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Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Ināra KALVĀNE
Juris KIRILLOVS
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Ainis VEIGURS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Valdis ANSPAKS, slimības dēļ
Ēriks SALCEVIČS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Gaļina KRJUKOVA, slimības dēļ
Normunds LIEPNIEKS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis Skreivers, izpilddirektors,
Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Valija Ruisa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Aivars Smelcers, Turku pagastā pagasta pārvaldes vadītājs,
Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadīja,
Līga Ancāne, galvenā ekonomiste,

Indra Upeniece, sabiedrisko attiecību speciāliste,
Diāna Kleina, būvvaldes vadītāja,
Iveta Dobele, projektu un investīciju nodaļas vadītāja /no plkst.1000 līdz plkst.1050/
Janīna Vingre, Rožupes pagasta iedzīvotāja
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut darba kārtībā 38.
jautājumu „Par būvatļaujas atcelšanas un nodarītā morālā kaitējuma atlīdzināšanas
pieprasījumu”. 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. 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 pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada pagastos un
platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
3. Par zemes robežu plānu un uzmērītās platības apstiprināšanu. Ziņo
J. Magdaļenoks.
4. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada
pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
5. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu no rezerves zemes fonda un
platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
6. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rudzātu pagastā
un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
7. Par adrešu precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Sutru pagastā un
platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par zemes robežu plānu un uzmērītās platības apstiprināšanu. Ziņo
J. Magdaļenoks.
13. Par platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm. J. Magdaļenoks.
14. Par filtrēšanas ūdens krātuves nojaukšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
17. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
18. Par pašvaldības kustamā mantas atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
19. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
21. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW Passat
atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
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22. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa neapbūvēta zemesgabala
„Lāčuki”, Beirupurvā, Turku pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods.
23. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
24. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo
A. Vaivods.
25. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2013. gada 26. februāra noteikumos
Nr.1 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus
Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai”. Ziņo A. Vaivods.
26. Par domes dotācijas daļas apstiprināšanu Rudzātu vidusskolas skolēnu
ēdināšanas izdevumiem. Ziņo A. Vaivods.
27. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018.
gadam aktualizācijas uzsākšanu. Ziņo A. Vaivods.
28. Par Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktora darba algu. Ziņo A. Vaivods.
29. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas
interešu izglītības grupā. Ziņo A. Vaivods.
30. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2014. gada budžetā. Ziņo A. Vaivods.
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
32. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
33. Par dzimtsarakstu nodaļas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
34. Par Līvānu novada Ziemassvētku tirgus 2014 nolikumu. Ziņo I. Kalvāne.
35. Par mācību stipendijas piešķiršanu un stipendijas izmaksas laika pagarināšanu.
Ziņo I. Kalvāne.
36. Par kandidatūru izvirzīšanu apbalvošanai ar atzinības rakstu un par
apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu. Ziņo I. Kalvāne.
37. Par darba grupas darbības termiņa pagarināšanu. Ziņo I. Kalvāne.
38. Par būvatļaujas atcelšanas un nodarītā morālā kaitējuma atlīdzināšanas
pieprasījumu. Ziņo A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
25. septembrī Līvānu novada domē starp iedzīvotājiem, SIA “Mark Invest
Latvija” un SIA “Firma L4” tika rīkota sanāksme par derīgo izrakteņu atradnes
„Priedulāji” Līvānu novada Jersikas pagastā Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.
27. septembrī Jersikas pagastā norisinājās pagasta svētki „Maizes godi”.
30. septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
atjaunoto Līvānu Brāļu kapu atklāšanas pasākumā, kas restaurēti par Līvānu novada
pašvaldības un Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijā līdzekļiem.
30. septembrī un 1.oktobrī Līvānu novada domes vadības pārstāvji un
speciālisti veica iedzīvotāju realizēto pašvaldības mazo grantu projektu pārbaudi, tikās
ar projektu ieviesējiem, pārrunāja projektu ieviešanas gaitu un sasniegtos rezultātus.
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1.oktobrī notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde.
No 2. oktobra Līvānu pilsētā uzsākta apkures sezona.
2. oktobrī:
1) Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās
Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltītajā pasākumā biedrībā „Baltā māja”, kur
pašvaldības vārdā sveica klātesošos seniorus,
2) Līvānu novada domē notika Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme.
9. oktobrī Līvānu novada domē notika Līvānu novada kultūras un bibliotēku
darbinieku sanāksme, kuru vadīja priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
10. un 13. oktobrī Līvānu novada domē sanāca kopā Līvānu novada mācību
stipendijas komisija, lai spriestu par stipendiju piešķiršanu 2014./2015.mācību gadā
augstskolās studējošajiem Līvānu novada jauniešiem. Komisijā piedalījās lielākie
stipendijas devēji – uzņēmēji, Līvānu novada domes vadības, Izglītības pārvaldes,
Sociālā dienesta, izglītības iestāžu pārstāvji un citi pašvaldības speciālisti.
