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Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Ināra KALVĀNE
Juris KIRILLOVS
Gaļina KRJUKOVA
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Ainis VEIGURS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Valdis ANSPAKS, slimības dēļ
Ēriks SALCEVIČS, sakarā ar darba pienākumu veikšanu
Sēdē klātesošās personas:
Uldis Skreivers, izpilddirektors,
Ginta Kraukle, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Ainārs Skromāns, būvinženieris,
Līga Ancāne, galvenā ekonomiste,
Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,

Valija Ruisa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut domes sēdes darba kārtībā
28. jautājumu „Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu 2014.
– 2016. gadiem”. 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, 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. Par dzīvokļa Rīgas ielā 43 – 18, Līvānos pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A.
Vaivods.
3. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas GAZ 52 un piekabes kravas
kastes atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
4. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
5. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa apbūvēta zemesgabala nodošanu
atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
7. Par projektu „Jersikas pagasta sporta zāles izveide”. Ziņo A. Vaivods.
8. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
9. Par glabājumā nodotās mantas nodošanu īpašnieka mantiniekiem. Ziņo A.
Vaivods.
10. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
11. Par projektu „Sutru pamatskolas piebraucamā ceļa un stāvlaukuma vienkāršota
renovācija”. Ziņo A. Vaivods.
12. Par informācijas precizēšanu adresācijas objektiem Līvānu novada Jersikas
pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām. Ziņo J.
Magdaļenoks.
14. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un
platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par zemes vienību platību precizēšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Rožupes pagastā.
Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
18. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
19. Par zemes gabala nodošanu nomā. Ziņo J. Magdaļenoks.
20. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
21. Par informācijas precizēšanu adresācijas objektiem Līvānu novada Rudzātu
pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
22. Par informācijas precizēšanu adresācijas objektiem Līvānu novada Līvānu pilsētā.
Ziņo J. Magdaļenoks.
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23. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
24. Par Līvānu novada administratīvās teritorijas teritoriālā iedalījuma robežu
noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
25. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
26. Par apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2014. gadā. Ziņo I. Kalvāne.
27. Par precizējumu Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija saistošajos
noteikumos Nr. 11 „Par pašvaldības nodevu par Līvānu novada domes izstrādāto
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”. Ziņo A. Vaivods.
28. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidēja termiņa programmu 2014. – 2016.
gadiem. Ziņo A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
29.maijā Līvānu novada Kultūras centrā notika Līvānu novada izglītības iestāžu mācību
priekšmetu olimpiāžu, konkursu, čempionātu uzvarētāju apbalvošanas pasākums, ko
organizēja Līvānu novada dome un Līvānu novada Izglītības pārvalde. Piedalījās domes
vadība un deputāti.
30.maijā:
1) Līvānu novada domes delegācija priekšsēdētāja Andra Vaivoda vadībā apmeklēja
Līvānu sadraudzības pilsētu Ukmerģi (Lietuva)
1) Domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne, pārstāvot Līvānu novada domi, piedalījās
Latvijas Pašvaldību savienības 25.kongresā Aizkrauklē. Kongresa «Konkurētspējīga
ekonomika — Latvijas nākotne» ietvaros tika pieņemti divi dokumenti - rezolūcija «Par
priekšlikumiem politisko partiju priekšvēlēšanu programmām» un Latvijas Pašvaldību
savienības vadlīnijas. Kongresā piedalījās Valsts prezidents Andris Bērziņš, Ministru
prezidente Laimdota Straujuma, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Romāns Naudiņš, labklājības ministrs Uldis Augulis un pašvaldību vadītāji.
2.,9., 16.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Koalīcijas
Sadarbības padomes sēdē LR Saeimā.
3.jūnijā:
1) Līvānu novada domē notika novada domes ārkārtas sēde
2) Līvānu novada Kultūras centrā notika novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu
apbalvošanas pasākums interešu izglītībā. Līvānu novada domi pasākumā pārstāvēja
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne un izpilddirektors Uldis Skreivers.
4.jūnijā priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne un Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga
Peiseniece piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā sanāksmē Daugavpilī,
kur ar izglītības ministri Inu Druvieti tika pārrunāti jautājumi par izglītības attīstības
vīziju un finansējumu izglītības darbinieku algām 2015.gadam.
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5.jūnijā:
1) Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods rīkoja iedzīvotāju pieņemšanu
Turku pagastā, Turku pagasta pārvaldes telpās
2) Līvānu novada domē notika Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme, kurā
piedalījās arī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne un izpilddirektors Uldis Skreivers.
6.jūnijā Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās biedrības „Eiroreģions „Ezeru
zeme”” biedru sapulcē Utenā, Lietuvā. Eiroreģionā apvienojušies kopumā 30 biedri –
pašvaldības no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas. Biedrības darbība ir vērsta uz
pārrobežu sadarbības stiprināšanu, pieredzes apmaiņu un integrētas teritoriālās attīstības
veicināšanu saistībā ar Eiropas Kopienas prioritātēm. Plānots, ka nākamā biedru sapulce
notiks šā gada rudenī Līvānu novadā (datums tiks precizēts).
12.jūnijā Līvānu novada domē sanāca kopā Līvānu pilsētas svētku 2014 plānošanas darba
grupa, ko vada priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne, piedalījās Līvānu novada domes
vadība un speciālisti.
14.jūnijā Līvānos notika komunistiskā genocīda upuriem veltīts piemiņas pasākums pie
piemiņas akmens Līvānu dzelzceļa stacijā. Piedalījās domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
17.jūnijā Līvānu novada domē notika sanāksme, kuras laikā tika lemts par Izcilības
balvas piešķiršanu novada pedagogiem. Komisijā piedalījās Līvānu novada pašvaldības,
Izglītības pārvaldes pārstāvji un Izcilības balvas finansētājs un iniciators šīs balvas
iedibināšanai -uzņēmējs un mecenāts Daumants Pfafrods (SIA "Z-Light"). Komisijas
izvirzītās kandidatūras tiks apstiprinātas Līvānu novada domes sēdē.
18.jūnijā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, pārstāvot Latvijas Pašvaldību savienību,
piedalījās Ceļu satiksmes drošības padomes sēdē Satiksmes ministrijā, kur tika pārrunāts
paveiktais ceļu satiksmes drošības uzlabošanas jomā un citi jautājumi. Šajā pašā dienā
domes priekšsēdētājs piedalījās Latgales Plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē, kas
notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, bet pēc sēdes – Latgales
pārstāvniecības atklāšanas pasākumā. Latgales pārstāvniecība (Torņa ielā 4, Rīgā) atvērta
ar mērķi prezentēt aktuālos investīciju projektus, Latgales uzņēmēju un amatnieku
produkciju un nodrošināt konferenču telpas Latgales uzņēmēju sadarbības veidošanai ar
investoriem un partneriem.
19.jūnijā Līvānu novada domē notika Līvānu novada domes komiteju sēdes: Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde, Tautsaimniecības komitejas sēde un
Finanšu komitejas sēde.
20.jūnijā Līvānu novada Turku pagastā norisinājās pagasta svētki. Līvānu novada domi
pasākumā pārstāvēja priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
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21.jūnijā LR Saeimas deputāts Jānis Klaužs un Līvānu novada domes priekšsēdētāja
vietniece Aija Usāne, pārstāvot Līvānu novadu, piedalījās sacensībās „Līgu un Jāņu
atklātais vieglatlētikas čempionāts” Preiļos.
Jūnija mēnesī Līvānu novada izglītības iestādēs norisinājās 9.un 12.klašu izlaidumi.
Absolventus svinīgajos pasākumos sveica Līvānu novada domes vadība un deputāti.
Lai uzklausītu Līvānu iedzīvotāju viedokli par SIA ,,Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, pirmdien, 30.
jūnijā, plkst. 12.00 Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centra lielajā zālē, Domes ielā
3, Līvānos, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija rīkos uzklausīšanas sanāksmi.
2. Par dzīvokļa Rīgas ielā 43-18, Līvānos pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
3. Par pašvaldības kustamas mantas – automašīnas GAZ 52 un piekabes kravas
kastes atsavināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada domes Rožupes pagasta pārvaldes vadītāja Andra
Neicenieka ierosinājumu par pašvaldības kustamās mantas –automašīnas GAZ 52,
reģistrācijas Nr. BZ1558, 1990. izlaiduma gads, un piekabes kravas kastes, reģistrācijas
Nr. F5989, 1999. izlaiduma gads, atsavināšanu sakarā ar tālākas izmantošanas
ekonomisko neizdevīgumu, Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
priekšlikumu un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta
otro daļu, kurā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo
mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta
institūcija, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – automašīnu GAZ 52,
reģistrācijas Nr. BZ1558, 1990. izlaiduma gads un piekabi - kravas kasti, reģistrācijas Nr.
