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Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Valija Ruisa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Aivars Smelcers, Turku pagasta pārvaldes vadītājs,

Ilga Peiseniece, Izglītības pārvaldes vadītāja,
Aiga Balule, attīstības un plānošanas daļas vadītāja p.i.,
Gunita Vaivode, vides inženiere,
Diāna Kleina, būvinženiere,
Indra Artemjeva, sabiedrisko attiecību speciāliste,
Līga Ancāne, galvenā ekonomiste,
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Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut darba kārtībā 26.
jautājumu „Par SIA „Līvānu karbons” plānotās piesārņojošās darbības pētīšanas
režīmā B kategorijas iesnieguma izskatīšanu”. Ņemot vērā domes priekšsēdētāja
priekšlikumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav apstiprina šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
3. Par nolikumu „Par mācību stipendijas piešķiršanu Līvānu novada jauniešu
studijām augstskolā” jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
4. Par izmaiņām Līvānu novada domes komisiju un Līvānu būvvaldes sastāvā.
Ziņo I. Kalvāne.
5. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
6. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Līvānu novada izglītības iestāžu 1., 2. un 3.
klases skolēniem. Ziņo A. Vaivods.
7. Par projektu „Skatuves tērpu iegāde Rudzātu un Jersikas pagastu pašdarbības
kolektīviem”. Ziņo A. Vaivods.
8. Par projektu „Abrenes tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam
„Daugavieši””. Ziņo A. Vaivods.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
10. Par saistošajiem noteikumiem „Par likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanu Līvānu novadā 2015. gadā”. Ziņo A. Vaivods.
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
13. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
14. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
15. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
16. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos. Ziņo A. Vaivods.
17. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa apbūvēta zemesgabala Meža ielā
6, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
18. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
19. Par adrešu informācijas precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
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20. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai. Ziņo
J. Magdaļenoks.
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Borovka 1”. Ziņo
J. Magdaļenoks.
22. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
23. Par adrešu noteikšanu Līvānu novada Rudzātu pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
24. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā
un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
25. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Jersikas pagastā
un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
26. Par SIA „Līvānu karbons” iesnieguma par plānotās B kategorijas
piesārņojošās darbības pētīšanas režīmā izskatīšanu. Ziņo A. Vaivods.

1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
1. septembrī Līvānu novada izglītības iestādēs notika Zinību dienai veltīti pasākumi,
kuros piedalījās arī Līvānu novada domes deputāti un pašvaldības vadība.
Līvānu novada Jersikas un Rožupes pamatskolas šajā mācību gadā ieguvušas
starptautisko Ekoskolas statusu un Zaļā Karoga balvu, kas apliecina skolu panākumus
vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā.
8. septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
Dievmātes Vladimiras ikonas sagaidīšanas dienas altārsvētkos Līvānu pareizticīgo
baznīcā.
11. septembrī:
1) Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā
ārkārtas sēde,

notika Līvānu novada domes

2) Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā notika Līvānu novada izglītības
iestāžu vadītāju un direktoru vietnieku sanāksme.
12. septembrī pie Latgales mākslas un Amatniecības centra notika 15. pašvaldības
darbinieku sporta svētki. Kopvērtējumā trešo vietu izcīnīja Līvānu novada domes
komanda, otro - Jersikas pamatskolas komanda, bet par čempioniem kļuva Sutru
pagasta komanda.
13. septembrī Līvānos norisinājās vēl nebijis pasākums – „Dzīvā tautasdziesmu ķēde
– garākās Rīgas ielas garumā”, kuras ietvaros Līvānu novada iedzīvotāji noskaitīja,
nodziedāja un nodejoja vairāk kā 2000 latviešu tautasdziesmas, veidojot „ķēdi” Rīgas
ielas garumā no PII „Rūķīši” līdz DUS „RNS-D”. Pasākumā iesaistījās aptuveni 700
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dalībnieki, piedalījās arī Līvānu novada domes deputāti, pašvaldības vadība un
darbinieki. Pasākums veicināja Līvānu novada pozitīva tēla veidošanu un
atpazīstamību.
15. septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
Koalīcijas Sadarbības padomes sēdē LR Saeimā.
17. septembrī:
1) domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar biedrības „Latgales aparātbūves
tehnoloģiskais centrs” pilnvaroto personu Aiju Vanagu, lai pārrunātu jautājumus par
Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centra darbību un ar to saistīto biznesa
inkubācijas projekta finansējumu, par turpmākās sadarbības iespējām un plāniem,
2) domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās sanāksmē Preiļos, kur darba vizītē
bija ieradušies LR iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, Valsts policijas priekšnieks
Ints Ķuzis, VP Latgales reģiona pārvaldes vadība, vairāku pašvaldību vadītāji. Tika
pārrunāti jautājumi par situāciju drošības jomā Latgalē.
18. septembrī:
1) Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā notika Līvānu novada domes
ārkārtas sēde,
2) Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā notika Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas sēde, Tautsaimniecības komitejas sēde un Finanšu
komitejas sēde,
3) Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un vairāki pašvaldības speciālisti piedalījās
uzņēmumu „Lattelecom” un „SEB banka” rīkotajā konferencē” „Iedvesma.
Inovācijas. Uzņēmējdarbība”, kas notika Rēzeknē, Latgales vēstniecībā „GORS”.
19. septembrī:
1) Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods sveica Līvānu pareizticīgo
baznīcas mācītāju Mihaila Stoiko 20 gadu priesterības jubilejā,
2) Rožupes pamatskolā notika sacensības militarizētās šķēršļu joslas pārvarēšanā,
kurās piedalījās skolēnu komandas no vairākām Latvijas pašvaldībām.
3) Līvānu novada pašvaldības delegācija piedalījās pasākumā „Putnu pašvaldību
salidojums”, kas norisinājās Talsu novada Ģibuļu pagastā. Pasākumā ir aicinātas
piedalīties tās Latvijas pašvaldības, kuru ģerbonī vai nosaukumā ir iekļauts putna
vārds.
No 15. līdz 22. septembrim ar daudzveidīgiem izglītojošiem un sportiskiem
pasākumiem Līvānu novadā norisinājās Mobilitātes nedēļa 2014, kuras ietvaros notika
akcija „Uz skolu/darbu ar velosipēdu, sporta aktivitātes bērniem, velokross, Zaļā
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laboratorija, pasākums jauniešiem "SuperDublis", aktīvās atpūtas takas „Dubna un
Daugava” atklāšana u.c.
No 22. līdz 24. septembrim Līvānu novada domes deputāti un administrācijas
darbinieki apmeklēja novada izglītības iestādes, lai pārrunātu ar izglītības
darbiniekiem situāciju iestādēs. Apmeklējumu laikā tika skatīti jautājumi par
izglītojamo skaitu klasēs, pedagogu un atbalsta personāla kadru sastāvu, mācību
līdzekļu un informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu, izglītojamo drošību, par paveikto
un jauninājumiem izglītības iestādēs, kā arī dažādi saimnieciskie jautājumi.
24. septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
Latgales Plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē Preiļos.
Attīstības un plānošanas daļas vadītāja p.i. Aiga Balule informē deputātus par
aktualitātēm projektu izstrādē nākošajam plānošanas periodam 2014. -2020. gadam.
Uzsākts darbs pie projektu idejām, kuras plānots realizēt nākošajā plānošanas periodā.
Ņemot vērā attīstības plānošanas dokumentos, t.i. darbības programmā, kas ir
iesniegta apstiprināšanai Eiropas komisijai, plānotās atbalstāmās aktivitātes, ir
apkopotas prioritārās projekta idejas:
1) Ūdenssaimniecības attīstība Līvānos (pieslēgumi Rīgas ielā no gaisa tilta līdz
uzpildes stacijai Latvijas nafta, Ubaglīcī, uz Preiļu pusi no dzelzceļa pārbrauktuves
līdz pilsētas robežai).
2) Līvānu industriālās zonas attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai (kanalizācijas un
notekūdeņu sistēmas un ūdens apgādes sistēmas sakārtošana, telekomunikāciju un
interneta pieejamības uzlabošana, pievedceļu un ielu sakārtošana, ielu un teritoriju
apgaismojuma sistēmas sakārtošana). Šobrīd ir sagatavots projektēšanas uzdevums un
drīzumā plānots izsludināt iepirkumu Tehniskā projekta izstrādei.
3) Dzelzceļa pārvada izbūve gājējiem Līvānu pilsētā. Ir izstrādāts tehniskais projekts.
4) Pilsētas ielu rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai ( Dzirnavu iela, Kaiju iela,
Daugavpils iela, Baznīcas iela, Stacijas iela).
5) Sociālās mājas un sociālo pakalpojumu punkta izveide Līvānu novadā (pašvaldības
īpašumā esošās ēkās Smilšu ielā 3 rekonstrukcija - sociālo dzīvokļu izveide). Ir
izstrādāts tehniskais projekts.
6) Līvānu novada pašvaldības ēku (pilsētas un pagastu teritorijā) energoefektivitātes
paaugstināšana: LBJC ēkā Rīgas 110 un Rīgas 4b, studijā "Dubna", Jēkaba Graubiņa
mūzikas un mākslas skolā (ēkā Lāčplēša ielā 1), pagastu pārvalžu ēkās, Rudzātu
vidusskolā – ir izstrādāts tehniskais projekts, Jersikas kultūras un sabiedriskā centra
ēkā – tiek izstrādāts tehniskais projekts.
7) Pašvaldības ceļu rekonstrukcija pagastu teritorijās uzņēmējdarbības atbalsta
pakalpojumu nodrošināšanai.
8) Ēkas rekonstrukcija Draudzības alejā 1a, Rožupē, Rožupes pagastā alternatīvā
aprūpes centra “Rožlejas” darbības paplašināšanai.
9) Pašvaldības īpašumā esošās ēkas Rīgas ielā 216 rekonstrukcija.
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10) Jaunsilavas, Rudzātu vidusskolas, Rožupes, Jersikas, Sutru pamatskolas sporta
laukumu rekonstrukcija.
11) Līvānu pussalas labiekārtošana - kompleksas rekreācijas zonas izveide.
12) Līvānu 2.vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija.
13) Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu labiekārtošana pagastu centros.
Vēl tiks apzinātas jaunas projektu idejas, kā arī tiks veikta Attīstības programmas
rīcību un investīciju plānā jau esošo projektu ideju analīze un saskaņā ar jaunā
plānošanas perioda noteikumiem, pašvaldībām līdz 2015.gada 1.janvārim Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ir jāiesniedz aktualizētā Attīstības
programma, rīcību plāns, investīciju plāns.
Informāciju par situāciju izglītības jomā Līvānu novadā sniedz Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece. Šajā mācību gadā Līvānu izglītības iestādes apmeklēs 1326
audzēkņi, vidusskolēnu skaits nedaudz samazinās. Pirmajās klasēs šogad mācības
uzsāka 135 audzēkņi. Pirmsskolas vecuma bērnu skaits turpina augt – kopējais
audzēkņu skaits 2014./2015. mācību gadā ir 497 bērni. 2013./2014 mācību gadā
Līvānu novada izglītības iestādēs pamatizglītību ieguva 118 audzēkņu un vispārējo
vidējo izglītību 90 audzēkņi. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes beidza 48
audzēkņi: mākslā 16 audzēkņi, mūzikā 16 audzēkņi un sportā 16 audzēkņi.
Centralizēto eksāmenu rezultāti ir labi, būtu jāuzlabo sekmes dabas zinību
priekšmetos. 9. klases eksāmenu rezultāti atbilstoši valsts vidējam līmenim.
Draudzīgā aicinājuma balvas reitingā – 1. vieta Rudzātu vidusskolai, 8. vieta Līvānu
1.vidusskolai, 10. vieta Jaunsilavas pamatskolai, 12. vieta Rožupes pamatskolai un 20.
vieta Jersikas pamatskolai. Pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem atsevišķu
priekšmetu vērtējumā – matemātikā Rudzātu vidusskola ieguvusi 1. vietu lauku skolu
grupā, bet visu mācību priekšmetu kopvērtējumā – 5. vitu. Šajā mācību gadā Jēkaba
Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolā mācās 253 audzēkņi, Līvānu bērnu un
jaunatnes sporta skolā – 234 audzēkņi. Novada izglītības iestādēs darbu uzsāka
7 jauni skolotāji. Kopā izglītības iestādēs strādā 280 pedagogi, no tiem 5 pedagogiem
ir 5. kvalitātes pakāpe, 4. kvalitātes pakāpe – 19 pedagogiem, 3. kvalitātes pakāpe –
136 pedagogiem un 2. kvalitātes pakāpe - 30 pedagogiem.