14. oktobrī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne un Līvānu novada
Sociālā dienesta izveidotās starpprofesionāļu komandas darbam ar nepilngadīgajiem
likumpārkāpējiem pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Saldus novada
pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”.
No 13.-18. oktobrim Rožupes pagastā norisinājās pagasta svētki.
15. oktobrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās SIA „Preiļu
slimnīca” dalībnieku sapulcē.
16. oktobrī notika tikšanās, kurā piedalījās Līvānu novada domes vadība un
speciālisti, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latgales
plānošanas reģiona attīstības padomes pārstāvji. Tikšanās laikā tika pārrunāti
jautājumi par nākamā plānošanas perioda (2014.-2020.) finansējuma reģionālās
nozīmes attīstības centriem ieguldīšanas jomām Līvānos.
17. oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne,
izpilddirektors Uldis Skreivers un projektu vadītāja Inese Stahovska pārstāvēja
Līvānu novada pašvaldību Novadu dienā Iecavā.
21. oktobrī:
1) Rožupes pagastā notika SIA „Līvānu karbons” plānotās darbības pētīšanas
režīmā B kategorijas iesnieguma sabiedriskā apspriešana. Piedalījās Līvānu novada
domes vadība un speciālisti,
2) Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers un pašvaldības
speciālisti tikās ar AS „Sadales tīkls” pārstāvjiem Daugavpilī, lai pārrunātu projektu
attīstības iespējas nākamajos trīs gados.
22. oktobrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās sanāksmē Rīgā,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kur tika pārrunāti jautājumi par
finansējuma reģionālās nozīmes attīstības centriem apgūšanas nosacījumiem un
kritērijiem.
23. oktobrī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes: Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas sēde, Tautsaimniecības komitejas sēde un Finanšu
komitejas sēde.
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24. oktobrī:
1) domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne pārstāvēja pašvaldību ZemgalesLatgales mazpulku rudens forumā, kurš norisinājās Līvānos,
2) Līvānu kultūras centrā notika pasākums, veltīts Līvānu novada senioriem.
Pasākumā piedalījās un klātesošos seniorus sveica domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods.
28. oktobrī Latgales mākslas un amatniecības centrā notika LMT projektu
konkursa "LMT Latvijai" noslēguma pasākums, uz kuru tika aicināti projektu
iesniedzēji un Līvānu novada domes vadība. Pasākuma laikā tika paziņoti projektu
konkursa uzvarētāji.
2. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada pagastos un
platības precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
iesniegto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošo Līvānu
novada pagastu teritorijā pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemes vienību un
pašvaldības tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošo zemes vienību, uz kurām
zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un par kurām nav pieņemts lēmums
par zemes vienību piekritību vai piederību pašvaldībai atbilstoši likumam „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”,
izvērtējumu un ierosinājumu precizēt platību tām zemes vienībām, kurām pārsniegtas
pieļaujamās platību atšķirības robežas, un pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta
piektās daļas pirmo un otro punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai piekrīt apbūvēta un
neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta
2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, un 25.panta ceturtajā daļā
noteikto, ka par apbūvētu zemi noslēdzami zemes nomas līgumi, un likuma ,,Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto daļu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka sekojošas apbūvētas un neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas
Līvānu novada lauku teritorijā, par kurām ar bijušajiem zemes lietotājiem ir noslēgti
zemes nomas līgumi, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot to platību atbilstoši
VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem:

5

1.1. zemes vienība 1,4032 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0352,
kas atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā;
1.2. zemes vienība 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0383, kas
atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā;
1.3. zemes vienība 0,6605 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0448,
kas atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā;
2. Precizēt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7682-005-0320, kas atrodas Līvānu novada Sutru pagastā, platību atbilstoši VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem
datiem 0,4811 ha platībā.
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību platības var tikt
precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 4 lpp.