F5989, 1999. izlaiduma gads.
2. Uzdot Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt un nodrošināt atsavināšanas procesu.
3. Uzdot Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai veikt tehnikas novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
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4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
4. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta pirmās
daļas 1.punktu, kurā noteikts, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja
kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka
par 700 euro, un atbilstoši Līvānu novada domes 2014. gada 27. marta lēmumam Nr. 4-3
„Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW Passat
atsavināšanu” un 2014. gada 28. aprīļa eksperta vērtējumā noteiktajai transportlīdzekļa
vērtībai, un pamatojoties uz Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu un likuma „Par pašvaldībām” 14.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, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Līvānu novada pašvaldībai piederošo vieglo pasažieru automašīnu VW Passat,
valsts numura zīme EB 6149, 2000.izlaiduma gads, atsavināt par brīvu cenu EUR 620 (
bez PVN ) (+ PVN – EUR 130,20).
2. Izsludināt pieteikšanos uz šī lēmuma 1. punktā minēto mantu līdz 2014.gada
30.jūlijam, ievietojot sludinājumu Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē –
www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
5. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa apbūvēta zemesgabala nodošanu
atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot I. V., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas A. O., dzīvo (adrese),
2014. gada 6. jūnija iesniegumu par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 003
0106, kas atrodas Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, par kuru ir
noslēgts zemes nomas līgums, atsavināšanu un Līvānu novada domes Privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 8. punktu, kurā noteikts, ka
atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības
un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi,
kas bijusi tās lietošanā, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
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atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, 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 Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, 2,2 ha platībā ar
kadastra numuru 7652 003 0106.
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).
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
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
7. Par projektu „Jersikas pagasta sporta zāles izveide”.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļas sagatavoto projekta
„Jersikas pagasta sporta zāles izveide” 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,
darbs un ģimenes labsajūta) rīcībai 2.2.5. (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
7

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, 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 „Jersikas pagasta sporta zāles izveide”.
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 5897,01 EUR apmērā, t.sk. attiecināmās
izmaksas 4157,86 EUR, no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansējums 3742,07 EUR apmērā, un 10% ir Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējums 415,79 EUR apmērā, un projekta neattiecināmās izmaksas 1739,15 EUR
apmērā.
3. Piešķirt līdzekļus 5031,01 EUR no Līvānu novada domes 2014.gada
pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2014. gada pamatbudžetā.
4. Paredzēt līdzekļus 866,00 EUR apmērā 2015. gada pašvaldības budžetā.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītājas p.i. Aiga Balule.
8. Par zemes nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot D. K., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas K. L., dzīvo (adrese),
2014.gada 22.maija iesniegumu par zemes vienību 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686 001 0234, 2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0283, 2,2941 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686 003 0285, 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003
0428, 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 005 0208, 1,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 006 0240, 0,7999 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0390 un
1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0406 (zemes vienību platība precizēta
pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem), kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, nomu un ņemot vērā
2009.gada 29.janvārī pieņemto Līvānu novada domes sēdes lēmumu Nr.2-18 „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu” un atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
otrajai daļai, kas nosaka, ka personai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas
šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās
lietošanā bijušo zemi, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3 punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
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NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar D. K., dzīvo (adrese) par zemes vienību 2,1 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 001 0234, 2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686
003 0283, 2,2941 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0285, 2,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686 003 0428, 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 005
0208, 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0240, 0,7999 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 006 0390 un 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0406
(atbilstoši precizētajai platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem), kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā,
nomu uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām līgumu pagarināt, atbilstoši noteiktajam zemes
lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā
un PVN.
3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes uz 8 lpp.

9. Par glabājumā nodotās mantas nodošanu īpašnieka mantiniekiem.
Ziņo A. Vaivods
…..
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
10. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods

Izskatot Rožupes pagasta pārvaldes vadītāja Andra Neicenieka 2014. gada
19. jūnija iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu sakarā ar to, ka Līvānu novada Rožupes
pagasta estrādes renovācijas darbiem nepieciešams finansējums EUR 7116,18 apmērā
estrādes soliņu nomaiņai un EUR 1259,46 apmērā apgaismojuma ierīkošanas pabeigšanai
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. Pantu un, ņemot vērā precizēto tāmi par soliņu izgatavošanu un
montāžu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
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1. Piešķirt Rožupes pagasta komunālajai saimniecībai līdzekļus kopsummā EUR
6075,82 apmērā Rožupes pagasta brīvdabas estrādes renovācijas un apgaismojuma
ierīkošanas darbu veikšanai no Līvānu novada domes 2014. gada pamatbudžetā
„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2014. gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
11. Par projektu „Sutru pamatskolas piebraucamā ceļa un stāvlaukuma
vienkāršota renovācija”
Ziņo A. Vaivods

Izskatot Līvānu novada Sutru pamatskolas sagatavoto projekta „Sutru pamatskolas
piebraucamā ceļa un stāvlaukuma vienkāršotā renovācija” 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, darbs un ģimenes labsajūta) rīcības virziena 2.1. (Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta
pievilcīga ekonomiskā vide) rīcības 2.1.2. (Transporta infrastruktūras uzlabošana Līvānu
novadā) pasākumam 2.1.2.3. (Līvānu novada pagastu ceļu rekonstrukcija), 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, 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 „Sutru pamatskolas piebraucamā ceļa un stāvlaukuma vienkāršota
renovācija”.
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 18747,39 EUR apmērā, t.sk. attiecināmās
izmaksas 15067,98 EUR, no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējums 90% - 13561,18 EUR apmērā, un 10% ir Līvānu novada
pašvaldības līdzfinansējums 1506,80 EUR apmērā, un projekta neattiecināmās izmaksas
3679,41 EUR apmērā.
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3. Piešķirt līdzekļus 18747,39 EUR apmērā no Līvānu novada domes 2014.gada
pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītājas p.i. Aiga Balule.
12. Par informācijas precizēšanu adresācijas objektiem Līvānu novada
Jersikas pagastā.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2014. gada
14. aprīļa vēstuli Nr.9-02/350125-8/1 par informācijas precizēšanu nekustamajam
īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0329, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, sakarā ar datu precizēšanu Valsts zemes dienesta adrešu reģistrā, jo
nekustamajam īpašumam ir piešķirtas divas adreses, 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” 6.2. punktu, kas
nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi, 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, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,1464 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0392 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0392-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
adresi: ,,Tūjas”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
1.2. Atcelt Līvānu novada domes 2014. gada 27. marta sēdes protokola Nr. 4
lēmuma Nr.4-24 ,,Par adrešu precizēšanu Līvānu novada Jersikas pagastā” 27. punktu par
adreses: „Tūjas”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads noteikšanu zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0329.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2014. gada
16. maija vēstuli Nr.9-02/358870-1/1 par informācijas precizēšanu nekustamajam
īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0097, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, sakarā ar datu precizēšanu Valsts zemes dienesta adrešu reģistrā, jo
nekustamajam īpašumam ir piešķirtas divas adreses, 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” 6.2. punktu, kas
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nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi, 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, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Atstāt spēkā nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7652-0010097, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes
2014. gada 24.aprīļa lēmumu Nr. 5-20(2) „Par nosaukuma piešķiršanu” piešķirto adresi:
„Bērzkalni”, Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
2.2. Likvidēt ar Jersikas pagasta padomes 2008.gada 29.decembra lēmumu (sēdes
protokols Nr.18) ,,Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu īpašumiem”
nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0097 noteikto adresi un
izslēgt no Valsts adrešu reģistra adresi: „Sūkņu stacija”, Iesalnieki, Jersikas pagasts,
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 VZD Latgales reģionālās nodaļas 2014. gada 14. aprīļa vēstuli Nr.902/350125-6,8,11/2 par informācijas precizēšanu adresācijas objektiem, kas atrodas
Jersikas pagastā Līvānu novadā, kuriem piešķirtās adreses precizējamas, sakarā ar datu
precizēšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) adrešu reģistrā, un pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu un Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra
noteikumiem Nr. 1269. „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jersikas pagasta valdes un
Tautsaimniecības komitejas ierosinājumu un uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0594 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0375 un ar to funkcionāli saistītajā ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0375-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
adresi: ,,Lācēni”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
3.2. Atcelt Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmuma Nr.4-24
,,Par adrešu precizēšanu Līvānu novada Jersikas pagastā” 8.punktu par adreses: ,,Lācīši”,
Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7652-005-0375.
3.3. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0277 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
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apzīmējumu 7652-005-0277-001, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
adresi: ,,Vējlukturi”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
3.4. Atcelt Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmuma Nr.4-24
,,Par adrešu precizēšanu Līvānu novada Jersikas pagastā” 25. punktu par adreses:
,,Kaktiņi”, Jersika, Jersikas pagasts, Līvānu novads noteikšanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0277.