2. Dzīvokļu jautājumi
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot V. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 26. augusta
iesniegumu (reģ. 2014. gada 26. augustā ar nr. 2 – 11.1/14/681-A), 2014. gada
21. augusta Dzīvojamās mājas (adrese) Apsekošanas aktu un 2014. gada 3. septembra
Līvānu novada sociālā dienesta Atzinumu, par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves
apstākļus pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, un pamatojoties uz
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas,
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kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka
izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes
2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut V. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 9 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā
palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 12.
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 M. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 2 cilv., 2014. gada
1. septembra iesniegumu (reģ. 2014. gada 1. septembrī ar nr. 2 – 11.1/14/687-K) un
2014. gada 20. augusta Līvānu novada sociālā dienesta Aktu Nr. 4-9/14/192 ģimenes
(personas) apsekošanai dzīvesvietā, par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves
apstākļus pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei, kura ir bez dzīvojamās
platības, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši
Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3.
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut M. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 2 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā
palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 13.
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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 M. A., dzīvo (adrese), 2014. gada 20. augusta iesniegumu (reģ.
2014. gada 26. augustā ar nr. 2-11.1/14/677-A) par pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši
Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2.
punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut M. A., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr. 16.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot D. S., dzīvo (adrese), 2014. gada 25. augusta iesniegumu (reģ.
2014. gada 26. augustā ar nr. 2-11.1/14/679-S) par pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši
Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2.
punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 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, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Iekļaut D. S., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr. 17.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot J. N., dzīvo (adrese), 2014. gada 26. augusta iesniegumu (reģ.
2014. gada 26. augustā ar nr. 2-11.1/14/680-N) par pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši
Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2.
punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Iekļaut J. N., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 4 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr. 18.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot I. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 2. septembra
iesniegumu (reģ. 2014. gada 5. septembrī ar nr. 2 – 11.1/14/699-D), un Līvānu novada
pirmsskolas izglītības iestādes ”Rūķīši” 2014. gada 2. septembra vēstuli nr. 1-19/95
par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kā PII ”Rūķīši” speciālistei
un pamatojoties uz likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu,
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kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.1. 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, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Iekļaut I. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 2 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā Līvānu novada
speciālistu, ar kārtas nr. 9.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot O. K., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 27. augusta
iesniegumu (reģ. 2014. gada 27. augustā ar nr. 2-11.1/14/685-K) par pašvaldības
palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā personai, kura ar tiesas spriedumu ir izlikta no
dzīvojamās platības un pamatojoties uz likuma ‘’Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā’’ 14. panta, pirmās daļas pirmā punkta a) apakšpunktu, kurā noteikts, ka
pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas personas, ja tās tiek izliktas no īrētās
dzīvojamās telpas un ja tās ir maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas
vecumu vai ir invalīdi, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas
netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai
citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 ‘’Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā’’ 3.1. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
7. 1. Piešķirt O. K., iepriekšējā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. - 2 cilv.,
labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa (adrese) ar kop. pl. 43,60 m2, īres tiesības, uz laiku
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līdz 2015. gada 31. martam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
7.2. O. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
7.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
7.4. Izslēgt O. K. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, pirmās kārtas nodrošināmo personu grupas, kārtas nr.
10.
7.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
8. Izskatot A. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 12. augusta
iesniegumu (reģ. 2014. gada 12. augustā ar nr. 2-11.1/14/640-K) par palīdzību uzlabot
dzīves apstākļus pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās
platības, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006.
gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un 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, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
8.1. Piešķirt A. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 1 cilv.,
labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa (adrese) ar kopējo platību 34,00 m2, noslēdzot īres
līgumu uz laiku līdz 2015. gada 31. martam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
8.2. A. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
8.3. Izslēgt A. K. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupas, kārtas nr. 8.
8.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
11

8.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.

3. Par nolikumu „Par mācību stipendijas piešķiršanu Līvānu novada
jauniešu studijām augstskolās” jaunā redakcijā.
Ziņo I. Kalvāne
Paskaidro G. Kraukle, I. Upeniece
Izskatot Līvānu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistes Indras
Upenieces iesniegto nolikuma „Par mācību stipendijas piešķiršanu Līvānu novada
jauniešu studijām augstskolās” projektu jaunā redakcijā, 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, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu „Par mācību stipendijas piešķiršanu Līvānu novada
jauniešu studijām augstskolās” jaunā redakcijā (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma pieņemšanu zaudē spēku Nolikums „Par mācību
stipendijas piešķiršanu Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās”, apstiprināts ar
Līvānu novada domes 2009. gada 27. augusta lēmumu Nr. 21-18 un Nolikuma
grozījumi, apstiprināti ar Līvānu novada domes 2012. gada 25. oktobra sēdes lēmumu
Nr. 18-27.
3. Noteikt, ka atbildīgā persona par šī lēmuma izpildi ir sabiedrisko attiecību
speciāliste Indra UPENIECE.
Pielikumā: nolikums uz 3 lpp.

4. Par izmaiņām Līvānu novada domes komisiju un
Līvānu būvvaldes sastāvā
Ziņo I. Kalvāne
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1. Izskatot Līvānu novada domes deputāta Māra Grigaļa 2014. gada 5.
septembra iesniegumu par iekļaušanu Administratīvās 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, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam J.
Kirillovam „atturoties”
NOLEMJ:
1.1. Ar 2014. gada 1. oktobri iekļaut Līvānu novada domes deputātu Māri
Grigali Līvānu novada domes Administratīvās komisijas sastāvā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Administratīvās komisijas locekle Velga Švirkste.
2. Izskatot Līvānu novada domes būvniecības un infrastruktūras daļas vadītāja
Inta Svirska 2014. gada 12. septembra iesniegumu par atbrīvošanu no Līvānu
būvvaldes vadītāja pienākumu pildīšanas un būvinženieres, būvvaldes locekles Diānas
Kleinas 2014. gada 16. septembra iesniegumu par piekrišanu veikt Līvānu būvvaldes
vadītāja pienākumus, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav un deputātam J. Kirillovam „atturoties”
NOLEMJ:
2.1. Atbrīvot Inti Svirski no Līvānu būvvaldes vadītāja pienākumu pildīšanas
ar 2014. gada 30. septembri, atstājot Līvānu būvvaldes sastāvā.
2.2. Par Līvānu būvvaldes vadītāju ar 2014. gada 1. oktobri apstiprināt Līvānu
novada domes būvniecības un infrastruktūras daļas būvinženieri, Līvānu būvvaldes
locekli Diānu Kleinu.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Būvniecības un infrastruktūras
daļas būvinženiere Diāna KLEINA.
3. Izskatot Valsts vides dienesta sabiedriskā vides inspektora Viktora
Piļščikova 2014. gada 16. septembra iesniegumu par iekļaušanu 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, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav un deputātam J. Kirillovam „atturoties”
NOLEMJ:
3.1. Ar 2014. gada 1. oktobri iekļaut Valsts vides dienesta sabiedrisko vides
inspektoru Viktoru Piļščikovu Līvānu novada domes Vides uzraudzības un kārtības
komisijas sastāvā.
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3.2. Noteikta, ka atbildīgā par Vides uzraudzības un kārtības komisijas darbu
ir Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas vides inženiere Gunita
Vaivode.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.

5. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots J. Kirillovam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam
Paskaidro U. Skreivers, G. Kraukle

1. Sakarā ar nepieciešamību izstādāt tehnisko projektu Jersikas kultūras un
sabiedriskā centra ēkas rekonstrukcijas energoefektivitātes paaugstināšanai, lai
iesniegtu projekta pieteikumu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–
2014.gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu konkursā, un
pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012.-2018.gadam” 2.prioritātes („Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes
labsajūta”) 2.2. rīcības virziena („Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga sociālā vide”)
2.2.9. rīcībai („Publiskās pārvaldes uzlabošana Līvānu novadā”), un saskaņā ar
iepirkuma rezultātiem tehniskā projekta izstrādes un ekspertīzes izmaksas sastāda
EUR 10648,00 (ieskaitot PVN), un ņemot vērā Līvānu novada domes 2014.gada
janvāra-augusta pamatbudžeta ieņēmumu izpildi un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu, 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, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus EUR 10648,00 apmērā tehniskā projekta izstrādei un
ekspertīzei projektam „Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas rekonstrukcijas
energoefektivitātes paaugstināšanai” no līdzfinansējuma atgriešanas daļas līdzekļiem
no projekta „E-WATER” vadošā partnera EUR 1435,00 apmērā, nekustamā īpašuma
nodokļa par zemi parāda maksājumiem EUR 1815,00 apmērā, nekustamā īpašuma
nodokļa par ēkām parāda maksājumiem EUR 2526,00 apmērā un ieņēmumiem no
zemes īpašuma pārdošanas EUR 4872,00 apmērā, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Saskaņā ar Līvānu novada domes 2013. gada 30. maija sēdes lēmumu
Nr.8-8 (4) „Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu LEADER projektiem” un
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Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
2013.gada 27.septembra lēmumu Nr.03.6-11/13/3340 tiek realizēts projekts
“Elektroniskā informācijas stenda iegāde un uzstādīšana Līvānos” (Nr.13-03-LL12L413204-000017), kura ietvaros plānota elektroniskā informācijas stenda piegāde,
uzstādīšana un personāla apmācības, ko saskaņā ar 2014.gada 22.janvāra līgumu Nr.
LND/2-13.1.2/14/17 veic SIA „Interactive Media Spot”.
Lai nodrošinātu projekta “Elektroniskā informācijas stenda iegāde un
uzstādīšana Līvānos” (Nr.13-03-LL12-L413204-000017) paredzēto aktivitāšu
realizāciju, Līvānu novada domes budžeta projekta “Domes skvēra un domes ēkas
teritorijas labiekārtošana Rīgas ielā 77 un Rīgas ielā 79, Līvānos” 1. kārtas darbu
apjomos nepieciešami papildus līdzekļi EUR 7998,73 (ieskaitot PVN) apmērā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un ņemot vērā, ka pašvaldības procentu
maksājumu izdevumi ir mazāki nekā Līvānu novada domes 2014.gada budžetā
plānotais finansējums un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt papildus līdzekļus EUR 7998,73 apmērā projekta “Elektroniskā
informācijas stenda iegāde un uzstādīšana Līvānos” (Nr.13-03-LL12-L413204000017) paredzēto aktivitāšu realizācijai Līvānu novada domes budžeta projekta
“Domes skvēra un domes ēkas teritorijas labiekārtošana Rīgas ielā 77 un Rīgas ielā
79, Līvānos” 1.kārtas darbu realizācijai - elektroniskā informācijas stenda karkasa
konstrukciju montāžai, uzstādīšanai, nostiprināšanai un krāsošanai, apmaksu veicot
no procentu maksājumu ekonomijas daļas līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska

6. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Līvānu novada izglītības iestāžu
1., 2. un 3.klases skolēniem.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28.decembra noteikumiem Nr.1206
„Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus
pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai” 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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1. No 2014.gada 1.septembra noteikt maksu par Līvānu novada izglītības
iestāžu 1., 2. un 3.klases skolēnu ēdināšanu EUR 1,42 dienā.
2. Noteikt, ka Līvānu 1.vidusskolā, Līvānu 2.vidusskolā, Jaunsilavas
pamatskolā, Jersikas pamatskolā, Rožupes pamatskolā, Sutru pamatskolā ēdināšanas
maksā EUR 1,42 tiek iekļauti tikai izdevumi pārtikas produktu iegādei, un ar pusdienu
sagatavošanu saistītos izdevumus sedz Līvānu novada pašvaldība no budžeta
līdzekļiem.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izglītības iestāžu direktori.
7. Par projektu „Skatuves tērpu iegāde Rudzātu un Jersikas pagastu
pašdarbības kolektīviem”
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļas sagatavoto
projekta „Skatuves tērpu iegāde Rudzātu un Jersikas pagastu pašdarbības
kolektīviem” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007. – 2013. gadam 4. ass 413. pasākumu „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”, kura mērķis ir dzīves vides kvalitātes veicināšana vietējiem iedzīvotājiem,
un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes („Uzņēmējdarbība un ģimenes
labsajūta”) 2.2. rīcības virziena („Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga sociālā vide”)
2.2.5. rīcībai („Iedzīvotāju un viesu brīvā laika aktivitāšu pieejamības un kvalitātes
uzlabošana”), un pamatojoties uz Ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra
noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu
lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves vides
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007. – 2013. gada 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” projektu konkursā ar projektu „Skatuves tērpu iegāde Rudzātu un Jersikas
pagastu pašdarbības kolektīviem”.
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 8 607,94 EUR apmērā, t.sk. attiecināmās
izmaksas 7 114,00 EUR, no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
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attīstībai (ELFLA) finansējums 6 402,60 EUR apmērā, un 10% ir Līvānu novada
pašvaldības līdzfinansējums 711,40 EUR apmērā, un projekta neattiecināmās
izmaksas 1 493,94 EUR apmērā.
3. Paredzēt līdzekļus 2205.34 EUR apmērā 2015.gada pašvaldības budžetā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītājas p.i. Aiga Balule un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.

8. Par projektu „Abrenes tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes
deju kolektīvam “Daugavieši””

Ziņo A. Vaivods
Izskatot biedrības “Skrituls” sagatavoto projekta „Abrenes tautas tērpu iegāde
vidējās paaudzes deju kolektīvam “Daugavieši”” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam 4. ass 413. pasākumu
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā”, kura mērķis ir dzīves vides kvalitātes veicināšana
vietējiem iedzīvotājiem, un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes
(„Uzņēmējdarbība un ģimenes labsajūta”) 2.2. rīcības virziena („Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga sociālā vide”) 2.2.5. rīcībai („Iedzīvotāju un viesu brīvā laika
aktivitāšu pieejamības un kvalitātes uzlabošana”), un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un
Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves vides kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības “Skrituls” projekta „Abrenes tautas tērpu iegāde vidējās
paaudzes deju kolektīvam “Daugavieši”” iesniegšanu Lauku atbalsta dienesta
izsludinātajā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gada 4. ass 413.
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu konkursā.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā Līvānu novada domes 2015. gada budžetā
paredzēt līdzekļus projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai 10% apmērā no kopējām
projekta izmaksām, kas sastāda 7115 EUR, no kurām 90% ir Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 6 403 EUR apmērā, un
10% ir Līvānu novada pašvaldības nodrošinātais līdzfinansējums 712 EUR apmērā.
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3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītājas p.i. Aiga Balule un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Veicot Jersikas un Turku pagasta nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku
saraksta analīzi, tiek ierosināts dzēst minētā nodokļa parādus personām, kurām
piedzenamā nokavētā parāda kopsumma nepārsniedz 15 euro.
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26. panta 6.1 daļai nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus
maksājums, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 euro, un, ja
triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu. Saskaņā ar minētā likuma 25. panta trešo daļu
pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem
saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šī panta pirmajā daļā noteiktajos
gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Ņemot vērā, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātie zemes
gabali vairāk kā trīs gadus atrodas citu personu tiesiskajā valdījumā, tiek secināts, ka
piedzenamie nekustamā īpašuma nodokļa parādi uz 2014. gada 25. septembri ir
parādi, kas nepārsniedz 15 euro, par kuriem nav pieņemti lēmumi par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās, un
parādi ir objektīvi neatgūstami un dzēšami.
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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus sekojošām personām:
Uzvārds, vārds

p.k.

Parāds EUR uz
25.09.2014.

Kadastra nr.

V. K.
F. P.

300849-…
020240-…

10,24
2,23

7652-005-0291
7652-005-0196

J. N.

110648-…

12,82

7686-007-0771
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Lietošanas/
īpašum tiesību
beigu datums
15.06.2006.
KR īpašums
neeksistē
27.09.2007.

M. E.
A. P.

290576-…
050770-…
KOPĀ:

14,26
13,48
53,03

7686-006-0356
7686-005-0230

27.09.2007.
27.09.2007.