3. Par zemes robežu plānu un uzmērītās platības apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
4. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
Līvānu novada pašvaldības vārda
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots P. Romanovskim
Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma – zemes vienību 2,7 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0444 un 0,4121 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0445, kas atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
apvienošanu, uz kurām atrodas Jaunsilavas pamatskolas stadions un sporta laukumi,
un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un saskaņā ar likuma “Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās” 3. panta
otrās daļas pirmo punktu un 4.1 panta otro daļu, un likuma ,,Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta devīto daļu, un pamatojoties uz Līvānu novada
domes 2008. gada 25. septembra lēmumu Nr. 12-29(9) „Par pašvaldībai piekrītošās
zemes noteikšanu pašvaldības īpašuma objektu uzturēšanai vai tās autonomo funkciju
veikšanai”, un Līvānu novada domes 2012. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 5-17 „Par
pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Turku pagastā”, un
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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” 15. panta pirmās daļas 4. un 6. punktu
(gādāt par iedzīvotāju izglītību, veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu un sportu)
un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apvienot zemes vienību 2,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-0070444 un zemes vienību 0,4121 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0445,
kuras atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, (sk. pielikumā izkopējumu
no kadastra kartes).
2. Apvienotajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu ,,Jaunsilavas skolas
stadions” un noteikt zemes lietošanas mērķi – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
(kods 0901).
3. Apstiprināt apvienotās zemes vienības, kas atrodas Jaunsilavās, Turku
pagastā, Līvānu novadā, precizēto platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma Valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem – 3,1781 ha platībā.
4. Noteikt, ka zemes vienības platība var tikt precizēta pēc tās uzmērīšanas
dabā.
5. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda zemes vienību
3,1781 ha platībā, kas atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
5. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu no rezerves zeme fonda
un platību precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 18.jūnija vēstuli Nr.2-04/511 „Par
rezerves zemes fonda zemes vienībām” un 2014.gada 12.septembra vēstuli Nr.902/385767-8/1 „Par kadastra datu reģistrāciju un datu aktualizāciju” par zemes
vienību izslēgšanas no rezerves zemes fonda (RZF) nosacījumiem, 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” 13.punktu, kas nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes
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vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama
valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu
par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai, 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 un 25.panta ceturtajā daļa noteiktajā termiņā ir noslēgti (noslēdzami) zemes
nomas līgumi, un likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
devīto daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Atzīt, ka sekojošas apbūvētas zemes vienības, kas atrodas Līvānu novada
Jersikas pagastā, par kurām ar bijušajiem zemes lietotājiem noslēdzami zemes nomas
līgumi, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā
uz Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot to platību atbilstoši VZD nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
1.1.1. apbūvēta zemes vienība 0,165 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652001-0047, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
1.1.2. apbūvēta zemes vienība 0,5302 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-001-0054, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
1.1.3. apbūvēta zemes vienība 0,5391 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-001-0079, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
1.1.4. apbūvēta zemes vienība 0,2819 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-003-0137, kas atrodas Cirseniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
1.1.5. apbūvēta zemes vienība 0,0691 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-005-0232, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
1.2. Noteikt, ka šī lēmuma 1 punktā norādītās zemes vienību platības var tikt
precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes grafiskās daļas uz 5 lpp.
2. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 18.jūnija vēstuli Nr.2-04/511 „Par
rezerves zemes fonda zemes vienībām” un 2014.gada 12.septembra vēstuli Nr.902/385767-8/1 „Par kadastra datu reģistrāciju un datu aktualizāciju” par zemes
vienību izslēgšanas no rezerves zemes fonda (RZF) nosacījumiem, un pamatojoties
uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 ,,Kārtība, kādā
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nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” 13.punktu, kas nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes
vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama
valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu
par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai, un pamatojoties uz likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai piekrīt neapbūvēti zemes gabali, kas
vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēti pašvaldības funkciju īstenošanai,
un 3.panta trešās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai piekrīt zeme, kas
paredzēta ielu (ceļu) būvniecībai saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu,
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, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Atzīt, ka sekojošas zemes vienības, kas atrodas Līvānu novada Jersikas
pagastā, uz kurām atrodas koplietošanas ceļi, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā
zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot
to platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
2.1.1. zemes vienība 0,0754 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050460, kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
2.1.2. zemes vienība 0,2725 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050564, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
2.1.3. zemes vienība 3,61 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0597,
kas atrodas Jersikā, Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
2.2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienību platības var tikt
precizētas 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes grafiskās daļas uz 3 lpp.
3. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 18.jūnija vēstuli Nr.2-04/511 „Par
rezerves zemes fonda zemes vienībām” un 2014.gada 12.septembra vēstuli Nr.902/385767-8/1 „Par kadastra datu reģistrāciju un datu aktualizāciju” par zemes
vienību izslēgšanas no rezerves zemes fonda (RZF) nosacījumiem, un pamatojoties
uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 ,,Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
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izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” 13.punktu, kas nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes
vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama
valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu
par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai, un pamatojoties uz likuma uz likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai piekrīt
neapbūvēti zemes gabali, kas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzēti
pašvaldības funkciju īstenošanai, 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, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0100, kas
atrodas Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz kuras atrodas artēziskais
urbums, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā
uz Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot tās platību atbilstoši VZD nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem –
0,1261 ha platībā.