3.5. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,0682 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0364 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0364-001, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
adresi: ,,Podnieki”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
3.6. Atcelt Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmuma Nr.4-24
,,Par adrešu precizēšanu Līvānu novada Jersikas pagastā” 60. punktu par adreses:
,,Podiņi”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads noteikšanu zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0364.
3.7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
3.8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pārsūdzību
Rēzeknes tiesu namā ( Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 2014. gada 18. februāra vēstuli Nr.204.1-L/226 „Par ziņu sniegšanu Valsts adrešu reģistram un Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmai” par vēstulē norādītajiem gadījumiem, kad adresācijas
objektiem viena adrese piešķirta vairākām zemes vienībām un ēkām, kas atrodas Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, un sakarā ar datu precizēšanu Valsts zemes dienesta nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) adrešu reģistrā, un pamatojoties
uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jersikas
pagasta valdes un Tautsaimniecības komitejas ierosinājumu 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, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
4.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 5,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0548 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0548–001 , 7652-005-0548–005 , 7652-005-0548– 009 un 7652005-0548–010, kas atrodas Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,, Āriņi 1”,
Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4.2. Noteikt nekustamajam īpašumam – ēkai ar kadastra apzīmējumu 7652-0030080-0001, kas atrodas Iztekās, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi
„Auseklīši”, Iztekas, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4.3. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 2,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-002-0069 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumu 7652-002-0069–001, 7652-002-0069–002, 7652-002-0069– 003, 7652-00213

0069–004 un 7652-002-0069–005, kas atrodas Buceniekos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,, Bērzāji ”, Bucenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads .
4.4. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 15,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-003-0308 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumu 7652-003-0308–001, 7652-003-0308–002, 7652-003-0308– 003, 7652-0030308–004, 7652-003-0308–005,7652-003-0308–006 un 7652-003-0308–007, kas atrodas
Cirseniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Daugavliepas ”, Cirsenieki,
Jersikas pagasts, Līvānu novads .
4.5. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 5,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-003-0309 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumu 7652-003-0309–001, 7652-003-0309–002, 7652-003-0309– 003 un 7652003-0309–004, kas atrodas Cirseniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,
Mālnieki ”, Cirsenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4.6. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 3,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0129 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0129–001, 7652-005-0129–003, 7652-005-0129– 004, 7652-0050129–005 un 7652-005-0129–007, kas atrodas Darankās, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,, Stībeļi ”, Darankas, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4.7. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 6,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0136 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0136–001 , 7652-005-0136–004, 7652-005-0136– 005, 7652-0050136–006, 7652-005-0136–007, 7652-005-0136–008, 7652-005-0136–009 un 7652-0050136–010, kas atrodas Darankās, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,, Briežu
mājas”, Darankas, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4.8. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 12,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0121 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0121–001, 7652-005-0121–002, 7652-005-0121–003, un 7652005-0121–004, kas atrodas Darankās, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,
Gumērte ”, Darankas, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4.9. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 8,1ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0012 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0012–001, 7652-005-0012–002, 7652-005-0012–003, 7652-0050012–004 un 7652-005-0012–005, kas atrodas Darankās, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,, Dziļezers”, Darankas, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4.10. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 4,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0104 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0104–001 , 7652-005-0104–002, 7652-005-0104–003, 7652-0050104–004 un 7652-005-0104–007, kas atrodas Darankās, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,, Silava”, Darankas, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4.11. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 4,093 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-002-0091 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumu 7652-002-0091–001 , 7652-002-0091–002, 7652-002-0091–003,
7652-002-0091–004, 7652-002-0091–005, 7652-002-0091–006, 7652-002-0091–008 un
7652-002-0091-009, kas atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,
Lejasgrāveri”, Grāveri , Jersikas pagasts, Līvānu novads.
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4.12. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 4,15 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-003-0200 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumu 7652-003-0200–001 , 7652-003-0200–002, 7652-003-0200–008,
7652-003-0200–009 un 7652-003-0200–012, kas atrodas Upeniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, adresi: ,, Kreimenes”, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4.13. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 3,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0181 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0181–001 , 7652-005-0181–002, 7652-005-0181–003, 7652-0050181–004, 7652-005-0181–006 un 7652-005-0181–007, kas atrodas Āriņos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Stalidzāni”, Āriņi, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4.14. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,70 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0105 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0105–001, 7652-005-0105–003 un 7652-005-0105–004,
kas atrodas Darankās, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Mežārītes”, Darankas,
Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4.15. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 10,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-002-0057 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumu 7652-002-0057–001, 7652-002-0057–002, 7652-002-0057–003,
7652-002-0057–004 , 7652-002-0057–009, 7652-002-0057–010 un 7652-002-0057–011
,kas atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Oškalni”, Grāveri,
Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4.16. Nenoteikt jaunu adresi nekustamajam īpašumam – kafejnīcai ar kadastra
apzīmējumu 7652-003-0021-002, jo ēka nav adresācijas objekts (nojaukta).
4.17. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 14,9 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-003-0021 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumu 7652-003-0021–001, 7652-003-0021–002, 7652-003-0021–012,
7652-003-0021–013, 7652-003-0021–014, 7652-003-0021–015, 7652-003-0021–016,
7652-003-0021–017 un 7652-003-0021–018, kas atrodas Cirseniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, adresi: ,,Pilskalns ”, Cirsenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4.18. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,2726 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0512 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0512–001 un 7652-005-0512–002, kas atrodas Jersikā,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Saliņa”, Darankas, Jersikas pagasts, Līvānu
novads.
4.19. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,5318 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-003-0191 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumu 7652-003-0191–001, 7652-003-0191–002, 7652-003-0191–003,
7652-003-0191–004, 7652-003-0191–005, 7652-003-0191–008, 7652-003-0191–010,
7652-003-0191–011, 7652-003-0191–012 un 7652-003-0191–017, kas atrodas
Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Sildedži”, Upenieki, Jersikas
pagasts, Līvānu novads.
4.20. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 2,10 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-002-0020 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumu 7652-002-0020–001, 7652-002-0020–002, 7652-002-0020–003,
7652-002-0020–004, 7652-002-0020–005, 7652-002-0020–006, 7652-002-0020–007,
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7652-002-0020-008, 7652-002-0020–010, 7652-002-0020–0011, 7652-002-0020–012 un
7652-002-0020–013, kas atrodas Buceniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,
Stūrmaņi”, Buceniekos, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4.21. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 2,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-002-0180 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumu 7652-002-0180–001, 7652-002-0180–002, 7652-002-0180–003, 7652-0020180–004 un 7652-002-0180–005, kas atrodas Vucenos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
adresi: ,,Graviņas”, Vuceni, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4.22. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 1,82 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-002-0204 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumu 7652-002-0204–001, 7652-002-0204–002, 7652-002-0204–003 un
7652-002-0204–006, kas atrodas Vucenos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,
Usari ”, Vuceni, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4.23. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 9,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-002-0002 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumu 7652-002-0002–001, 7652-002-0002–002, 7652-002-0002–003, 7652-0020002–004, 7652-002-0002–005, 7652-002-0002-006 un 7652-002-0040–007, kas atrodas
Vucenos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Vuceniņi”, Vuceni, Jersikas pagasts,
Līvānu novads.
4.24. Noteikt nekustamajam īpašumam – ēkai ar kadastra apzīmējumu 7652-0010052-0004, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi
„Osīši”, Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4.25. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 0,3283 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-001-0077 un ar to funkcionāli saistītajā ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumu 7652-001-0077–001, 7652-001-0077–002 un 7652-002-0077–003,
kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Lāsītes”, Iesalnieki,
Jersikas pagasts, Līvānu novads.
4.26. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4.27. 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 platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 28. maija vēstuli Nr.9-02/35851412/1 „Par kadastra informācijas sniegšanu” par Līvānu novada domes 2014. gada
24. zemēm Līvānu novada Līvānu pilsētā” precizēto platību zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7611-004-0810, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 24. panta pirmās daļas 2. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
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Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Precizēt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611004-0810, kas atrodas Līvānu novada Līvānu pilsētā, platību atbilstoši VZD nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem 0,728 ha
platībā.
1.2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienības platība var tikt
precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 28. maija vēstuli Nr.9-02/35851412/1 „Par Līvānu novada domes lēmuma reģistrāciju NĪVK IS” par precizēto platību
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0317, kas noteikta ar Līvānu novada
domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes protokola lēmumu Nr.5-33 ,,Par platību precizēšanu
pašvaldībai piekrītošajām zemēm Līvānu novada Līvānu pilsētā”, tika konstatēts, ka
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0317, kas atrodas Līvānu novada
Līvānu pilsētā, veicot tilta izbūvi pāri Dubnas upei, vienlaikus tika izmainīta Rīgas ielas
nodalījuma josla un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-004-0317 izmainījās
konfigurācija un platība, kas atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem ir 0,6272 ha platībā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
24.panta pirmās daļas 2.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Precizēt pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611004-0317, kas atrodas Līvānu novada Līvānu pilsētā, platību atbilstoši VZD nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem 0,6272 ha
platībā, veicot izmaiņas zemes īpašumu robežu pārskata plānā atbilstoši pievienotajam
izkopējumam’.
