa, ja netiek ievēroti 2002. gada
27. decembra Ministru Kabineta noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktors
Juris Iesalnieks.
2. Izskatot Līvānu 2.vidusskolas 2014.gada 15.augusta vēstuli nr. 1-11/23 par
telpas 11 m2 platībā (telpas litera nr.76), Līvānu 2.vidusskolas ēkā Rīgas ielā 113/117,
Līvānos, iznomāšanu SIA (nosaukums) bufetes ierīkošanai, ievērojot sabiedrības intereses
un lietderības apsvērumus, 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” 3. punktu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 10. punktu, 21.
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pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atļaut Līvānu 2.vidusskolai iznomāt SIA (nosaukums), reģ. Nr. (numurs),
juridiskā adrese: (adrese), telpu 11 m2 platībā (telpas litera nr. 76), Līvānu 2.vidusskolas
ēkā Rīgas ielā 113/117, Līvānos bufetes ierīkošanai no 2014.gada 1. septembra līdz
2015.gada 31.maijam, nosakot nomas maksu par vienu m2 EUR 3.50 un PVN mēnesī, un
maksu par elektrību – pēc skaitītāja rādītājiem.
2.2. Uzdot Līvānu 2. vidusskolas direktorei Klavdijai Daukštei, noslēdzot nomas
līgumu, paredzēt, ka līgumu var lauzt pirms termiņa, ja netiek ievēroti 2002. gada
27. decembra Ministru Kabineta noteikumi Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu 2. vidusskolas direktore
Klavdija Daukšte.
Sēde beidzas plkst.1130
Protokols parakstīts 2014. gada 1.septembrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētāja vietniece

A. Usāne

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

I. Raubiška
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