3.2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītā zemes vienības platība var tikt
precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
3.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes grafiskās daļas uz 1 lpp.
4. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 18.jūnija vēstuli Nr.2-04/511 „Par
rezerves zemes fonda zemes vienībām” un 2014.gada 12.septembra vēstuli Nr.902/385767-8/1 „Par kadastra datu reģistrāciju un datu aktualizāciju” par zemes
vienību izslēgšanas no rezerves zemes fonda (RZF) nosacījumiem, 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” 13.punktu, kas nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes
vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama
valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu
par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai, un pamatojoties uz likuma „Par valsts
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta
otrās daļas 5.punktu, kurā noteikts, ka zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav
konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz
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pašvaldības vārda, ja: vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti
zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību
funkciju īstenošanai, un likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”
2.panta devīto daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (… parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana
un uzturēšana;) un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
4.1. Atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0423, kas
atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, uz kuras atrodas Rudzātu ciemata
atpūtas zona, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot tās platību atbilstoši
VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem - 0,1877 ha platībā.
4.2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītā zemes vienības platība var tikt
precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
4.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes grafiskās daļas uz 1 lpp.
5. Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 18.jūnija vēstuli Nr.2-04/511 „Par
rezerves zemes fonda zemes vienībām” un 2014.gada 12.septembra vēstuli Nr.902/385767-8/1 „Par kadastra datu reģistrāciju un datu aktualizāciju” par zemes
vienību izslēgšanas no rezerves zemes fonda (RZF) nosacījumiem, 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” 13.punktu, kas nosaka, ja rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes
vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā nepieciešama
valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var pieņemt lēmumu
par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai, 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 daļa noteiktajā termiņā ir noslēgti (noslēdzami) zemes
nomas līgumi, un likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta
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devīto daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
5.1. Atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7682-005-0136, kas
atrodas Lipuški, Sutru pagastā, Līvānu novadā, par kuru ar bijušo zemes lietotāju
noslēdzams zemes nomas līgums, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā
ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda, precizējot tās platību
atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem – 0,5 ha platībā.
5.2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienības platība var tikt
precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
5.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
5.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes grafiskās daļas uz 1 lpp.
6. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rudzātu pagastā
un platības precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014. gada 18. jūnija vēstuli Nr.2-04/511 „Par
rezerves zemes fonda zemes vienībām” un izvērtēšanai pievienoto datu atlasi no
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas par novada pašvaldības
teritorijā esošajām rezerves zemes fondā (RZF) iekļautajām zemes vienībām, par
zemes vienību piekritību vai piederību pašvaldībai atbilstoši likumam „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” un platību
precizēšanu tām zemes vienībām, kurām pārsniegtas pieļaujamās platību atšķirības
robežas, un saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta otrās daļas 5. punktu un 6. punktu, kuros
noteikts, ka pašvaldībām piekrīt zeme, kas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā ir
attiecīgi neapbūvēti zemes gabali, kas paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju)
celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai, un zemes starpgabals, par kuru
atbilstoši šā likuma 3. panta otrās daļas 4. punktam un Valsts un pašvaldību mantas
atsavināšanas likumā noteiktajam pašvaldības dome (padome) ir pieņēmusi lēmumu,
ka tas ir starpgabals, un 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” 13. punktu, kurā noteikts, ja rezerves zemes fondā
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ieskaitītā zemes vienība ir valstij vai pašvaldībai piederošā vai piekrītošā zeme un tā
nepieciešama valsts vai pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldības dome var
pieņemt lēmumu par zemes piederību vai piekritību pašvaldībai, un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 18. punktu un 27. punktu, likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu
lauku apvidos” 2. panta devīto daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 2. punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu
būvniecība) un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0427, kas atrodas
Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, uz kuras atrodas koplietošanas ceļi, ir
Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu
novada pašvaldības vārda, precizējot tās platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem - 0,89 ha platībā.
2. Veikt zemes vienības 0,89 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-0070427, kas atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, sadalīšanu divos zemes
gabalos saskaņā ar pievienoto shēmu – zemes vienība Nr. 1 un Nr. 2.
3. Zemes vienībai Nr. 1 platībā 0,42 ha ar kadastra apzīmējumu 7668-0070427, kas atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, piešķirt nosaukumu
,,Mehanizatoru iela” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zemes dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu nodalījuma joslā (kods 1101).