2.2. Noteikt, ka šī lēmuma 2.1.punktā norādītā zemes vienības platības var tikt
precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
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.
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Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes grafiskās daļas uz 1 lpp.
3. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 28. maija vēstuli Nr.9-02/35851412/1 „Par Līvānu novada domes lēmuma reģistrāciju NĪVK IS” par Līvānu novada domes
2014. gada 24. aprīļa sēdes protokola Nr.5-29 ,,Par platību precizēšanu pašvaldībai
piekrītošajām zemēm Līvānu novada Sutru pagastā” precizēto platību zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7682-005-0039 un pamatojoties uz likuma ,,Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, un Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 24. panta pirmās daļas 2. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Atcelt Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmuma Nr.5-29
,,Par platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm Līvānu novada Sutru pagastā”
1. punkta 1.14. apakšpunktu par platības precizēšanu 0,8557 ha platībā zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 7682-005-0039, jo tā ir instrumentāli uzmērīta platībā 0,966 ha.
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.
14. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un
platības precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 24.marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Jersikas pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām
zemes vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām,
uz kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un par platību precizēšanu
tām zemes vienībām, kurām pārsniegtas pieļaujamās platību atšķirības robežas, un
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas pirmo un otro punktu, kas nosaka,
ka pašvaldībai piekrīt apbūvēta un neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā un 25.panta ceturtajā daļā noteiktajā termiņā ir
noslēgti (noslēdzami) zemes nomas līgumi, un likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
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Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka neapbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652-002-0121, kas
atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, par kuru bijušajam zemes lietotājam ir
noslēgts zemes nomas līgums, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā
ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot tās platību
atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem 1,4578 ha platībā.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā norādītās zemes vienības platība 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
15. Par zemes vienību platību precizēšanu Līvānu novada Jersikas pagastā
un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 24.marta vēstuli Nr.2-04.2/282 „Par
pašvaldību tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām” un izvērtēšanai
pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par
Līvānu novada Jersikas pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošajām un piederošajām
zemes vienībām un pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām,
uz kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 ”Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 11.punktu, kurā
noteikts, ka pašvaldība izvērtē un pieņem lēmumu par zemi, kura turpmāk izmantojama
zemes reformas pabeigšanai, kā arī pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi, un saskaņā
ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta (21) daļu, kurā noteikts, ka zemes nomas pirmtiesības
personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās, un
ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem
lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un likuma ,,Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
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Romanovskim, 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 1,0867 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0175, kas
atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
1.2. zemes vienību 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0530, kas
atrodas Dimantos, 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
16. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Rožupes pagastā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 28.maija vēstuli Nr.9-02/35851420/1„Par kadastra datu reģistrāciju un datu aktualizāciju NĪVK IS” par Līvānu novada
domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes protokola lēmuma Nr.5-35 ,,Par zemes nomas līguma
izbeigšanu” 3.punkta par zemes vienību 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100437 un 0,034 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0554 ieskaitīšanu rezerves
zemes fondā precizēšanu, norādot pamatojumu, tika konstatēts, ka par pašvaldības
valdījumā esošajām zemes vienībām 0,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100437 un 0,034 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0554, kas atrodas Līvānu
novada Rožupes pagasta Rožupē, ar Līvānu novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes
protokola Nr.5-35 ,,Par zemes nomas līguma izbeigšanu” 1. punktu tika lauzts 2009.gada
26.augustā noslēgtais zemes nomas līgumus par minēto zemes vienību nomu un atbilstoši
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25. panta (21) daļai - ja persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto,
pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta (21) 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, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības 0,13
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0437 un 0,034 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-010-0554, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagasta Rožupē.
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2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
17. Par zemes nomas izbeigšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
……
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus

18. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu
Ziņo J. Magdaļenoks
Sakarā ar informācijas pārbaudi VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) datos, konstatēts, ka par apbūvētu zemes vienību 0,07 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0299, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, kas atrodas fiziskas personas lietošanā Līvānu novada Jersikas pagasta
teritorijā, atbilstoši likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta
septītajai daļai zemes lietošanas tiesības ir pārgājušas citai personai saskaņā ar Jersikas
pagasta padomes 2004.gada 15.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.3, § 3), bet kadastra
datos izmaiņas netika veiktas, līdz ar to faktiskajam zemes lietotājam atbilstoši Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktai kārtībai nav izbeigtas zemes lietošanas
tiesības ar pirmtiesībām noslēgt zemes nomas līgumu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu,
kas nosaka, ka pašvaldībai piekrīt apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai, kas nosaka, ka par zemi, kas nepieciešama
zemes lietotājam viņam piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, (…), noslēdzams zemes
nomas līgums, un ēku (būvju) īpašnieks to turpmāk var atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, bet tā nav atsavināma vai iznomājama
citai personai, 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, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības A. P., dzīvo (adrese), uz zemes vienību 0,07 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0299, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā,
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Līvānu novadā, ar tiesībām noslēgt zemes nomas līgumu par lietošanā bijušo zemi, gada
laikā no zemes lietošanas tiesību izbeigšanas.
2. Atzīt, ka apbūvēts zemes gabals 0,07 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652005-0299, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ir Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošā zeme un ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības
vārda.
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. 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 zemes gabala nodošanu iznomāšanai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot A. S., dzīvo (adrese), 2014. gada 9. jūnija iesniegumu par zemes
vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0274 nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes vienība 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0274, kas
atrodas Pētermuižā, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada
29.maija sēdes lēmumu Nr.7-9 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu
novada Rožupes pagastā un zemes platību precizēšanu” ieskaitīts rezerves zemes fondā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas ceturtajā punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par
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, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 0,1021 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0274, kas atrodas Pētermuižā, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā
Rožupes pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot z/s (nosaukums) īpašnieka A. K., dzīvo (adrese), 2014.gada 22.maija
iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 1,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0315 un 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100350, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, iznomāšanu, un, lai realizētu likuma
“Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kā arī valdījumā un
turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 15.
punktam, 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, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 1,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0315 un 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-0100350, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, saskaņā ar pievienotajiem
izkopējumiem no kadastra kartes.
2.2. Noteikt, ka informācija par iznomājamām zemes vienībām izvietojama
redzamā vietā Rožupes pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes uz 2 lpp.
20. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo J. Magdaļenoks
……
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
21. Par informācijas precizēšanu adresācijas objektiem
Līvānu novada Rudzātu pagastā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 2014. gada 18. februāra vēstuli Nr.204.1-L/226 „Par ziņu sniegšanu Valsts adrešu reģistram un Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmai” un izvērtēšanai pievienoto sarakstu ar adresācijas
objektiem Līvānu novada pašvaldībā, kur konstatēts, ka viena adrese piešķirta vairākām
zemes vienībām un ēkām, kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, sakarā ar datu
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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, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 2,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-007-0264 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7668-007-0264-001, 7668-007-0264-002, 7668-007-0264-003, 7668-0070264-004, 7668-007-0264-005, 7668-007-0264-006, 7668-007-0264-007 un 7668-0070264-008, kas atrodas Borovkā, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi: ,,Pauniņi”,
Borovka, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 42,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-007-0228 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7668-007-0228-001 un 7668-007-0228-002, kas atrodas Lācupos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi: ,,Lācupe”, Lācupi, Rudzātu pagasts, Līvānu
novads.
3. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 1,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-007-0075 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7668-007-0075-001, 7668-007-0075-002, 7668-007-0075-003, 7668-0070075-004, 7668-007-0075-005, 7668-007-0075-006, 7668-007-0075-007, 7668-0070075-008, 7668-007-0075-009, 7668-007-0075-010, 7668-007-0075-011, 7668-0070075-013 un 7668-007-0075-014, kas atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
adresi: ,,Pīterāni”, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
4. Likvidēt un izslēgt no adresu reģistra adresi ,,Pīterāni”, Rudzātu pagasts,
Līvānu novads, LV5328.