1.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā 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 Jersikas pagasta nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksta
analīzi, tiek ierosināts dzēst minētā nodokļa parādu neidentificējamai personai – R. D.
Analizējot faktus tika konstatēts, ka:
R. D. ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā NĪNO nekorekti
ievadīto personas kodu (personas kods), neeksistē.
Par laika periodu no 2005.-2008. gadam nekustamā īpašuma nodoklis par
nekustamo īpašumu (nosaukums) ar kadastra nr. (kadastra numurs), kas atrodas
Līvānu novada Jersikas pagastā, tika rēķināts neeksistējošai personai ar nekorekto
personas kodu. Parāda summa uz 2014. gada 25. septembri ir 21,80 EUR.
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.
Ņemot vērā, ka persona R. D. ar personas kodu (personas kods) nav
identificējams - dabā neeksistē, tiek secināts, ka piedzenamais nekustamā īpašuma
nodokļa parāds uz 2014. gada 25. septembri ir parāds, par kuru 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. NĪNO nav informācijas par personai izsūtītajiem
maksāšanas paziņojumiem, atgādinājumiem, brīdinājumiem.
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.
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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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu, neidentificējamai personai R.
D. ar personas kodu (personas kods), kas uz 2014. gada 25. septembri ir EUR 21,80
apmērā un ir izveidojies par zemes gabalu (nosaukums) ar kadastra nr. (kadastra
numurs), kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, par laika posmu no 2005.–2008.
gadam.
2.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parāda dzēšanu.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
3. Veicot Jersikas pagasta nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksta
analīzi, tiek ierosināts dzēst minētā nodokļa parādu J. P.
Analizējot faktus tika konstatēts, ka:
J. P., p.k. (personas kods), par laika periodu no 2001.-2007. gadam ir
izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu (nosaukums) ar kadastra
nr. (kadastra numurs), kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā. Parāda summa uz
2014. gada 25. septembri ir EUR 17,65.
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 piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa
samaksas termiņa iestāšanās brīža.
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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 ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātais zemes
gabals vairāk kā trīs gadus atrodas citu personu tiesiskajā valdījumā, tiek secināts, ka
piedzenamais nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 2014. gada 25. septembri ir
parāds, par kuru 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. NĪNO nav informācijas par
personai izsūtītajiem maksāšanas paziņojumiem, atgādinājumiem, brīdinājumiem.
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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu J. P., p.k. (personas kods), kas
uz 2014. gada 25. septembri ir EUR 17,65 apmērā un ir izveidojies par zemes gabalu
(nosaukums) ar kadastra nr. (kadastra numurs), kas atrodas Līvānu novada Jersikas
pagastā, par laika posmu no 2001.–2007.gadam.
3.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parāda dzēšanu.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
4. Veicot Rožupes pagasta nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksta
analīzi, tiek ierosināts dzēst minētā nodokļa parādu D. J .
Analizējot faktus tika konstatēts, ka:
D. J., p.k. (personas kods), par 2002. gadu ir izveidojies nekustamā īpašuma
nodokļa parāds par lietošanā bijušo īpašumu (nosaukums) ar kadastra Nr. (kadastra
numurs), kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā. Parāda summa uz 2014. gada
25. septembri ir EUR 57,02.
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
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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 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 ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātais zemes
gabals vairāk kā trīs gadus atrodas citu personu tiesiskajā valdījumā, tiek secināts, ka
piedzenamais nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 2014. gada 25. septembri ir
parāds, par kuru 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. NĪNO nav informācijas par
personai izsūtītajiem maksāšanas paziņojumiem, atgādinājumiem, brīdinājumiem.
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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu D. J., p.k. (personas kods), kas
uz 2014. gada 25. septembri ir EUR 57,02 apmērā, kas izveidojies par zemes gabalu
(nosaukums) ar kadastra nr. (kadastra numurs), kas atrodas Līvānu novada Rožupes
pagastā, par 2002. gadu.
4.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parāda dzēšanu.
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4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
5. Veicot Jersikas pagasta nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksta
analīzi, tiek ierosināts dzēst minētā nodokļa parādu mirušai personai A. V .
Analizējot faktus tika konstatēts, ka:
A. V. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumā bijušo zemes gabalu
(nosaukums) ar kadastra nr. (kadastra numurs), kas atrodas Līvānu novada Jersikas
pagasta (nosaukums) par laika posmu no 2003.-2004. gadam uz 2014. gada 25.
septembri ir EUR 46,68.
A. V. mirusi 2006.gada 14.martā.
Saskaņā ar zemesgrāmatā pieejamo informāciju 05.12.2002. A. V. un A. S.
noslēdza pirkuma līgumu, kā rezultātā īpašumtiesības ieguva S. A . Īpašumtiesību
maiņa zemesgrāmatā tika reģistrēta tikai 2004. gada 05. oktobrī.
Atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta otrai daļai, kurā
noteikts, ka par nekustamā īpašuma īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma persona,
kuras īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā,
maksāšanas paziņojumi par nodokli tika sūtīti V. A.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļa parādu dzēš 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, 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 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu mirušai personai A.V.EUR
46,68 apmērā, kas izveidojies par zemes gabalu (nosaukums) ar kadastra nr. (kadastra
numurs) un atrodas Līvānu novada Jersikas pagasta (nosaukums), par laika posmu no
2003.–2004.gadam.
5.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parāda dzēšanu.
5.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
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6. Veicot Rudzātu pagasta nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksta
analīzi un atbilstoši Rudzātu pagasta valdes 2014. gada 9. septembra sēdē
pieņemtajam lēmumam, par B. E. nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, tika
konstatēts, ka:
B. E. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā bijušo zemes gabalu ar
kadastra nr. (kadastra numurs), kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, par laika
posmu no 2009.–2010. gadam uz 2014. gada 25. septembri ir EUR 21,16.
E. B. mirusi 2004.gada 17.novembrī.
Ar Rudzātu pagasta padomes zemes komisijas 1994. gada 25. marta lēmumu
minētais zemes gabals B. E. tika piešķirts lietošanā, ar Rudzātu pagasta padomes
2009. gada 24. februāra lēmumu Nr. 4 zemes lietošanas tiesības tika izbeigtas,
savukārt ar Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmuma Nr. 5-23 (2.3.)
punktu ir noteikts, ka zemes gabals ir piekritīgs pašvaldībai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļa parādu dzēš 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, 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 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu mirušai personai B. E. EUR
21,16 apmērā, kas izveidojies par zemes gabalu ar kadastra nr. 7668-007-0176 un
atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, par laika posmu no 2009.–2010. gadam.
6.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parāda dzēšanu.
6.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
7. Veicot Turku pagasta nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksta
analīzi un atbilstoši Turku pagasta valdes 2014. gada 16. septembra sēdē pieņemtajam
lēmumam, par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu A. C., tika konstatēts, ka:
A. C., p.k. (personas kods), par periodu no 2003.-2007.gadam ir izveidojies
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā bijušo zemes gabalu ar kadastra Nr.
(kadastra numurs), kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā. Parāda summa uz 2014.
gada 25. septembri ir EUR 36,28.
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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 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 ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātais zemes
gabals vairāk kā trīs gadus atrodas citas personas tiesiskajā valdījumā, tiek secināts,
ka piedzenamais nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 2014. gada 25. septembri ir
parāds, par kuru 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu A. C., p.k. (personas kods), kas
uz 2014. gada 25. septembri ir EUR 36,28 apmērā, kas izveidojies par zemes gabalu
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ar kadastra nr. (kadastra numurs), kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, par laika
posmu no 2003.-2007.gadam.
7.2.Publicēt Līvānu novada domes mājaslapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.
7.3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
8. Veicot Turku pagasta nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksta
analīzi un atbilstoši Turku pagasta valdes 2014. gada 16.septembra sēdē pieņemtajam
lēmumam, par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu R. O., tika konstatēts, ka:
R. O., p.k. (personas kods), par periodu no 2004.-2005. gadam ir izveidojies
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā bijušo īpašumu (nosaukums) ar
kadastra Nr. (kadastra numurs), kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā. Parāda
summa uz 2014. gada 25. septembri ir EUR 151,80.
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 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 ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātais zemes
gabals vairāk kā trīs gadus atrodas citas personas tiesiskajā valdījumā saskaņā ar
Līvānu novada domes 2005. gada 30. jūnija sēdes lēmumu Nr.11-2(1), tiek secināts,
ka piedzenamais nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 2014. gada 25. septembri ir
parāds, par kuru pieņemtie lēmumi (paziņojumi) par nokavēto nodokļu maksājumu
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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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
8.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu R. O., p.k. (personas kods), kas
uz 2014. gada 25. septembri ir EUR 151,80 apmērā, kas izveidojies par zemes gabalu
(nosaukums) ar kadastra nr. (kadastra numurs), kas atrodas Līvānu novada Turku
pagastā, par laika posmu no 2004.-2005. gadam.
8.2.Publicēt Līvānu novada domes mājaslapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.
8.3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
9. Veicot Turku pagasta nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksta
analīzi un atbilstoši Turku pagasta valdes 2014. gada 16. septembra sēdē pieņemtajam
lēmumam, par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu P. Š., tika konstatēts, ka:
P. Š., p.k. (personas kods), par periodu no 2002.-2007. gadam ir izveidojies
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā bijušo zemes gabalu ar kadastra Nr.
(kadastra numurs), kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā. Parāda summa uz 2014.
gada 25. septembri ir EUR 70,92.
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
27

administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā
seši gadi.
Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu
pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa
samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Līvānu novada domes 2013.gada 3.oktobra saistošo noteikumu Nr.26 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Līvānu novadā 2014. gadā” 6.
punktā ir noteikts nodokļa nomaksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņš –
septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Ņemot vērā, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātais zemes
gabals vairāk kā trīs gadus atrodas citas personas tiesiskajā valdījumā, tiek secināts,
ka piedzenamais nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 2014. gada 25. septembri ir
parāds, par kuru 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
9.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu P. Š., p.k. (personas kods), kas
uz 2014. gada 25. septembri ir EUR 70,92 apmērā, kas izveidojies par zemes gabalu
ar kadastra Nr. (kadastra numurs), kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, par laika
posmu no 2002.-2007.gadam.
9.2.Publicēt Līvānu novada domes mājaslapā interneta vietnē www.livani.lv
informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.
9.3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
10. Veicot Turku pagasta nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksta
analīzi un atbilstoši Turku pagasta valdes 2014. gada 16. septembra sēdē pieņemtajam
lēmumam, par M. Ū. nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, tika konstatēts, ka:
M. Ū. nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumā bijušo zemes gabalu
(nosaukums) ar kadastra Nr. (kadastra numurs), kas atrodas Līvānu novada Turku
pagastā, par 2007. gadu uz 2014. gada 25. septembri ir EUR 47,67.
M. Ū. mirusi 2003.gada 25.novembrī.
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļa parādu dzēš 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, 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 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
10.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu mirušai personai M. Ū. EUR
47,67 apmērā, kas izveidojies par zemes gabalu (nosaukums) ar kadastra Nr. (kadastra
numurs) un atrodas Līvānu novada Turku pagastā, par 2007.gadu.
10.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parāda dzēšanu.
10.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.

10. Par saistošajiem noteikumiem „Par likuma ”Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanu Līvānu novadā 2015.gadā”
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam
Paskaidro L. Ancāne
Izskatot saistošo noteikumu „Par likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli”
normu piemērošanu Līvānu novadā 2015. gadā” projektu un paskaidrojuma rakstu,
un
pamatojoties
uz
likuma
„Par
nekustamā
īpašuma
nodokli”
1
1
4
6
1. panta otrās daļas 9. punktu, 2.panta 8. daļu, 3.panta 1. daļu un 1. daļu, 9. panta
otro daļu un Pārejas noteikumu 58. un 59.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 14.
panta pirmās daļas 3. punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
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Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.13 „Par likuma ”Par nekustamā īpašuma
nodokli” normu piemērošanu Līvānu novadā 2015.gadā” /sk. pielikumā/.
2. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
3. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
Pielikumā:

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

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
3. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.

12. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot I. A., dzīvo (adrese), 2014.gada 10.septembra iesniegumu par
2012.gada 11.septembrī noslēgtā zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/50 darbības
termiņa pagarināšanu, un ņemot vērā, ka šī līguma darbības termiņš beidzās
2014.gada 10.septembrī, 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.
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Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar I. A., dzīvo (adrese), 2012.gada 11.septembrī noslēgtā līguma
Nr. LND/9-7/12/50 par zemes gabala 1,3 ha platībā ar kadastra Nr.7682-005-0084,
kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, nomu lauksaimniecības vajadzībām,
darbības termiņu uz vienu gadu, 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 zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
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.

13. Par zemes nomu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot A. P., dzīvo: (adrese), 2014. gada 20. augusta iesniegumu par
zemes nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu 8.0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 004 0201, kas atrodas Birzākos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā un
ņemot vērā 2011.gada 24.novembrī pieņemto Līvānu novada domes sēdes lēmumu
Nr.21-16(1) 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. P., dzīvo: (adrese), par zemes gabalu
8,3461 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 004 0201, kas atrodas Birzākos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši precizētai zemes platībai VZD nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem, uz 10
(desmit) gadiem, ar tiesībām līgumu pagarināt, atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas
mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
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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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1 lpp.
2. Izskatot J. P., dzīvo: (adrese), 2014. gada 22. augusta iesniegumu par zemes
nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu 4.0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652 007 0107, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā un ņemot vērā 2011.gada
24.novembrī pieņemto Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.21-16(1) 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar J. P., dzīvo: (adrese), par zemes gabalu
4.0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0107, kas atrodas Lauros, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši precizētai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem, uz 10 (desmit)
gadiem, ar tiesībām līgumu pagarināt, atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim
(0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes 1lpp.
3. Izskatot A. A., dzīvo: (adrese) 2014.gada 1.jūlija un 2014.gada 3.jūlija
iesniegumus par zemes gabalu, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
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1,82 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0089 un 0,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0570 iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes gabali, kas atrodas
Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, 1,82 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652 005 0089 un 0,704 ha platībā (platība precizēta atbilstoši VZD nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem) ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0570, ar Līvānu novada domes 2014.gada 31.jūlija
sēdes lēmumiem Nr. 10-13 (1) un Nr. 10-13 (2) „Par zemes gabala nodošanu
iznomāšanai” nodoti iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Jersikas
pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minēto zemes gabalu nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.3. punktam, un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā
punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt A. A., dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes gabalu
1,82 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0089 un zemes gabalu 0,704 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0570, atbilstoši precizētajai platībai pēc
VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem, lauksaimniecības vajadzībām uz vienu gadu, ar tiesībām līgumu
pagarināt uz identisku laiku, ja minētie zemes gabali nav nepieciešami valsts vai
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
3.2.Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3.3.Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja normatīvajos aktos tiek noteikts par šīs zemes piekritību valstij.
3.4.Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
3.5.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.