4. Atdalītajai zemes vienībai Nr. 2 platībā 0,47 ha, kas atrodas Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, noteikt zemes lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās
nozīmes objektu apbūve (kods 0910).
5. Noteikt, ka šī lēmuma 3. un 4. punktā norādīto zemes vienību platības var
tikt precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes grafiskās daļas uz 1 lpp.
7. Par adrešu precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 2014. gada 5. septembra vēstuli
Nr.2-04.1-L/847 par adrešu datu kārtošanu Līvānu novada pašvaldībā un pievienoto
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sarakstu ar adresācijas objektiem, kas atrodas Rožupes pagastā Līvānu novadā,
kuriem nav piešķirtas adreses, sakarā ar datu precizēšanu Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) adrešu reģistra,
un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. pantu un
Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas
sistēmas noteikumi”, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, 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 16,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-010-0167 un ar to funkcionāli saistītai būvei – ar kadastra
apzīmējumu 7666-010-0167-001, kas atrodas Babros, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, adresi: „Ābeļziedi”, Babri, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
1.2. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 1,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-005-0026 un ar to funkcionāli saistītajām būvēm – fermai
ar kadastra apzīmējumu 7666-005-0026-001, sakņu glabātuvei ar kadastra
apzīmējumu 7666-005-0026-002, šķūnim ar kadastra apzīmējumu 7666-005-0026003, kas atrodas Sproģos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, adresi: „ Jaunais
Līdums”, Sproģi, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
1.3. Noteikt nekustamajam īpašumam – būvēm ar kadastra apzīmējumiem
7666-010-0257-013, 666-010-0257-014, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, adresi: „Vecie Kristceļi”, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
1.4. Noteikt būvei ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0006-003, kas atrodas
Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, adresi: „STA-5528”, Rušenieki,
Rožupes pagasts, Līvānu novads.
1.5. Noteikt būvei ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0316-008, kas atrodas
Kūkusiliņos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, adresi: „STA-5598”, Kūkusiliņi,
Rožupes pagasts, Līvānu novads.
1.6. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 1,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-010-0276 un ar to funkcionāli saistītai būvei – darbnīcai ar
kadastra apzīmējumu 7666-010-0276-001, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, adresi: „Voļa”, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
1.7. Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 0,4424 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-008-0104 un ar to funkcionāli saistītai būvei - gāzes
sadales stacijas ēkai ar kadastra apzīmējumu 7666-008-0104-010, kas atrodas
Jaudzemos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, adresi: „Gāzes regulēšanas stacija”,
Jaudzemi, Rožupes pagasts, Līvānu novads.
1.8. Nepiešķirt adresi ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7666-0030037-001, 7666-003-0037-002 un 7666-003-0037-003, kas saistītas ar nekustamā
īpašuma „Zaļā Pļava” zemes gabalu 40,0 ha platībā ar kadastra numuru 7666-0030037, Aptekās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jo ēkas nojauktas un nav
uzskatāmas par adresācijas objektu.
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1.9. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.10. 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 Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par adreses maiņu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu
7652-001-0036, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu
precizēšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā (NĪVK IS) un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14. pantu un Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1.Mainīt nekustamā īpašuma - zemes vienībai 0,2066 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0036 un ar to funkcionāli saistītajai ēkai ar kadastra
apzīmējumu 7652-001-0036-001 noteikto adresi „Benti”, Grāveri, Jersikas pagasts,
Līvānu novads, uz adresi: „Avotiņi”, Grāveri, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 2014. gada 5. septembra vēstuli
Nr.2-04.1-L/847 par adrešu datu kārtošanu Līvānu pašvaldībā un pievienoto sarakstu
ar adresācijas objektiem, kas atrodas Jersikas pagastā Līvānu novadā, kuriem nav
piešķirtas adreses, sakarā ar datu precizēšanu Valsts zemes dienesta nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) adrešu reģistrā, un
pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14. pantu un
Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr.1269. „Adresācijas
sistēmas noteikumi”, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un Jersikas pagasta valdes
ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, 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 – ēkai ar kadastra apzīmējumu
7652-002-0118-003, kas atrodas uz zemes gabala 0,9963ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-002-0118, Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi:
„Transformatoru apakšstacija”, Grāveri, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
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3.2.
Noteikt nekustamajam īpašumam – ēkai
ar kadastra apzīmējumu
7652-002-0125-001, kas atrodas uz zemes gabala 1,8 platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-002-0367, Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: „Dīķmaliņa” ,
Grāveri, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
3.3.
Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes gabalam 0,4219 platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-002-0165 un ar to funkcionāli saistīto ēku ar kadastra
apzīmējumu 7652-002-0165-001, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: „Bloks”, Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
3.4.
Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes gabalam 0,28 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-003-0137 un ar to funkcionāli saistīto ēku ar kadastra
apzīmējumu 7652-003-0137-001, kas atrodas Cirseniekos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, adresi: „Minerālmēslu noliktava”, Cirsenieki, Jersikas pagasts, Līvānu
novads.
3.5.
Noteikt nekustamajam īpašumam – ēkai
ar kadastra apzīmējumu
7652-003-0159-003, kas atrodas uz zemes gabala 2,0 platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-003-0156, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: Liepu iela 18A,
Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
3.6.
Noteikt nekustamajam īpašumam – būvei ar kadastra apzīmējumu
7652-003-0330-001, kas atrodas uz zemes gabala 16,9 platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-003-0007 Gumertgrāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: „Sakaru
tornis”, Gumertgrāveri, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
3.7.
Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes gabalam 0,6181 platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-003-0335 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7652-003-0335-002, 7652-003-0335-003, 7652-003-0335004, 7652-003-0335-005, 7652-003-0335-006 un 7652-003-0335-007, kas atrodas
Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: Liepu iela 7A , Upenieki,
Jersikas pagasts, Līvānu novads.
3.8. Noteikt nekustamajam īpašumam – ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7652-004-0014-009, 7652-004-0014-010, 7652-004-0014-011, 7652004-0014-012, 7652-004-0014-013, 7652-004-0014-014, 7652-004-0014-015 un
7652-004-0014-016, kas atrodas uz zemes gabala 28,6 platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-004-0014, Iztekās, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: „Kalna Iztekas” ,
Iztekas, Jersikas pagasts, Līvānu novads.
3.9.
Noteikt nekustamajam īpašumam – zemes gabalam 0,6952 platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-007-0102 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm
ar kadastra apzīmējumiem 7652-007-0102-001 un 7652-007-0102-002, kas atrodas
Strodos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, adresi: „ Liepkrastiņi” , Strodi, Jersikas
pagasts, Līvānu novads.
3.10. Nepiešķirt adresi ēkām un būvēm ar kadastra apzīmējumiem 7652001-0076-001, 7652-001-0076-002, 7652-001-0076-003 un 7652-001-0076-004, kas
atrodas uz zemes gabala 0,9406 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0076,
Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, jo ēkas nojauktas un nav uzskatāmas
par adresācijas objektu.
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4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
9. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Sutru pagastā un
platības precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
iesniegto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošo Līvānu
novada Sutru pagasta teritorijā pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemes vienību un
pašvaldības tiesiskajā valdījumā vai lietojumā esošo zemes vienību, uz kurām
zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un par kurām nav pieņemts lēmums
par zemes vienību piekritību vai piederību pašvaldībai, izvērtējumu un pamatojoties
uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996 ”Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” 11.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldība izvērtē un pieņem lēmumu
par zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi, un saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
(21) daļu, 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, 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 esošo zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7682-003-0284, kas atrodas Slapkovā, Sutru pagastā, Līvānu
novadā, precizējot tās platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem -0,6709 ha.
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2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienības platība var tikt
precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma „Bērzi”,
Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
Nr.7652 002 0119 noteikts zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) kopplatībā 1,0300 ha, bet
faktiski uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 7652 002
0119 001) un trīs saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 7652 002 0119 002, 7652
002 0119 003, 7652 002 0119 004).
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9
„Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un atbilstoši Līvānu
būvvaldes vadītājas Diānas Kleinas 2014.gada 20.oktobra atzinumam Nr.1-7/14/56
par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, un pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
18.punktu un 27.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra Nr.7652 002 0119, ar kopējo platību
1,0300 ha, „Bērzi”, Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā šādus nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus:
1.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0119 daļai 0,5150 ha
platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)
1.2 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0119 daļai 0,5150 ha
platībā - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes būvniecības
un infrastruktūras daļas vadītājs Intis Svirskis.
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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: Līvānu būvvaldes 2014.gada 20.oktobra atzinums Nr.1-7/14/56 uz 1 lpp.

11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2014.gada 1.oktobra vēstuli Nr.9-02/3915447/1 „Par kadastra datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā”, kurā reģionālā nodaļa, izvērtējot Kadastra informācijas sistēmas datus,
konstatē:
Līvānu novada dome ar 2014.gada 28.augusta lēmumu Nr.12-18(2) ,,Par
zemes piekritību pašvaldībai” atzinusi, ka zemes vienība 0,0123 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611-005-2325 Rīgas ielā 95, Līvānos, Līvānu novadā, kura iekļaujas
autoceļa – Līvānu pilsētas Rīgas ielas nodalījuma joslā, ir Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošā zeme.