5. Noteikt nekustamajam īpašumam – ēkai ar kadastra apzīmējumu 7668-0070317-017, kas atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi: Parka iela
10A, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
6. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 5,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-003-0086 un ar to funkcionāli saistīto ēku ar kadastra apzīmējumu
7668-003-0086-001, kas atrodas Steķos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi:
,,Grandāni viens”, Steķi, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
7. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 11,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-005-0056 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7668-005-0056-001, 7668-005-0056-002, 7668-005-0056-003, 7668-0050056-004, 7668-005-0056-005, 7668-005-0056-006, 7668-005-0056-007, 7668-0050056-008 un 7668-005-0056-009, kas atrodas Novoseļjē, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Avotiņu mājas”, Novoseļje, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
8. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 62,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-009-0023 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7668-009-0023-001, 7668-009-0023-003, 7668-009-0023-004, 7668-00924

0023-005, 7668-009-0023-006, 7668-009-0023-007, 7668-009-0023-008, 7668-0090023-009, 7668-009-0023-010, 7668-009-0023-011, 7668-009-0023-012, 7668-0090023-013, 7668-009-0023-014 un 7668-009-0023-015, kas atrodas Slīčaukā, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Bērziņi”, Slīčauka, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
9. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 7,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-004-0037 un ar to funkcionāli saistīto ēku ar kadastra apzīmējumu
7668-004-0037-001, kas atrodas Vidos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi:
,,Jaunblāzmas”, Vidi, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
10. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 1,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-007-0055 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7668-007-0055-001, 7668-007-0055-002, 7668-007-0055-003, 7668-0070055-004, 7668-007-0055-005, 7668-007-0055-006, 7668-007-0055-007 un 7668-0070055-018, kas atrodas Būmaņos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi: ,,Būmaņi
4”, Būmaņi, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
11. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 4,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-007-0285 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7668-007-0285-001, 7668-007-0285-002, 7668-007-0285-003, 7668-0070285-004, 7668-007-0285-005, 7668-007-0285-006, 7668-007-0285-009 un 7668-0070285-010, kas atrodas Caunes, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Caunes”,
Caunes, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
12. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 3,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-007-0295 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7668-007-0295-001, 7668-007-0295-002, 7668-007-0295-003, 7668-0070295-004, 7668-007-0295-005 un 7668-007-0285-006, kas atrodas Nadzeždā, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Cerības”, Nadzežda, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
13. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 2,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-004-0025 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7668-004-0025-001, 7668-004-0025-003, 7668-004-0025-004, 7668-0040025-005, 7668-004-0025-006, 7668-004-0025-007, 7668-004-0025-008, 7668-0040025-009, 7668-004-0025-010 un 7668-004-0025-011, kas atrodas Čirvolniekos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Egļusola”, Čirvolnieki, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
14. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 7,7 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-007-0088 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7668-007-0088-001, 7668-007-0088-002, 7668-007-0088-003, 7668-0070088-004, 7668-007-0088-005, 7668-007-0088-006, 7668-007-0088-007 un 7668-0070088-008, kas atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Līči”, Rudzāti,
Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
15. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 22,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-003-0100 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7668-003-0100-001, 7668-003-0100-002, 7668-003-0100-003, 7668-0030100-004, 7668-003-0100-005, 7668-003-0100-006, 7668-003-0100-007, 7668-0030100-008, 7668-003-0100-009, 7668-003-0100-010, 7668-003-0100-011, 7668-0030100-012 un 7668-003-0100-013, kas atrodas Vārpsalā, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
adresi: ,,Mārsili”, Vārpsala, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
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16. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 23,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-003-0044 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7668-003-0044-001, 7668-003-0044-002, 7668-003-0044-004, 7668-0030044-005, 7668-003-0100-006, 7668-003-0100-007, 7668-003-0100-008, 7668-0030100-009, 7668-003-0100-010, 7668-003-0100-011, 7668-003-0100-014 un 7668-0030100-015, kas atrodas Čirvolniekos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, adresi:
,,Mežābele”, Čirvolnieki, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
17. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 13,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-007-0156 un ar to funkcionāli saistīto ēku ar kadastra apzīmējumu
7668-007-0156-001, kas atrodas Borovkā, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi:
,,Pirmie Niedrīši”, Borovka, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
18. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 9,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-007-0130 un ar to funkcionāli saistīto ēku ar kadastra apzīmējumu
7668-007-0130-001, kas atrodas Būmaņos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, jaunu adresi:
,,Pļaviņas 2”, Būmaņi, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
19. Apstiprināt nekustamajam īpašumam – ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7668-006-0115-001, 7668-006-0115-002, 7668-006-0098-001, 7668-0060098-002 un 7668-006-0098-003, kas atrodas Lūzeniekos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, adresi: ,,Speciālā internātskola”, Lūzenieki, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
20. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 43,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-001-0008 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7668-001-0008-001, 7668-001-0008-002, 7668-001-0008-004, 7668-0010008-005, 7668-001-0008-006, 7668-001-0008-007, 7668-001-0008-008, 7668-0010008-009, 7668-001-0008-010, 7668-001-0008-011, 7668-001-0008-012, 7668-0010008-013 un 7668-001-0008-014, kas atrodas Pelečārē, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā,
adresi: ,,Stūrmaņi”, Pelečāre, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
21. Noteikt nekustamajam īpašumam – ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
7668-004-0160-010 un 7668-004-0160-011, kas atrodas Vidos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, jaunu adresi: ,,Vecvidiņi” , Vidi, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
22. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 44,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-006-0019 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7668-006-0019-001, 7668-006-0019-002, 7668-006-0019-004, 7668-0060019-005, 7668-006-0019-006, 7668-006-0019-007, 7668-006-0019-008, 7668-0060019-009, 7668-006-0019-010, 7668-006-0019-011, 7668-006-0019-012 un 7668-0060019-013, kas atrodas Lūzeniekos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, adresi: ,,Zaļsala”,
Lūzenieki, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
23. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,6206 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-007-0049 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 7668-007-0049-001, 7668-007-0049-002, 7668-007-0049-003,
7668-007-0049-006, 7668-007-0049-007, kas atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, adresi: Mehanizatoru iela 8, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
24. Noteikt nekustamajam īpašumam – ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem
7668-007-0341-004 un 7668-007-0341-006, kas atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā, jaunu adresi: Miera iela 32A, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
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25. Nenoteikt jaunu adresi – mājai ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0299-001 un
ar to saistītajām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7668-007-0299-002, 7668-007-0299003, 7668-007-0299-004, 7668-007-0299-005, 7668-007-0299-007 un 7668-007-0299008, jo dzīvojamā māja un saimniecības ēkas nav uzskatāmas par adresācijas objektu
(sabrukušas).
26. Likvidēt un izslēgt no adresu reģistra neidentificētu adresi ,,Kurčini”, Rudzātu
pagasts, Līvānu novads, LV5328, (kods 104935472).
27. Likvidēt un izslēgt no adresu reģistra neidentificētu adresi ,,Varoņu 3”,
Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV5328, (kods 104937886).
28. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
29. 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.
22. Par informācijas precizēšanu adresācijas objektiem
Līvānu novada Līvānu pilsētā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 2014.gada 18.februāra vēstuli Nr.204.1-L/226 „Par ziņu sniegšanu Valsts adrešu reģistram un Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmai” un izvērtēšanai pievienoto sarakstu ar adresācijas
objektiem Līvānu novada pašvaldībā, kur konstatēts, ka viena adrese piešķirta vairākām
zemes vienībām un ēkām, kas atrodas Līvānu novada Līvānu pilsētā, 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, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,0741 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611-001-1504 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7611-001-1504-001, 7611-001-1504-002, 7611-001-1504-003, 7611-0011504-004, 7611-001-1504-005, 7611-001-1504-006 un 7611-001-1504-007, kas atrodas
Alejas ielā, Līvānos, Līvānu novadā, adresi: Alejas iela 9, Līvāni, Līvānu novads.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,2701 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611-003-2007 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7611-003-2007-001, 7611-003-2007-002, 7611-003-2007-003 un 7611003-2007-004, kas atrodas Daugavas ielā, Līvānos, Līvānu novadā, adresi: Daugavas iela
20, Līvāni, Līvānu novads.
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3. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,2399 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611-003-2105 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7611-003-2105-001, 7611-003-2105-002, 7611-003-2105-003, 7611-0032105-004, 7611-003-2105-005, 7611-003-2105-006, 7611-003-2105-007, 7611-0032105-008 un 7611-003-2105-009, kas atrodas Daugavas ielā, Līvānos, Līvānu novadā,
adresi: Daugavas iela 8, Līvāni, Līvānu novads.
4. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,0730 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611-005-1714 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7611-005-1714-001 un 7611-005-1714-003, kas atrodas Daugavpils ielā,
Līvānos, Līvānu novadā, adresi: Daugavpils iela 25, Līvāni, Līvānu novads.
5. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,6860 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611-003-0411 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7611-003-0411-002, 7611-003-0411-003, 7611-003-0411-004, 7611-0030411-005, 7611-003-0411-006, 7611-003-0411-007, 7611-003-0411-008 un 7611-0030411-009, kas atrodas Dzelzceļa ielā, Līvānos, Līvānu novadā, adresi: Dzelzceļa iela 19,
Līvāni, Līvānu novads.
6. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,3117 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611-003-1003 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7611-003-1003-001, 7611-003-1003-002 un 7611-003-1003-003, kas
atrodas Lāčplēša ielā, Līvānos, Līvānu novadā, adresi: Lāčplēša iela 26, Līvāni, Līvānu
novads.
7. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,1962 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611-005-0412 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7611-005-0412-001 un 7611-005-0412-006, kas atrodas Lauku ielā,
Līvānos, Līvānu novadā, adresi: Lauku iela 7, Līvāni, Līvānu novads.
8. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 1,4459 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611-003-2307 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7611-003-2307-001, 7611-003-2307-002, 7611-003-2307-003, 7611-0032307-004, 7611-003-2307-005, 7611-003-2307-006, 7611-003-2307-011, 7611-0032307-012, 7611-003-2307-013, 7611-003-2307-014, 7611-003-2307-015 un 7611-0032307-016, kas atrodas Rīgas ielā, Līvānos, Līvānu novadā, adresi: Rīgas iela 2B, Līvāni,
Līvānu novads.
9. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,1131 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611-003-0905 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7611-003-0905-001, 7611-003-0905-002, 7611-003-0905-003, 7611-0030905-005 un 7611-003-0905-006, kas atrodas Rīgas ielā, Līvānos, Līvānu novadā, adresi:
Rīgas iela 38, Līvāni, Līvānu novads.
10. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,2717 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7611-004-0424 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 7611-004-0424-001, 7611-004-0424-002, 7611-004-0424-003
un 7611-004-0424 004, kas atrodas Rīgas ielā, Līvānos, Līvānu novadā, adresi: Rīgas iela
86, Līvāni, Līvānu novads.
11. Nenoteikt jaunu adresi – tirdzniecības centra pamatiem ar kadastra
apzīmējumu 7611-004-0410-012, jo jaunbūves pamati nav uzskatāmi par adresācijas
objektu (sabrukuši).
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12. Noteikt nekustamajam īpašumam – veikala ēkai ar kadastra apzīmējumu 7611004-0418-001, kas atrodas Centra laukumā, Līvānos, Līvānu novadā, jaunu adresi: Centra
laukums 2, Līvāni, Līvānu novads.
13. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,1749 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7611-001-0214 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar
kadastra apzīmējumiem 7611-001-0214, 7611-001-0214-002, 7611-001-0214-003, 7611001-0214-004 un 7611-001-0214-005, kas atrodas Vidzemes ielā, Līvānos, Līvānu
novadā, adresi: Vidzemes iela 34, Līvāni, Līvānu novads.
14. Noteikt nekustamajam īpašumam – dzīvojamajai mājai ar kadastra
apzīmējumu 7611-003-1601-009, kas atrodas Zemgales ielā, Līvānos, Līvānu novadā,
jaunu adresi: Zemgales iela 17A, Līvāni, Līvānu novads.
15.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
16. 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.
23. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 18. februāra vēstuli nr.2-04/215 „Par
fizisku un juridisku personu lietošanā un tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām” un
izvērtēšanai pievienoto datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas par Līvānu novada Rudzātu pagasta teritorijā esošām zemes vienībām, par kurām
tiesiskie valdītāji nav noslēguši zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar VAS „Latvijas
Hipotēku un zemes banka” vai zemes lietotāji nav veikuši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma noteiktajos
termiņos ar zemes izpirkšanu saistītās darbības, un par tām 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 1. un 2.
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 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, un ņemot vērā Rudzātu pagasta valdes
ierosinājumu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības A. B., dzīvo (adrese), uz apbūvētu zemes
vienību 27,5864 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-005-0128, kas atrodas Rudzātu
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pagastā, Līvānu novadā, precizējot tās platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem, ar tiesībām noslēgt zemes
nomas līgumu par lietošanā bijušo zemi, gada laikā no zemes lietošanas tiesību
izbeigšanas.
2. Atzīt, ka apbūvēta zemes vienība 27,5864 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7668-005-0128, 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. Izbeigt zemes lietošanas tiesības M. S., dzīvo (adrese), uz neapbūvētu zemes
vienību 5,9696 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0215, kas atrodas Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, precizējot tās platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem.
4. Ieskaitīt neapbūvētu zemes vienību 5,9696 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-007-0215 rezerves zemes fondā.
5. 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.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
24. Par Līvānu novada administratīvās teritorijas teritoriālā iedalījuma
robežu noteikšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Paskaidro R. Šmukste
Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. 9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam” (apstiprināti ar Līvānu novada
domes 31.08.2012. gada sēdes protokola Nr. 15, lēmumu Nr. 15-8) 1. pielikumā
pievienotajā Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam II. daļas „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk teritorijas plānojums) 12. pielikumā ir
attēlota plānotā Līvānu pilsētas teritorija, kas ietver visu esošo Līvānu pilsētas teritoriju,
kā arī daļu no Jersikas pagasta un Turku pagasta teritorijas.
Ņemot vērā, ka atbilstoši teritorijas plānojumā attēlotai Līvānu pilsētas robežai
tiek grozītas Līvānu novada administratīvajā teritorijā ietilpstošo teritoriālo vienībuLīvānu pilsētas, Jersikas pagasta un Turku pagasta robežas, saskaņā ar Ministru kabineta
2012. gada 27. marta noteikumu Nr. 216 „Administratīvo teritoriju un to teritoriālā
iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas
kārtība” 8. punktu ir sagatavoti saistošie noteikumi ar administratīvās teritorijas teritoriālā
iedalījuma vienības robežas aprakstu un robežas karti.
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Mainot Līvānu novada administratīvās teritorijas teritoriālā iedalījuma vienību
robežas, konstatēts, ka Līvānu pilsētas teritorijā tiek iekļautas šādas zemes vienības no
Jersikas pagasta ar kadastra apzīmējumiem:
7652-001-0087, 7652-001-0172, 7652-001-0026, 7652-001-0027, 7652-001-0156, 7652001-0101, 7652-001-0158, 7652-001-0160, 7652-001-0135, 7652-001-0155, 7652-0010136, 7652-001-0159, 7652-001-0153, 7652-001-0152, 7652-001-0157, 7652-001-0137,
7652-001-0042, 7652-001-0149, 7652-001-0150, 7652-001-0151, 7652-001-0037, 7652001-0154, 7652-001-0041, 7652-001-0086, 7652-001-0002, 7652-001-0003, 7652-0010004, 7652-001-0005, 7652-001-0085, 7652-001-0011, 7652-001-0012, 7652-001-0013,
7652-001-0014, 7652-001-0015, 7652-001-0016, 7652-001-0049, 7652-001-0034, 7652001-0028, 7652-001-0030, 7652-001-0032, 7652-001-0020, 7652-001-0017, 7652-0010036, 7652-001-0161, 7652-001-0120, 7652-001-0051, 7652-001-0064, 7652-001-0046,
7652-001-0084, 7652-001-0098, 7652-001-0106, 7652-001-0060, 7652-001-0091, 7652001-0133, 7652-001-0259, 7652-001-0123, 7652-001-0260, 7652-001-0125, 7652-0010075, 7652-001-0023, 7652-001-0122, 7652-001-0126, 7652-001-0094, 7652-001-0062,
7652-001-0128, 7652-001-0061, 7652-001-0253, 7652-001-0039, 7652-001-0124, 7652001-0103, 7652-001-0090, 7652-001-0104, 7652-001-0097, 7652-001-0055, 7652-0010173, 7652-001-0080, 7652-001-0093, 7652-001-0092, 7652-001-0053, 7652-001-0077,
7652-001-0132, 7652-001-0078, 7652-001-0110, 7652-001-0079, 7652-001-0066, 7652001-0047, 7652-001-0045, 7652-001-0257, 7652-001-0258, 7652-001-0107, 7652-0010054, 7652-001-0076, 7652-001-0052, 7652-001-0083, 7652-001-0105, 7652-001-0096,
7652-001-0109, 7652-001-0059, 7652-001-0256, 7652-001-0095, 7652-001-0025, 7652001-0162, 7652-001-0145, 7652-001-0050, 7652-001-0065, 7652-001-0131, 7652-0020118, 7652-002-0306, 7652-002-0340, 7652-002-0338, 7652-002-0339, 7652-002-0321,
7652-002-0320, 7652-002-0295, 7652-002-0293, 7652-002-0292, 7652-002-0298, 7652002-0301, 7652-002-0341, 7652-002-0302, 7652-002-0303, 7652-002-0304, 7652-0020294, 7652-002-0299, 7652-002-0300, 7652-002-0359, 7652-002-0291, 7652-002-0290,
7652-002-0322, 7652-002-0288, 7652-002-0287, 7652-002-0284, 7652-002-0285, 7652002-0286, 7652-002-0283, 7652-002-0282, 7652-002-0277, 7652-002-0349, 7652-0020032, 7652-002-0071, 7652-002-0033, 7652-002-0102, 7652-002-0031, 7652-002-0030,
7652-002-0028, 7652-002-0029, 7652-002-0044, 7652-002-0315, 7652-001-0130, 7652001-0127, 7652-001-0354, 7652-001-0088 – pašvaldības ceļa posms (Krasta iela), 7652001-0074 – Līvāni-Preiļi ceļa posms, 7652-001-0082 – pašvaldības ceļa posms (Stirnu
iela), 7652-002-0269 – Rīga-Daugavpils ceļa posms, 7652-002-0348 – pašvaldības ceļa
posms no Daugavas ielas, 7652-001-0140 – Latvenergo posms, 7652-001-0141 –
Latvenergo posms, un šādas zemes vienības no Turku pagasta ar kadastra apzīmējumiem
7686-007-0235, 7686-007-0697, 7686-007-0572, 7686-007-0348, 7686-007-0788, 7686007-0623, 7686-007-0545, 7686-007-0415, 7686-007-0305, 7686-007-0244, 7686-0070673, 7686-007-0620, 7686-007-0642, 7686-007-0695, 7686-007-0565, 7686-007-0527,
7686-007-0358, 7686-007-0353, 7686-007-0593, 7686-007-0594, 7686-007-0595, 7686007-0256, 7686-007-0693, 7686-007-0257, 7686-007-0814, 7686-007-0250, 7686-0070612, 7686-007-0694, 7686-007-0666, 7686-007-0613, 7686-007-0624, 7686-007-0607,
7686-007-0606, 7686-007-0637, 7686-007-0639 – Rīga-Daugavpils ceļa posms, 7686007-0638 – dzelzceļa posms, 7686-007-0177 – pašvaldības ceļa posms.