14. Par maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots J. Kirillovam, Ē. Slacevičam, I. Kalvānei, I. Jaunušānei
Paskaidro U. Skreivers
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Izskatot Līvānu novada domes saimniecības vadītāja Ulda Mališeva 2014.
gada 16. septembra iesniegumu par grozījumiem 2013. gada 28. novembra sēdes
lēmuma Nr. 20-26 „Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas
pakalpojumiem” 1. pielikumā, sakarā ar hidrauliska pacēlāja NIFTYLIFT N120TE
iegādi, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „b”
un „g” apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Papildināt Līvānu novada domes 2013. gada 28. novembra sēdes lēmuma
Nr. 20-26 „Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas
pakalpojumiem” 1. pielikuma „Maksas pakalpojumi Līvānu novada domē un pagastu
pārvaldēs” 1. daļu „Maksas pakalpojumi Līvānu novada domē” ar 1.2.3 punktu šādā
redakcijā:
Nr.p.k. Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena EURO
(bez PVN)
3
1.2.
Par hidrauliska pacēlāja NIFTYLIFT
N120TE izmantošanu
- Līvānu novada domes iestādēm
1 stunda
12,00
un struktūrvienībām
- pārējiem pakalpojuma
1 stunda
20,00 un PVN
saņēmējiem
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.

15. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA „REF”, reģistrācijas nr. 47702000662, juridiskā adrese: Avotu
iela 1b-53, Līvāni, valdes locekles Jevģenijas Reinbahas 2014. gada 09. septembra
iesniegumu par 2003. gada 27. novembrī noslēgtā Līvānu novada domes
nepadzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 135 iznomātās pagrabstāva platības Rīgas ielā
77, Līvānos, samazināšanu, atsakoties no iznomātās telpas 54,2 m2 platībā, bet
saglabājot nomu uz iznomāto telpu 9,7 m2 platībā (atstājot tiesības nodot telpu
apakšnomā pašnodarbinātām personām – šuvējām) un pamatojoties uz Ministru
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kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodika un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 7. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
10. punktu, kurā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt
saimnieciskās darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba
samazināšanu, un 21. pantu, Līvānu novada dome,
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus starp Līvānu novada domi un SIA „REF” reģ. nr.
47702000662, 2003.gada 27.novembrī noslēgtajā nepadzīvojamo telpu nomas līgumā
Nr. 135 un samazināt iznomājamo pagrabstāva telpu platību ēkā Rīgas ielā 77,
Līvānos, atstājot nomā telpu 9.7 m2 platībā (telpas litera nr. 129) un saglabāt tiesības
SIA „REF” nodot telpu apakšnomā pašnodarbinātām personām – šuvējām.
2. Atbrīvoto telpu 54.2 m2 platībā (telpas litera nr. 128) pieņemt no SIA „REF”
ar pieņemšanas-nodošanas aktu līdz 2014. gada 1. novembrim.
3. Noteikt, ka atbildīgā par grozījumu veikšanu nomas līgumā ir Līvānu
novada domes juriskonsulte Sanita Grabāne, par telpu pieņemšanu - saimniecības
daļas vadītājs Uldis Mališevs.
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: telpu shēmas izkopējums uz 1 lpp.

16. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro I. Peiseniece
1. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2014.gada 15.septembra vēstuli Nr.1-13/101
par izmaiņām amatu vienību sarakstā, iekļaujot amata vienību „interešu izglītības
skolotājs” (profesijas kods 2359 06) 0,286 likmes (6 stundas nedēļā) koncertmeistara
pienākumu veikšanai no 2014.gada 1.oktobra, lai nodrošinātu kvalitatīvu interešu
izglītības kolektīvu kultūrizglītības jomā sagatavošanos XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem 2015.gada jūlijā, 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Ar 2014.gada 1.oktobri iekļaut Līvānu 1.vidusskolas amata vienību
sarakstā amata vienību „interešu izglītības skolotājs” (profesijas kods 2359 06) 0,286
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likmes, nosakot atalgojumu saskaņā ar pedagogu tarifikāciju (skat. amata vienību
sarakstu pielikumā).
1.2. Noteikt, ka izdevumi papildus izveidotās amatu vienības darba apmaksai
un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz 2014.gada
beigām tiks finansēti no Līvānu 1.vidusskolas 2014.gadam iedalītajiem budžeta
līdzekļiem.
1.3.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktors
Juris Iesalnieks.
Pielikumā: saraksts uz 1 lpp.
2. Izskatot Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2014.gada 15.septembra vēstuli
Nr.1-11/52 par izmaiņām amatu vienību sarakstā, iekļaujot amata vienību „interešu
izglītības skolotājs” (profesijas kods 2359 06) 0,238 likmes (5 stundas nedēļā)
koncertmeistara pienākumu veikšanai no 2014.gada 1.oktobra, lai nodrošinātu
kvalitatīvu interešu izglītības kolektīvu kultūrizglītības jomā sagatavošanos XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015.gada jūlijā, 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1.Ar 2014.gada 1.oktobri iekļaut Līvānu Bērnu un jauniešu centra amata
vienību sarakstā amata vienību “interešu izglītības skolotājs” (profesijas kods 2359
06) 0,238 likmes, nosakot atalgojumu saskaņā ar pedagogu tarifikāciju (skat. amata
vienību sarakstu pielikumā).
2.2.Noteikt, ka izdevumi papildus izveidotās amatu vienības darba apmaksai
un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz 2014.gada
beigām tiks finansēti no Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2014.gadam iedalītajiem
budžeta līdzekļiem.
2.3.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jauniešu
centra direktore Valentīna Poikāne.
Pielikumā: saraksts uz 1 lpp.
3. Izskatot Jaunsilavas pamatskolas 2014.gada 15.septembra vēstuli Nr.116/64 un 2014.gada 16.septembra vēstuli Nr.1-16/65 par izmaiņām amatu vienību
sarakstā, iekļaujot amata vienību „interešu izglītības skolotājs” (profesijas kods 2359
06) 0,048 likmes (1 stunda nedēļā) koncertmeistara pienākumu veikšanai no
2014.gada 1.oktobra, lai nodrošinātu kvalitatīvu interešu izglītības kolektīvu
kultūrizglītības jomā sagatavošanos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem 2015.gada jūlijā, un palielinot slodzi amata vienībai „pirmsskolas izglītības
skolotājs” (profesijas kods 2342 01) par 0,207 likmēm, pamatojoties uz 2009.gada
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28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
40.punktu, kas nosaka, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuriem noteikta
30 stundu mēneša darba algas likme, tarificē līdz četrām darba stundām nedēļā
mācību nodarbību sagatavošanai, 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, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Ar 2014.gada 1.oktobri iekļaut Jaunsilavas pamatskolas amata vienību
sarakstā amata vienību „interešu izglītības skolotājs” (profesijas kods 2359 06) 0,048
likmes, nosakot atalgojumu saskaņā ar pedagogu tarifikāciju (skat. amata vienību
sarakstu pielikumā).
3.2. Ar 2014.gada 1.oktobri palielināt slodzi Jaunsilavas pamatskolas amata
vienībai „pirmsskolas izglītības skolotājs” (profesijas kods 2342 01) par 0,207
likmēm, nosakot atalgojumu saskaņā ar pedagogu tarifikāciju (skat. amata vienību
sarakstu pielikumā).
3.3. Noteikt, ka izdevumi papildus izveidoto amatu vienību darba apmaksai un
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz 2014.gada
beigām tiks finansēti no Jaunsilavas pamatskolas 2014.gadam iedalītajiem budžeta
līdzekļiem.
3.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Jaunsilavas pamatskolas
direktore Janīna Usāre.
Pielikumā: saraksts uz 1 lpp.
4. Izskatot Jersikas pamatskolas 2014.gada 15.septembra vēstuli Nr.1-12/27
par izmaiņām amatu vienību sarakstā, iekļaujot amata vienību „interešu izglītības
skolotājs” (profesijas kods 2359 06) 0,048 likmes (1 stunda nedēļā) koncertmeistara
pienākumu veikšanai no 2014.gada 1.oktobra, lai nodrošinātu kvalitatīvu interešu
izglītības kolektīvu kultūrizglītības jomā sagatavošanos XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem 2015. gada jūlijā, 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Ar 2014.gada 1.oktobri iekļaut Jersikas pamatskolas amata vienību
sarakstā amata vienību „interešu izglītības skolotājs” (profesijas kods 2359 06) 0,048
likmes, nosakot atalgojumu saskaņā ar pedagogu tarifikāciju (skat. amata vienību
sarakstu pielikumā).
4.2. Noteikt, ka izdevumi papildus izveidotās amatu vienības darba apmaksai
un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz 2014.gada
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beigām tiks finansēti no Jersikas pamatskolas 2014.gadam iedalītajiem budžeta
līdzekļiem.
4.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Jersikas pamatskolas
direktore Inese Jaunušāne.
Pielikumā: saraksts uz 1 lpp.
5. Izskatot Rožupes pamatskolas 2014.gada 15.septembra vēstuli Nr.1-12/42
un 2014.gada 15.septembra vēstuli Nr.1-12/44 par izmaiņām amatu vienību sarakstā,
iekļaujot amata vienību „interešu izglītības skolotājs” (profesijas kods 2359 06) 0,048
likmes (1 stunda nedēļā) koncertmeistara pienākumu veikšanai no 2014.gada
1.oktobra, lai nodrošinātu kvalitatīvu interešu izglītības kolektīvu kultūrizglītības
jomā sagatavošanos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015.gada
jūlijā, un palielinot slodzi amata vienībai „pirmsskolas izglītības skolotājs” (profesijas
kods 2342 01) par 0,167 likmēm, pamatojoties uz 2009. gada 28.jūlija Ministru
kabineta noteikumu Nr.836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi” 40.punktu, kas
nosaka, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuriem noteikta 30 stundu
mēneša darba algas likme, tarificē līdz četrām darba stundām nedēļā mācību
nodarbību sagatavošanai, 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, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Ar 2014.gada 1.oktobri iekļaut Rožupes pamatskolas amata vienību
sarakstā amata vienību „interešu izglītības skolotājs” (profesijas kods 2359 06) 0,048
likmes, nosakot atalgojumu saskaņā ar pedagogu tarifikāciju (skat. amata vienību
sarakstu pielikumā).
5.2. Ar 2014.gada 1.oktobri palielināt slodzi Rožupes pamatskolas amata
vienībai „pirmsskolas izglītības skolotājs” (profesijas kods 2342 01) par 0,167
likmēm, nosakot atalgojumu saskaņā ar pedagogu tarifikāciju (skat. amata vienību
sarakstu pielikumā).
5.3. Noteikt, ka izdevumi papildus izveidoto amatu vienību darba apmaksai un
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz 2014.gada
beigām tiks finansēti no Rožupes pamatskolas 2014.gadam iedalītajiem budžeta
līdzekļiem.
5.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rožupes pamatskolas
direktors Gundars Kucenčeirs.
Pielikumā: saraksts uz 1 lpp.
6. Izskatot Rudzātu vidusskolas 2014.gada 16.septembra vēstuli Nr.1-11/36
par slodzes palielināšanu amata vienībai „pirmsskolas izglītības skolotājs” (profesijas
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kods 2342 01) par 0,134 likmēm, pamatojoties uz 2009.gada 28.jūlija Ministru
kabineta noteikumu Nr.836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi” 40.punktu, kas
nosaka, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuriem noteikta 30 stundu
mēneša darba algas likme, tarificē līdz četrām darba stundām nedēļā mācību
nodarbību sagatavošanai, 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, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Ar 2014.gada 1.oktobri palielināt slodzi Rudzātu vidusskolas amata
vienībai „pirmsskolas izglītības skolotājs” (profesijas kods 2342 01) par 0,134
likmēm, nosakot atalgojumu saskaņā ar pedagogu tarifikāciju (skat. amata vienību
sarakstu pielikumā).
6.2. Noteikt, ka izdevumi papildus slodzes darba apmaksai un darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz 2014.gada beigām tiks
finansēti no Rudzātu vidusskolas 2014.gadam iedalītajiem budžeta līdzekļiem.
6.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rudzātu vidusskolas direktors
Vladislavs Spriņģis.
Pielikumā: saraksts uz 1 lp.
7. Izskatot Sutru pamatskolas 2014.gada 16.septembra vēstuli Nr.1-11/11 par
slodzes palielināšanu amata vienībai „pirmsskolas izglītības skolotājs” (profesijas
kods 2342 01) par 0,034 likmēm, pamatojoties uz 2009.gada 28.jūlija Ministru
kabineta noteikumu Nr.836 „ Pedagogu darba samaksas noteikumi” 40.punktu, kas
nosaka, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kuriem noteikta 30 stundu
mēneša darba algas likme, tarificē līdz četrām darba stundām nedēļā mācību
nodarbību sagatavošanai, 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, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Ar 2014.gada 1.oktobri palielināt slodzi Sutru pamatskolas amata vienībai
„pirmsskolas izglītības skolotājs” (profesijas kods 2342 01) par 0,034 likmēm,
nosakot atalgojumu saskaņā ar pedagogu tarifikāciju (skat. amata vienību sarakstu
pielikumā).
7.2. Noteikt, ka izdevumi papildus slodzes darba apmaksai un darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz 2014.gada beigām tiks
finansēti no Sutru pamatskolas 2014.gadam iedalītajiem budžeta līdzekļiem.
7.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Sutru pamatskolas direktors
Māris Grigalis.
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Pielikumā: saraksts uz 1 lpp.
8. Izskatot Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” 2014.gada
12.septembra vēstuli Nr.1-8/8 par slodzes palielināšanu amata vienībai „pirmsskolas
izglītības skolotājs” (profesijas kods 2342 01) par 1,267 likmēm, pamatojoties uz
2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 40.punktu, kas nosaka, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem,
kuriem noteikta 30 stundu mēneša darba algas likme, tarificē līdz četrām darba
stundām nedēļā mācību nodarbību sagatavošanai, 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
8.1.Ar 2014.gada 1.oktobri palielināt slodzi Līvānu novada pirmsskolas
izglītības iestādes „Rūķīši” amata vienībai „pirmsskolas izglītības skolotājs”
(profesijas kods 2342 01) par 1,267 likmēm, nosakot atalgojumu saskaņā ar pedagogu
tarifikāciju (skat. amata vienību sarakstu pielikumā).
8.2.Noteikt, ka izdevumi papildus slodzes darba apmaksai un darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz 2014.gada beigām tiks
finansēti no Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” 2014.gadam
iedalītajiem budžeta līdzekļiem.
8.3.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pirmsskolas
izglītības iestādes „ Rūķīši” vadītāja Aija Grugule.
Pielikumā: saraksts uz 1 lpp.

17. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa apbūvēta zemesgabala
Meža ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot I. K., dzīvesvieta deklarēta (adrese), 2014. gada 29.augusta
iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemes gabala ar kadastra
Nr.7611 003 1611, kas atrodas Meža ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, uz kura atrodas
Ivetai Kurpniecei piederoša dzīvojamā māja un saimniecības ēkas, un par kuru ir
noslēgts nomas līgums, atsavināšanu, un Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kurš
nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu
var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
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privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir
izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas
līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts
zemes nomas līgums, 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašuma objektu – atsevišķu apbūvētu
zemesgabalu Meža ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, 912 m2 platībā ar kadastra
numuru 7611 003 1611.
2. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā zemes gabala novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā ( Atbrīvošanas
aleja 88, Rēzekne, LV – 4601 ).

18. Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot V. N. S., dzīvo (adrese), 2014. gada 28. augusta iesniegumu par
nosaukuma piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem (kadastra numurs)
un (kadastra numurs), kas atrodas (adrese), sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi’’, un likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem (kadastra numurs) platībā 1,91 ha un (kadastra numurs) platībā 1,81
ha, kas atrodas (adrese), nosaukumu (nosaukums) (sk. pielikumā izkopējumu no
kadastra kartes).
1.2. Noteikt, ka atbildīgais 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 pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:

1) izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2) zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna kopija uz 1 lpp.

2. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0428, kas atrodas
Beirupurvā, Turku pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi” un likuma ,,Par pašvaldībām“ 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt pašvaldībai piekrītošai neapbūvētai zemes vienībai 2,9 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0428, kas atrodas Beirupurvā, Turku pagastā,
Līvānu novadā, nosaukumu ,,Lāčuki” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1lpp.
3. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0178, kas atrodas
Kusiņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi” un likuma ,,Par pašvaldībām“ 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
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NOLEMJ:
3.1.Piešķirt pašvaldībai piekrītošai neapbūvētai zemes vienībai 0,6358 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0178, kas atrodas Kusiņos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, nosaukumu ,,Sergunta” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra
kartes).
3.2.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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 1 lpp.