Kadastra informācijas sistēmā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7611005-2325 ir reģistrēta nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 7611-005-2313
sastāvā kā SIA ,,Mežrozīte HES” lietojums. Reģionālās nodaļas rīcībā nav Līvānu
novada domes lēmuma par lietošanas tiesību izbeigšanu SIA ,,Mežrozīte HES” uz
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7611-005-2325.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.panta pirmajā un otrajā
daļā noteikto, ka personai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja tā līdz
2011.gada 30.decembrim nav noslēgusi zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts
akciju sabiedrību ,,Latvijas Hipotēku un zemes banka” un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, J. Kirillovam, 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 SIA ,,Mežrozīte HES” uz zemes vienību
0,0123 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7611-005-2325 Rīgas ielā 95, Līvānos,
Līvānu novadā, kura iekļaujas autoceļa – Līvānu pilsētas Rīgas ielas ceļa nodalījuma
joslā.
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 1 lpp.
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12. Par zemes robežu plānu un uzmērītās platības apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
13. Par platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Kadastra pārraudzības
daļas 2014.gada 20.oktobra elektronisko vēstuli un pievienoto datu atlasi no
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas ar informāciju par
,,Pārskatā par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu
izpildi” iekļautajām zemes vienībām darba lapā ,,Pašvaldības zeme”, kurā lūdz
precizēt platību tām zemes vienībām, kuru platība pārsniedz pieļaujamās platību
atšķirības robežas, 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, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem šādu pašvaldībai piekritīgo zemes vienību,
kas atrodas Līvānu novada Līvānu pilsētā, platības:
1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-002-0135 platību 0,141 ha,
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0824 platību 0,372 ha,
1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-1517 platību 0,3862 ha,
1.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-2221 platību 0,9492 ha,
1.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-0913 platību 0,0305 ha,
1.6. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0414 platību 0,1035 ha.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību platības var tikt
precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes uz 6 lpp.
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14. Par filtrēšanas ūdens krātuves nojaukšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Paskaidro U. Skreivers, A. Neicenieks, R. Šmukste
Izskatot Rožupes pagasta pārvaldes vadītāja Andra Neicenieka ierosinājumu
nojaukt filtrēšanas ūdens krātuvi, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7666-010-0386 Līvānu novada Rožupes pagastā, un Līvānu būvvaldes
2014. gada 7. oktobra atzinumu Nr.1-7/14/55, tika konstatēts, ka uz pašvaldībai
piekrītoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0386 atrodas neizmantota
inženierbūve – filtrēšanas ūdens krātuve ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0386-004,
kas ilgstoši netiek ekspluatēta, daļa būves elementu ir demontēta, atlikušās metāla
konstrukcijas ir skārusi korozija. Filtrēšanas ūdens krātuve tās pašreizējā stāvoklī rada
ciema vidi degradējošu ietekmi, un atsevišķi tās elementi ir nonākuši tādā stāvoklī, ka
to turpmāka lietošana ir bīstama cilvēku drošībai un apkārtējai videi, līdz ar to, šīs
iekārtas ir nojaucamas.
Saskaņā ar 2007. gada izstrādāto tehnisko projektu “Ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un jaunbūve Rožupes pagasta, Rožupe I un II
ciemos” ir pieņemtas ekspluatācijā un darbojas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
kas nodrošina ūdensapgādi Rožupes pagasta iedzīvotājiem.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Būvniecības likuma 7. panta pirmās
daļas 2. punktu un Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošo noteikumu
Nr. 9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam” II daļas
125.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ :
1. Nojaukt Līvānu novada pašvaldībai piederošo būvi - filtrēšanas ūdens
krātuvi ar kadastra apzīmējumu Nr.7666-010-0386-004, kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0386 Līvānu novada Rožupes pagastā,
kura netiek izmantota un ir bīstama cilvēku drošībai un apkārtējai videi.
2. Rožupes pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Neiceniekam nodrošināt
pašvaldības būves - filtrēšanas ūdens krātuves ar kadastra apzīmējumu Nr.7666-0100386-004, nojaukšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītāja Intis Svirskis.
15. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
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16. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Rudzātu vidusskolas 2014. gada 16. septembra vēstuli Nr.1-12/35 par
ceļa izdevumu apmaksu Rudzātu vidusskolas 12. klases skolniekam Robertam
Grozam un 10. klases skolniekam Agrim Meinardam Prikulam sakarā ar dalību
Latvijas Universitātes organizētajās matemātikas pulciņa nodarbībās Latvijas izlases
kandidātu sagatavošanai starptautiskajām sacensībām matemātikā 2014./2015.mācību
gadā, kuras notiek Rīgā, Latvijas Universitātē, un uz kurām tiek aicināti Latvijas
labākie jaunie matemātiķi, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.
pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apmaksāt ceļa izdevumus Rudzātu vidusskolas 12.klases skolniekam
Robertam Grozam un 10.klases skolniekam Agrim Meinardam Prikulam braucieniem
uz Rīgu dalībai Latvijas Universitātes organizētajās matemātikas pulciņa nodarbībās
2014./2015. mācību gadā līdz EUR 15,00 par vienu braucienu katram, iesniedzot
attaisnojuma dokumentus.