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Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.panta
ceturto daļu, 17.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2012. gada 27. marta noteikumu Nr.
216 „Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā
arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība” 8. punktu, Līvānu novada domes
2012. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Par Līvānu novada teritorijas
plānojumu 2012.-2024.gadam”, un ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas ierosinājumu,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 4. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Grozīt Līvānu novada administratīvajā teritorijā ietilpstošo teritoriālo vienību
Līvānu pilsētas, Jersikas pagasta un Turku pagasta robežas un izdot Līvānu novada domes
2014. gada 26. jūnija saistošos noteikumus Nr. 12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas
robežu” (skat. pielikumā).
2. Ar 2015. gada 1. janvāri iekļaut Līvānu pilsētas teritorijā šādas zemes vienības:
2.1. no Jersikas pagasta ar kadastra apzīmējumiem:
7652-001-0087, 7652-001-0172, 7652-001-0026, 7652-001-0027, 7652-001-0156, 7652001-0101, 7652-001-0158, 7652-001-0160, 7652-001-0135, 7652-001-0155, 7652-0010136, 7652-001-0159, 7652-001-0153, 7652-001-0152, 7652-001-0157, 7652-001-0137,
7652-001-0042, 7652-001-0149, 7652-001-0150, 7652-001-0151, 7652-001-0037, 7652001-0154, 7652-001-0041, 7652-001-0086, 7652-001-0002, 7652-001-0003, 7652-0010004, 7652-001-0005, 7652-001-0085, 7652-001-0011, 7652-001-0012, 7652-001-0013,
7652-001-0014, 7652-001-0015, 7652-001-0016, 7652-001-0049, 7652-001-0034, 7652001-0028, 7652-001-0030, 7652-001-0032, 7652-001-0020, 7652-001-0017, 7652-0010036, 7652-001-0161, 7652-001-0120, 7652-001-0051, 7652-001-0064, 7652-001-0046,
7652-001-0084, 7652-001-0098, 7652-001-0106, 7652-001-0060, 7652-001-0091, 7652001-0133, 7652-001-0259, 7652-001-0123, 7652-001-0260, 7652-001-0125, 7652-0010075, 7652-001-0023, 7652-001-0122, 7652-001-0126, 7652-001-0094, 7652-001-0062,
7652-001-0128, 7652-001-0061, 7652-001-0253, 7652-001-0039, 7652-001-0124, 7652001-0103, 7652-001-0090, 7652-001-0104, 7652-001-0097, 7652-001-0055, 7652-0010173, 7652-001-0080, 7652-001-0093, 7652-001-0092, 7652-001-0053, 7652-001-0077,
7652-001-0132, 7652-001-0078, 7652-001-0110, 7652-001-0079, 7652-001-0066, 7652001-0047, 7652-001-0045, 7652-001-0257, 7652-001-0258, 7652-001-0107, 7652-0010054, 7652-001-0076, 7652-001-0052, 7652-001-0083, 7652-001-0105, 7652-001-0096,
7652-001-0109, 7652-001-0059, 7652-001-0256, 7652-001-0095, 7652-001-0025, 7652001-0162, 7652-001-0145, 7652-001-0050, 7652-001-0065, 7652-001-0131, 7652-0020118, 7652-002-0306, 7652-002-0340, 7652-002-0338, 7652-002-0339, 7652-002-0321,
7652-002-0320, 7652-002-0295, 7652-002-0293, 7652-002-0292, 7652-002-0298, 7652002-0301, 7652-002-0341, 7652-002-0302, 7652-002-0303, 7652-002-0304, 7652-0020294, 7652-002-0299, 7652-002-0300, 7652-002-0359, 7652-002-0291, 7652-002-0290,
7652-002-0322, 7652-002-0288, 7652-002-0287, 7652-002-0284, 7652-002-0285, 7652002-0286, 7652-002-0283, 7652-002-0282, 7652-002-0277, 7652-002-0349, 7652-0020032, 7652-002-0071, 7652-002-0033, 7652-002-0102, 7652-002-0031, 7652-002-0030,
32

7652-002-0028, 7652-002-0029, 7652-002-0044, 7652-002-0315, 7652-001-0130, 7652001-0127, 7652-001-0354, 7652-001-0088 – pašvaldības ceļa nodalījuma posms (Krasta
iela), 7652-001-0074 – Līvāni-Preiļi ceļa nodalījuma joslas posms, 7652-001-0082 –
pašvaldības ceļa nodalījuma joslas posms (Stirnu iela), 7652-002-0269 – Rīga-Daugavpils
ceļa nodalījuma joslas posms, 7652-002-0348 – pašvaldības ceļa nodalījuma joslas posms
no Daugavas ielas, 7652-001-0140 – Latvenergo elektrisko tīklu posms, 7652-001-0141 –
Latvenergo elektrisko tīklu posms;
2.2. no Turku pagasta ar kadastra apzīmējumiem:
7686-007-0235, 7686-007-0697, 7686-007-0572, 7686-007-0348, 7686-007-0788, 7686007-0623, 7686-007-0545, 7686-007-0415, 7686-007-0305, 7686-007-0244, 7686-0070673, 7686-007-0620, 7686-007-0642, 7686-007-0695, 7686-007-0565, 7686-007-0527,
7686-007-0358, 7686-007-0353, 7686-007-0593, 7686-007-0594, 7686-007-0595, 7686007-0256, 7686-007-0693, 7686-007-0257, 7686-007-0814, 7686-007-0250, 7686-0070612, 7686-007-0694, 7686-007-0666, 7686-007-0613, 7686-007-0624, 7686-007-0607,
7686-007-0606, 7686-007-0637, 7686-007-0639 – Rīga-Daugavpils ceļa nodalījuma
joslas posms, 7686-007-0638 – dzelzceļa nodalījuma joslas posms, 7686-007-0177 –
pašvaldības ceļa nodalījuma joslas posms.
3. Nosūtīt lēmumu, saistošos noteikumus ar pielikumu un paskaidrojuma rakstu
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Valsts zemes dienestam.
4. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada bezmaksas informatīvajā
izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv .
5. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai un Valsts zemes dienestam ir priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers.
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi uz 4 lpp. un pielikums,
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
25. Dzīvokļu jautājumi.

Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot I. M., dzīvo (adrese), 2014. gada 10. jūnija iesniegumu (reģ. 2014. gada
10. jūnijā ar nr. 2-11.1/14/531-M) par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus, kā
bārenei un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā’’ 14.
panta pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu
nodrošināmi bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu
aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, - pēc tam kad beigusies
viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa,
vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā
noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
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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” 2. punktam un 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, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt I. M., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., labiekārtota 1 – istabas
dzīvokļa (adrese) ar kop.pl. 34,05 m2 īres tiesības uz laiku līdz 2014. gada 31. decembrim
ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
1.2. I. M. mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā noslēgt līgumu ar SIA „Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabas dzīvokļa (adrese) īri.