19. Par adrešu informācijas precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 2014.gada 5.septembra vēstuli
Nr.2-04.1-L/847 par adrešu datu kārtošanu Līvānu novada pašvaldībā un pievienoto
sarakstu ar adresācijas objektiem, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, kuriem
nav piešķirtas adreses, sakarā ar datu precizēšanu Valsts zemes dienesta nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) adrešu reģistrā, un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi”, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamajam īpašumam – smago un vieglo automašīnu garāžām
ar kadastra apzīmējumiem 7686-007-0409-002 un 7686-007-0409-003, kas atrodas
Jaunsilavas ielā, Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi: Jaunsilavas
iela 2A, Jaunsilavas, Turku pagasts, Līvānu novads.
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.
2. Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 2014.gada 5.septembra vēstuli
Nr.2-04.1-L/847 par adrešu datu kārtošanu Līvānu novada pašvaldībā un pievienoto
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sarakstu ar adresācijas objektiem, kas atrodas Līvānu pilsētā, Līvānu novadā, kuriem
nav piešķirtas adreses, sakarā ar datu precizēšanu Valsts zemes dienesta nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) adrešu reģistrā, un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi”, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt nekustamajam īpašumam – LMT bāzes stacijai ar kadastra
apzīmējumu 7611-002-0918-001, kas atrodas Celtniecības ielā, Līvānos, Līvānu
novadā, jaunu adresi: Celtniecības iela 8C, Līvāni, Līvānu novads.
2.2. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,04 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7611-003-1112 un ar to funkcionāli saistīto ēku ar kadastra
apzīmējumu 7611-003-1112-001, kas atrodas Zemgales ielā, Līvānos, Līvānu novadā,
adresi: Zemgales iela 3A, Līvāni, Līvānu novads.
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.
3. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par adreses maiņu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu
7652-005-0376, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu
precizēšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā (NĪVK IS) un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1.Mainīt nekustamā īpašuma - zemes vienībai 0,07 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0376 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0376-001 noteikto adresi „Pļavas”, Āriņi, Jersikas pagasts,
Līvānu novads, uz adresi: „Pļaviņas”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2014.gada
16.jūlija vēstuli nr. 9-02/375897/1 par informācijas precizēšanu noteiktajām adresēm
nekustamajam īpašumam ar nosaukumu ,,Līvānu ķieģelis” ar kadastra Nr.7652-0010062, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, pēc tā sadalīšanas vairākās zemes
vienībās, sakarā ar datu precizēšanu Valsts zemes dienesta adrešu reģistrā, un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un
saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
,,Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.3.punktu, kas nosaka, ka adresācijas objektu
nosaukumiem jāatbilst Valsts valodas likumā noteiktajām prasībām, un 6.5.punktu,
kas nosaka, ka ciema, viensētas, ēkas un apbūvei paredzētās zemes vienības
nosaukumā nedrīkst izmantot vārdu savienojumu, kas satur fiziskas personas vārdu un
uzvārdu, privāto tiesību juridiskas personas, šādu personu apvienības un publisko
tiesību juridiskas personas nosaukumu, 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, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Mainīt ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7652-001-0062-002 un
7652-001-0062-0004 noteikto adresi: ,,Līvānu ķieģelis”, Iesalnieki, Jersikas pagasts,
Līvānu novads, uz adresi: Stirnu iela 1, Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, un
noteikt zemes vienībai 0,56 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0118 un ar
to funkcionāli saistītām ēkām un būvēm adresi: Stirnu iela 1, Iesalnieki, Jersikas
pagasts, Līvānu novads (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
4.2. Mainīt ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7652-001-0062-003,
7652-001-0062-012 un 7652-001-0062-006 noteikto adresi: ,,Līvānu ķieģelis”,
Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, uz adresi: Stirnu iela 5, Iesalnieki,
Jersikas pagasts, Līvānu novads, un noteikt zemes vienībai 1,72 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0117 un ar to funkcionāli saistītām ēkām adresi: Stirnu iela 5,
Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra
kartes).
4.3. Noteikt zemes vienībai 0,3251 ha platībā ar kadastra Nr.7652-001-0128
un ar to funkcionāli saistīto būvi ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0062-005, kas
atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: Stirnu iela 3, Iesalnieki,
Jersikas pagasts, Līvānu novads (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
4.4.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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4.5.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 2014.gada 5.septembra vēstuli
Nr.2-04.1-L/847 par adrešu datu kārtošanu Līvānu novada pašvaldībā un ziņu
sniegšanu Valsts adrešu reģistram un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmai par vēstulē norādītajiem adresācijas objektiem, kuriem nav piešķirta adrese,
kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu precizēšanu Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) adrešu
reģistrā, un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
14.pantu un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
,,Adresācijas sistēmas noteikumi”, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Noteikt zemes vienībai 23,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0020048 un ar to funkcionāli saistītai ēkai ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0048-001
adresi: „Briežudārzs”, Ludvigova, Sutru pagasts, Līvānu novads.
5.2. Noteikt zemes vienībai 0,4220 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682002-0087 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
7682-002-0087-002, 7682-002-0087-003, 7682-002-0087-004 un 7682-002-0087-005
adresi: „Ūdenstornis”, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads.
5.3. Noteikt zemes vienībai 0,1170 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682002-0088 un ar to funkcionāli saistītai ēkai ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0088001 adresi: „Kanalizācijas sūkņu stacija”, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads.
5.4. Noteikt zemes vienībai 1,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0050122 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
7682-005-0122-001, 7682-005-0122-002, 7682-005-0122-003, 7682-005-0122-004,
7682-005-0122-005, 7682-005-0122-006 un 7682-005-0122-007 adresi: „Lipušku
graudu kalte”, Lipuški, Sutru pagasts, Līvānu novads.
5.5. Noteikt ēkai ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0002-010 adresi:
„Vojažs”, Ceļa Onckuļi, Sutru pagasts, Līvānu novads.
5.6. Nenoteikt jaunu adresi– graudu bunkuriem ar kadastra apzīmējumu 7682002-0459-001 un nojumei ar kadastra apzīmējumu 7682-002-0459-002, jo būves ir
demontētas un nav uzskatāmas par adresācijas objektu.
5.7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
5.8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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20. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2014.gada
10.septembra vēstuli Nr.2-04.1-L/860 „Par kadastra informācijas sniegšanu”, kurā
reģionālā nodaļa, izvērtējot Kadastra informācijas sistēmas datus, ir konstatējusi, ka
apbūvēta zemes vienība 8,92 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0074 ir
reģistrēta J. D. lietojumā un ir uzmērīta, bet Reģionālās nodaļas rīcībā nav atzinumu
par īpašuma tiesību atzīšanu uz mantojamo zemi vai lēmuma par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu iepriekš minētai personai, kā arī nav pašvaldības lēmuma par
lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7668-0060074 atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantā noteiktajiem nosacījumiem.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos”, kurā noteikts, ka tiesiskajiem valdītājiem, kuri nav
noslēguši zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes
banka”, vai zemes lietotājiem, kuri nav veikuši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
noteiktajos termiņos ar zemes izpirkšanu saistītās darbības – jāizbeidz zemes
lietošanas tiesības un jāpieņem lēmumi par zemes piekritību pašvaldībai vai zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piektās daļas pirmo un otro punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai piekrīt apbūvēta un
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
2.1.daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi un 25.panta 4.daļā
noteikto, ka par apbūvētu zemi 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības J. D. uz apbūvētu zemes vienību 8,92 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0074, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, ar tiesībām noslēgt zemes nomas līgumu par lietošanā bijušo zemi.
1.2. Atzīt, ka apbūvēta zemes vienība 8,92 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7668-006-0074, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, par kuru noslēdzams
zemes nomas līgums, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda.
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1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS, par nomas līguma slēgšanu – Līvānu
novada domes juriskonsulte Sanita GRABĀNE.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2014.gada
10.septembra vēstuli Nr.2-04.1-L/860 „Par kadastra informācijas sniegšanu”, kurā
reģionālā nodaļa, izvērtējot Kadastra informācijas sistēmas datus, konstatē, ka
apbūvētas zemes vienības 1,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0188 un
10,75 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0190 ir reģistrētas A. B. lietojumā,
bet Reģionālās nodaļas rīcībā nav atzinumu par īpašuma tiesību atzīšanu uz
mantojamo zemi vai lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu iepriekš
minētajām personām, kā arī nav pašvaldības lēmuma par lietošanas tiesību izbeigšanu
uz zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7668-007-0188 un 7668-007-0190
atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantā noteiktajiem nosacījumiem.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos”, kurā noteikts, ka tiesiskajiem valdītājiem, kuri nav
noslēguši zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes
banka”, vai zemes lietotājiem, kuri nav veikuši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
noteiktajos termiņos ar zemes izpirkšanu saistītās darbības – jāizbeidz zemes
lietošanas tiesības un jāpieņem lēmumi par zemes piekritību pašvaldībai vai zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piektās daļas pirmo un otro punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai piekrīt apbūvēta un
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
2.1.daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi un 25.panta 4.daļā
noteikto, ka par apbūvētu zemi 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības A. B. uz apbūvētām zemes vienībām
1,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0188 un 10,75 ha platībā ar
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kadastra apzīmējumu 7668-007-0190, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, ar
tiesībām noslēgt zemes nomas līgumu par lietošanā bijušo zemi.
2.2. Atzīt, ka apbūvētas zemes vienības 1,57 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-007-0188 un 10,75 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-0070190, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, par kurām noslēdzams zemes
nomas līgums, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot to platību atbilstoši
VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem 1,5659 ha platībā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668007-0188 un 10,8036 ha platībā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668-0070190.
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS, par nomas līguma slēgšanu – Līvānu
novada domes juriskonsulte Sanita GRABĀNE.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
3. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 27.augusta vēstuli nr. 2-04.1L/821 „Par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 76680030090”, kurā reģionālā
nodaļa, izvērtējot Kadastra informācijas sistēmas datus, konstatē, ka nekustamā
īpašuma ar kadastra numuru 7668-003-0090 sastāvā ietilpst zemes vienība 5,4855 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0090, uz kuras atrodas Vitālijam Utnānam
piederošas ēkas un būves ar kadastra apzīmējumiem 7668-003-0090-001, 7668-0030090002 un 7668-003-0090-003.
Zeme piešķirta lietošanā V. U. ar Rudzātu pagasta padomes 1996.gada
31.oktobra lēmumu ,,Par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā” piemājas
saimniecības veidošanai. VZD Kadastra informācijas sistēmā V. U. ir reģistrēts kā
nekustamā īpašumā ar kadastra numuru 7668-003-0090 lietotājs. Minētā zemes
vienība nav uzmērīta un reģionālās nodaļas rīcībā nav atzinuma par īpašuma tiesību
atzīšanu uz mantojamo zemi, nav arī pašvaldības lēmuma par lietošanas tiesību
izbeigšanu V. U. atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantā noteiktajiem
nosacījumiem.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos”, kurā noteikts, ka tiesiskajiem valdītājiem, kuri nav
noslēguši zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes
banka”, vai zemes lietotājiem, kuri nav veikuši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
noteiktajos termiņos ar zemes izpirkšanu saistītās darbības – jāizbeidz zemes
lietošanas tiesības un jāpieņem lēmumi par zemes piekritību pašvaldībai vai zemes
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ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piektās daļas pirmo un otro punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai piekrīt apbūvēta un
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
2.1.daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi un 25.panta 4.daļā
noteikto, ka par apbūvētu zemi 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības V. U. uz apbūvētu zemes vienību 6,2 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0090, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, precizējot tās platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem 5,4855 ha platībā, ar tiesībām
noslēgt zemes nomas līgumu par lietošanā bijušo zemi.
3.2. Atzīt, ka apbūvēta zemes vienība 5,4855 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-003-0090, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, par kuru
noslēdzams zemes nomas līgums, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un
ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda.
3.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS, par nomas līguma slēgšanu – Līvānu
novada domes juriskonsulte Sanita GRABĀNE.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 27.augusta vēstuli nr. 2-04.1L/822 „Par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.76680070316”, kurā reģionālā nodaļa,
izvērtējot Kadastra informācijas sistēmas datus, konstatē, ka nekustamā īpašuma ar
kadastra Nr.7668-007-0316 sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai 7,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-005-0124, kas reģistrēta uz L. B. vārda, Reģionālās
nodaļas rīcībā nav atzinuma par īpašuma tiesību atzīšanu uz mantojamo zemi, vai
lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu L. B., kā arī nav ziņu par
sertifikātu pārskaitīšanu par izpērkamo zemi. Minētā zemes vienība ir uzmērīta un
zemes robežu plāns ir reģistrēts Kadastra informācijas sistēmā. Zemes vienība 7,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-005-0124 nav apbūvēta.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos”, kurā noteikts, ka tiesiskajiem valdītājiem, kuri nav
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noslēguši zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar VAS „Latvijas Hipotēku un zemes
banka”, vai zemes lietotājiem, kuri nav veikuši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
noteiktajos termiņos ar zemes izpirkšanu saistītās darbības – jāizbeidz zemes
lietošanas tiesības un jāpieņem lēmumi par zemes piekritību pašvaldībai vai zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piektās daļas pirmo un otro punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai piekrīt apbūvēta un
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi un 25.panta 4.daļā noteikto,
ka par apbūvētu zemi noslēdzami zemes nomas līgumi, 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības L. B. uz neapbūvētu zemes vienību 7,0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-005-0124, kas atrodas Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā, ar tiesībām noslēgt zemes nomas līgumu par lietošanā bijušo zemi.
4.2. Atzīt, ka neapbūvēta zemes vienība 7,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-005-0124, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, par
kuru noslēdzams zemes nomas līgums, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā
zeme un ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda.
4.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS, par nomas līguma slēgšanu – Līvānu
novada domes juriskonsulte Sanita GRABĀNE.
4.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.

21. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Borovka 1”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
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22. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.

23. Par adrešu noteikšanu Līvānu novada Rudzātu pagastā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 2014.gada 5.septembra vēstuli Nr.204.1-L/847 par adrešu datu kārtošanu Līvānu novada pašvaldībā un pievienoto
sarakstu ar adresācijas objektiem, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, kuriem
nav piešķirtas adreses, sakarā ar datu precizēšanu Valsts zemes dienesta nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) adrešu reģistrā, un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi”, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 8,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-007-0001 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7668-007-0001-001 un 7668-007-0001-002, kas atrodas
Būmaņos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Būmaņu ferma” , Būmaņi,
Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,9844 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-007-0323 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0323-001, kas atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā, adresi: ,,Centra noliktava”, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
3. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-007-0381 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0381-001, kas atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā, adresi: ,,Transformatoru apakšstacija STA-2201”, Rudzāti, Rudzātu
pagasts, Līvānu novads.
4. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,4937 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-007-0418 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
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ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0069-001, kas atrodas Borovkā, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā, adresi: ,,Kautuve”, Borovka, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
5. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,1132 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-007-0118 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7668-007-0118-002, 7668-007-0118-003, 7668-007-0118004, 7668-007-0118-005, 7668-007-0118-007, 7668-007-0118-008, 7668-007-0118009, 7668-007-0118-010, 7668-007-0118-011, kas atrodas Rudzātos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Centra kūtiņas”, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu
novads.
6. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 1,1885 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-007-0179 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0179-001, 7668-007-0179-002 un 7668-007-0179008, kas atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Centra
ūdenstornis”, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
7. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 1,6 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-007-0172 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7668-007-0172-001, 7668-007-0172-002, 7668-007-0172003, 7668-007-0172-004, 7668-007-0172-005, 7668-007-0172-006, 7668-007-0172007, 7668-007-0172-008, 7668-007-0172-009 un 7668-007-0172-010, kas atrodas
Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, adresi: Jaunatnes iela 3, Rudzāti, Rudzātu
pagasts, Līvānu novads.
8. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-007-0363 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0363-001 un 7668-007-0363-002, kas atrodas
Borovkā, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Niedrīšu ferma”, Borovka,
Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
9. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,7387 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-007-0384 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0384-001, kas atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā, adresi: ,,Bērnudārzs”, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
10.Noteikt nekustamajam īpašumam – ēkai ar kadastra apzīmējumu 7668-0070386-001, kas atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Katlu
māja”, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
11. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 1,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-009-0079 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumu 7668-009-0079-001 un 7668-009-0079-002, kas atrodas
Alksniešos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Pirmās Ošudruvas”, Alksnieši,
Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
12. Nenoteikt adresi – ēkai ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0018-002, jo
saimniecības ēka nav uzskatāma par adresācijas objektu (sabrukusi).
13. Nenoteikt adresi – mājai ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0019-001 un
ar to saistītajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7668-003-0019-002 un 7668-00353

0019-003, jo dzīvojamā māja un saimniecības ēkas nav uzskatāmas par adresācijas
objektu (sabrukušas).
14. Nenoteikt adresi – mājai ar kadastra apzīmējumu 7668-003-0090-001 un
ar to saistītajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7668-003-0090-002 un 7668-0030090-003, jo dzīvojamā māja un saimniecības ēkas nav uzskatāmas par adresācijas
objektu (sabrukušas).
15. Nenoteikt adresi – mājai ar kadastra apzīmējumu 7668-004-0060-001 un
ar to saistīto būvi ar kadastra apzīmējumu 7668-004-0060-002, jo dzīvojamā māja un
saimniecības ēka nav uzskatāmas par adresācijas objektu (sabrukušas).
16. Nenoteikt adresi – ēkai ar kadastra apzīmējumu 7668-004-0153-001 un ar
to saistīto būvi ar kadastra apzīmējumu 7668-004-0153-002, jo ēkas nav uzskatāmas
par adresācijas objektu (sabrukušas).
17. Nenoteikt adresi – mājai ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0069-001 un
ar to saistīto būvi ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0069-002, jo dzīvojamā māja un
saimniecības ēka nav uzskatāmas par adresācijas objektu (sabrukušas).
18. Nenoteikt adresi – mājai ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0090-001 un
ar to saistītajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7668-006-0090-002 un 7668-0060090-003, jo dzīvojamā māja un saimniecības ēkas nav uzskatāmas par adresācijas
objektu (sabrukušas).
19. Nenoteikt adresi – ēkai ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0233-001, jo
ēka nav uzskatāma par adresācijas objektu (sabrukusi).
20. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
21. 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.

24. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada
Jersikas pagastā un platības precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
iesniegto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošo Līvānu
novada Jersikas pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemes vienību
un pašvaldības tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošo zemes vienību, uz kurām
zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un par kurām nav pieņemts lēmums
par zemes vienību piekritību vai piederību pašvaldībai atbilstoši likumam „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”,
izvērtējumu un ierosinājumu precizēt platību 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
54

neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, un 25.panta ceturtajā daļā
noteikto, ka par apbūvētu zemi 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka sekojošas apbūvētas un neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas
Līvānu novada Jersikas pagastā, par kurām ar bijušajiem zemes lietotājiem ir noslēgti
zemes nomas līgumi, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot to platību atbilstoši
VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem:
1.1. zemes vienība 0.0761 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0234,
kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.2. zemes vienība 0.0924 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0240,
kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.3. zemes vienība 0.0606 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0288,
kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.4. zemes vienība 0.0425 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0258,
kas atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.5. zemes vienība 0.0415 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0290,
kas atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.6. zemes vienība 0.0304 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0291,
kas atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.7. zemes vienība 0.0252 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0295,
kas atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.8. zemes vienība 0.0375 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0299,
kas atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.9. zemes vienība 0.0586 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0302,
kas atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.10. zemes vienība 0.0704 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0303,
kas atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.11. zemes vienība 0.8565 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0284,
kas atrodas Upeniekos , Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.12. zemes vienību 0.6461 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0285,
kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.13. zemes vienību 1.395 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0320,
kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
55

1.14. zemes vienība 1.3458 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0061,
kas atrodas Birzākos , Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.15. zemes vienība 4.1775 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0068,
kas atrodas Birzākos , Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.16. zemes vienība 5.7446 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0126,
kas atrodas Birzākos , Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.17. zemes vienība 1.0124 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0162,
kas atrodas Birzākos , Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.18. zemes vienība 8.3461 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0201,
kas atrodas Birzākos , Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.19. zemes vienība 0,0791 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0248,
kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.20. zemes vienība 0,0759 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0249,
kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.21. zemes vienība 0,0818 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0258,
kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.22. zemes vienību 3.41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-007-0093,
kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.23. zemes vienību 4.0589 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0070107, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.24. zemes vienību 0.6358 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0070178, kas atrodas Kusiņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.25. zemes vienību 3.2361 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0070179, kas atrodas Kusiņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.26. zemes vienību 0.1413 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0070224, kas atrodas Kusiņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā.
2. Atzīt, ka sekojošas 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:
2.1. apbūvēta zemes vienība 0.3506 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652003-0293, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
2.2. apbūvēta zemes vienība 0.1844 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652005-0235, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.3. apbūvēta zemes vienība 0.1605 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652005-0255, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.4. apbūvēta zemes vienība 0.0584 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652005-0262, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.5. apbūvēta zemes vienība 0.0702 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652005-0282, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.6. apbūvēta zemes vienība 0.0688 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652005-0289, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
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2.7. apbūvēta zemes vienība 0.0479 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652005-0293, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.8. apbūvēta zemes vienība 0.0813 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652005-0333, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.9. apbūvēta zemes vienība 0.0726 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652005-0343, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.10. apbūvēta zemes vienība 0.3855 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652007-0058, kas atrodas Gosporos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.11. apbūvēta zemes vienība 2.7402 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652007-0118, kas atrodas Lauros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.12. apbūvēta zemes vienība 0.4519 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652007-0140, kas atrodas Kusiņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.13. apbūvēta zemes vienība 4.49 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652007-0152, kas atrodas Kusiņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
2.14. apbūvēta zemes vienība 2.3534 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652007-0180, kas atrodas Kusiņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā.
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2. punktā norādīto zemes vienību platības var
tikt precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

25. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada
Jersikas pagastā un platības precizēšanu.
Ziņo J.Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
iesniegto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošo Līvānu
novada Jersikas pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemes vienību
un pašvaldības tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošo zemes vienību, uz kurām
zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un par kurām nav pieņemts lēmums
par zemes vienību piekritību vai piederību pašvaldībai, izvērtējumu un pamatojoties
uz Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumiem Nr.996 ”Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” 11.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldība izvērtē un pieņem lēmumu
par zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi, un saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
(21) daļu - zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes
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pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās, un ja minētajā termiņā persona zemes
nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, 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, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā sekojošas pašvaldības valdījumā esošas
zemes vienības, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, precizējot to platību
atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem:
1.1. zemes vienību 4.228 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0140,
kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.2. zemes vienību 1.9594 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0141,
kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.3. zemes vienību 1.3729 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0217,
kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.4. zemes vienību 1.0906 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0281,
kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.5. zemes vienību 0.5932 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0283,
kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.6. zemes vienību 0.9027 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-004-0191,
kas atrodas Iztekās, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.7. zemes vienību 1.3429 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0073,
kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.8. zemes vienību 0.0884 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0337,
kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.9. zemes vienību 0.1159 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0395,
kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.10. zemes vienību 0,063 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0408,
kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.11. zemes vienību 0,0573 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050448, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.12. zemes vienību 2.1272 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0070120, kas atrodas Lauros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.13. zemes vienību 2.6963 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0070124, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.14. zemes vienību 0.4487 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0070172, kas atrodas Lauros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
1.15. zemes vienība 0.0839 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0252,
kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
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1.16. zemes vienība 0.1461 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0256,
kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienību platības var tikt
precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

26. Par SIA “Līvānu karbons” iesnieguma par plānotās
B kategorijas piesārņojošās darbības pētīšanas režīmā izskatīšanu
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots J. Kirillovam, Ē. Salcevičam
Paskaidro R. Šmukste, A. Neicenieks, U. Skreivers, L. Ancāne
Izskatot SIA „Līvānu karbons”, reģ. nr. 40003969013, Elizabetes iela 75,
Rīga, LV-1050, 2014. gada 16. septembra iesniegumu Nr.1/14 (saņemts 18.09.2014)
par B kategorijas piesārņojošās darbības iesnieguma izskatīšanu un priekšlikumu
sniegšanu – kokogļu ražošanai ar 1 SIFIC/CISR 2000 tipa retorti īpašumā „Karbons”
Līvānu novadā, Rožupes pagastā plānotajai piesārņojošai darbībai un Valsts Vides
dienesta Daugavpils reģionālās pārvaldes 2014. gada 23. septembra vēstuli nr.2.510/2122 „Par B kategorijas piesārņojošās darbības iesniegumu” par B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas izsniegšanu pētīšanas režīmā (kuru paredzēts veikt 2
mēnešu laikā) un priekšlikumu sniegšanu, un atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada
30. novembra noteikumu Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 29. punktam, kurā noteikts, ka „Ne vēlāk kā septiņu darbdienu
laikā pēc šo noteikumu 27. punktā minētās informācijas saņemšanas pašvaldība,
kuras teritorijā tiek veikta vai plānota attiecīgā B kategorijas piesārņojošā darbība,
informē pārvaldi un operatoru, ja pašvaldība pieņēmusi lēmumu par sabiedrības
līdzdalību iesnieguma apspriešanā”, 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, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt sabiedrības līdzdalības pasākumus par SIA „Līvānu karbons”, reģ.
Nr.40003969013, Elizabetes iela 75, Rīga, 2014.gada 16. septembra iesniegumu
Nr.1/14 par B kategorijas piesārņojošās darbības – kokogļu ražošanas ar 1
SIFIC/CISR 2000 tipa retorti īpašumā „Karbons”, Līvānu novadā, Rožupes pagastā
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plānotās piesārņojošās darbības pētīšanas režīmā (divu mēnešu laikā) – atļaujas
saņemšanai, apspriešanai un viedokļa uzklausīšanai.
2. Par pieņemto lēmumu informēt SIA „Līvānu karbons” un Valsts vides
dienesta Daugavpils reģionālo pārvaldi.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes vides
inženiere Gunita Vaivode.
Sēde beidzas plkst.1200
Protokols parakstīts 2014. gada 1. oktobrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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