1.3. Izslēgt I. M. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, pirmās kārtas palīdzības nodrošināšanas grupas, kārtas nr. 6.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi kancelejas pārzine Anna Elksne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot J. F., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 30. maija iesniegumu
(reģ. 2014. gada 2. jūnijā ar nr. 2-11.1/14/519-F) 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, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut J. F., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas
nr. 14.
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.
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3. Izskatot J. A., dzīvo (adrese), 2014. gada 13. jūnija iesniegumu (reģ. 2014. gada
13. jūnijā ar nr. 2-11.1/14/556-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, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut J. A., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr. 15.
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 S. V., dzīvo (adrese), 2014. gada 10. jūnija iesniegumu (reģ. 2014. gada
10. jūnijā ar nr. 2 – 11.1/14/529-V) un Līvānu novada sociālā dienesta 2014. gada 20.
maija Aktu Nr. 4-9/14/123 ģimenes (personas) apsekošanai dzīvesvietā, par pašvaldības
palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei, kura ir
bez savas 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, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
4.1. Iekļaut S. V., dzīvo (adrese), ģim. sast. 2 cilv., pašvaldības palīdzības reģistrā
dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo
personu grupā ar kārtas nr. 10.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
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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 S. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 11. jūnija iesniegumu
(reģ. 2014. gada 11. jūnijā ar nr. 2 – 11.1/14/535-P) un SIA ”Z-Light” 2014. gada 11.
jūnija vēstuli Nr. 19/3 par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kā
uzaicinātam speciālistam un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 9. punktu, kurā noteikts, ka pašvaldība var sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā, un 10. punktu, kurā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties
par bezdarba samazināšanu, un saskaņā ar 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” 8.1. 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, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
5.1. Iekļaut S. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā kā uzaicināto speciālistu, ar kārtas nr. 6.
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 J. K., dzīvo (adrese), 2014. gada 10. jūnija iesniegumu (reģ. 2014. gada
16. jūnijā ar nr. 2-11.1/14/560-K) par izslēgšanu no reģistra dzīvojamās platības
saņemšanai un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10.
panta, pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka persona tiek izslēgta no palīdzības
reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās
palīdzības saņemšanai, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10
„Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā”
5. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
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6.1. Izslēgt J. K. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma
risināšanā, vispārējā kārtībā nodrošināmo personu uzskaites grupas, kārtas nr. 7, saskaņā
ar viņa iesniegumu.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
26. Par apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2014. gadā.
Ziņo I. Kalvāne
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ināra Kalvāne
informē deputātus par kandidātiem, kuri tika izvirzīti apbalvojumam „Līvānu Goda
pilsoni” 2014. gadā.
Apbalvojumam „Līvānu Goda pilsonis” 2014. gadā izvirzīti sekojoši kandidāti:
1. Jānis Klaužs, LR 11.Saeimas deputāts.
1.1. Izvirzījuši Līvānu novada iedzīvotāji (36 paraksti). Izvirzīts par 10 gados
paveikto Līvānu novada un pilsētas labā, kā rezultātā Līvāni ir kļuvuši par vienu no
sakoptākajām Latgales un Latvijas pilsētām; par saglabāto Līvānu slimnīcu,
apgaismotajām ielām, uzbūvētajām sporta zālēm, kultūras centru, atjaunoto Līvānu
atbrīvošanas pieminekli; par drosmi, patriotismu un neatlaidību Līvānu novada
iedzīvotājiem būtisku mērķu sasniegšanā. Pieteikums iesniegts domē 26.05.2014.;
1.2. Izvirzījuši Līvānu novada iedzīvotāji (30 paraksti). Izvirzīts par būtisku
ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, par Līvānu infrastruktūras sakārtošanu (sporta
laukumu, bibliotēkas, bērnudārza, kultūras namu, izglītības iestāžu, ielu, pagalmu u.c.
atjaunošanu), par ieguldījumu Līvānu slimnīcas saglabāšanā, garīgo vērtību stiprināšanā,
ziedošanas tradīciju izkopšanu, atbalstot sportu, baznīcas u.c. Pieteikums iesniegts domē
30.05.2014.;
1.3. Izvirzījusi Līvānu novada pašvaldības Kultūras un sporta komisija. Izvirzīts
par Līvānu tēla veidošanu Latvijā un Eiropā, volejbola popularizēšanu un attīstīšanu
novadā, par studējošo jauniešu (mācību stipendija), kultūras un sporta atbalstīšanu un
sponsorēšanu. Pieteikums iesniegts domē 30.05.2014.
2. Iosifs Kovči, Sporta kluba „SKITS” dibinātājs, kikboksa treneris. Izvirzījuši
Līvānu novada iedzīvotāji (14 paraksti). Pieteikums iesniegts domē 28.05.2014.
3. Juris Zarāns, Līvānu Romas sv. Miķeļa Erceņģeļa katoļu draudzes priesteris.:
3.1. Izvirzījuši Līvānu novada iedzīvotāji (663 paraksti) Izvirzīts par neatlaidību
un ieguldīto darbu Līvānu katoļu baznīcas atjaunošanā; par izcilību ticības sludināšanā un
ticības izaugsmē; par iemantoto cilvēku atsaucību un cieņu. Pieteikums iesniegts domē
30.05.2014.;
3.2. Izvirzījuši Līvānu novada iedzīvotāji un katoļu draudzes kora „con Amore”
dalībnieki (62 paraksti). Izvirzīts par garīgās izaugsmes veicināšanu novada sabiedrībā,
par izglītojošo darbu garīgajā jomā ar bērniem un ģimenēm, par baznīcas atdzimšanu un
veiktajiem atjaunošanas darbiem (jumta, logu, durvju, grīdas seguma nomaiņa, apkures
ierīkošana, apgaismojuma sistēmas un sienu krāsojuma atjaunošana, Dievmātes kapelas
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un bērnu stūrīša iekārtošana). Par pozitīva piemēra radīšanu jaunajai paaudzei, apliecinot,
ka ļoti daudz var sasniegt ar enerģiju, uzcītību, ticību un neatlaidīgu darbu. Pieteikums
iesniegts domē 30.05.2014.
3.3. Izvirzījuši Rudzātu speciālās internātpamatskolas pārstāvji (17 paraksti) par
viņa veikumu Līvānu novadā. Pieteikums iesniegts domē 30.05.2014.
I. Kalvāne iepazīstina deputātus ar Jura Zarāna personīgu savas kandidatūras
atsaukumu un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu izvirzīt
Juri Zarānu apbalvošanai ar Domes Atzinības rakstu nominācijā „Sabiedriskais darbs”
2014. gada 18. novembrī.
Izskatot iedzīvotāju un organizāciju iesniegtos priekšlikumus un pievienotos
dokumentus par pretendentiem apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanai
2014. gadā un atbilstoši Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa noteikumu Nr.1 „Par
Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 2.1. punktam un 26.
punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, deputātam J. Kirillovam balsojot „pret” un
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt 2014. gadā apbalvojumu „Līvānu Goda pilsonis” Jānim Klaužam,
Latvijas Republikas 11.Saeimas deputātam – par drosmi, patriotismu un neatlaidību
Līvānu novada iedzīvotājiem būtisku mērķu sasniegšanā, par izcilu sniegumu investīciju
piesaistē vairāk kā 10 gadu garumā un nozīmīgu devumu novada infrastruktūras
sakārtošanā, veidojot Līvānus par vienu no sakoptākajiem Latvijas novadiem.
2. Izmaksāt Jānim Klaužam naudas balvu EUR 500 (pieci simti euro) apmērā.
3. Apbalvojumu pasniegt šī gada 19. jūlijā Līvānu pilsētas svētku pasākumā.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Aija Usāne.
27. Par precizējumu Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija saistošajos
noteikumos Nr. 11 „Par pašvaldības nodevu par Līvānu novada domes izstrādāto
oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu””.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 18. jūnija
vēstulē Nr.18-6/5822 „Par saistošajiem noteikumiem” sniegto atzinumu par Līvānu
novada domes 2014. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par pašvaldības
nodevu par Līvānu novada domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju
saņemšanu” un ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu un 45. panta ceturto daļu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam,
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G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr.
11 „Par pašvaldības nodevu par Līvānu novada domes izstrādāto oficiālo dokumentu un
apliecinātu to kopiju saņemšanu” šādu grozījumu un papildināt saistošo noteikumu
izdošanas tiesisko pamatojumu ar atsauci uz „Ministru kabineta 28.06.2005. gada
noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības
nodevas” 16.1 punktu”.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi uz 3 lpp.
28. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa
programmu 2014. – 2016. gadam.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro A. Skromāns
Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta
2008. gada 11. marta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu
2014. – 2016. gadam /sk. pielikumā/.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā:

Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa
programma 2014. – 2016. gadiem uz 2 lpp.

Sēde beidzas plkst.1130
Protokols parakstīts 2014. gada 27. jūnijā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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