2. Noteikt, ka ceļa izdevumi Rudzātu vidusskolas 12. klases skolniekam
Robertam Grozam un 10. klases skolēnam Agrim Meinardam Prikulam līdz
2014.gada beigām tiks finansēti no Rudzātu vidusskolas 2014.gadam iedalītajiem
budžeta līdzekļiem.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Rudzātu vidusskolas direktors
Vladislavs Spriņģis un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.

17. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada Kultūras centra 2014.gada 9.oktobra vēstuli nr. 115/78 par izmaiņām Līvānu novada Kultūras centra un tā filiāļu amatu vienību
sarakstā un noteiktajās mēneša darba algās, samazinot Līvānu novada kultūras centra
amata vienību “kultūras pasākumu organizators”, profesijas kods 3432 12, 0,4 likmes,
un palielinot darba algu Turku saieta nama amata vienībai “vadītājs” par EUR 254,00
sakarā ar papildus kultūras pasākumu organizatora pienākumu veikšanu no 2014.
gada 1.novembra, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, 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. Ar 2014. gada 1. novembri noteikt darba algu Turku saieta nama amata
vienībai „vadītājs” , profesijas kods 1431 11, EUR 762,00 mēnesī par vienu likmi.
2. Ar 2014. gada 1. novembri izslēgt no Līvānu novada kultūras centra amatu
vienību saraksta amata vienību „Kultūras pasākumu organizators”, profesijas kods
3432 12, 0,4 likmes ar darba algu EUR 635,00 mēnesī par vienu likmi.
3. Apstiprināt Līvānu novada kultūras centra un tā filiāļu amatu vienību
sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2014. gada 1. novembra (skatīt
pielikumā).
4. Novirzīt finansējumu no Līvānu novada kultūras centra kopsummā 691,00
EUR, tai skaitā no budžeta sadaļas 1100 „Atalgojums” EUR 559,00 un sadaļas 1200
„Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un
kompensācijas” EUR 132,00 Turku saieta namam, veicot atbilstošus grozījumu
Līvānu novada domes 2014. gada pamatbudžetā.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
direktore Līga Rubīne.
Pielikumā: saraksts uz 3 lpp.
18. 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
26.jūnija lēmumam Nr. 9 - 3 „Par pašvaldības kustamās mantas –automašīnas GAZ
52 un piekabes kravas kastes atsavināšanu” un 2014.gada 30.jūlijā 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, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Atsavināt Līvānu novada pašvaldībai piederošos šādus transportlīdzekļus
par brīvu cenu:
1.1. automašīnu GAZ 52, reģistrācijas Nr.BZ1558, 1990. izlaiduma gads, par
EUR 320,00, tai skaitā PVN EUR 55,54;
1.2. piekabi kravas kasti, reģistrācijas Nr. F5989, 1999. izlaiduma gads, par
EUR 80,00, tai skaitā PVN EUR 13,88.
2. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv izsludināt
pieteikšanos uz šī lēmuma 1. punktā minēto mantu līdz 2014.gada 15.decembrim.
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3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
19. Par zemes nomu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot V. K., dzīvo: (adrese), 2014.gada 15.septembra iesniegumu par
nomas līguma slēgšanu uz ½ domājamo daļu no zemes gabala 833 m2 platībā, ar
kadastra nr. (kadastra numurs), kas atrodas (adrese), tika konstatēts, ka:
Ar Līvānu novada domes zemes komisijas 2001. gada 10. augusta lēmumu
Nr. 22-6, noteikts, ka uz zemes gabalu platībā 833 m2 (adrese) ar kadastra Nr.
(kadastra numurs), īpašuma tiesības nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts vārda VAS
„Latvijas Hipotēku un zemes banka (pašlaik VAS „Latvijas Attīstības finanšu
institūcijas Altum”) personā un zeme pārdodama ēkas (adrese) kopīpašniekiem –
Latvijas Republikas pastāvīgajiem iedzīvotājiem B. G. un L. P., katram ½ domājamo
daļu.
B. G. miris 2001. gada 8. septembrī.
Saskaņā ar Preiļu rajona tiesas 2003.gada 7. februāra spriedumu, uz mirušā B.
G. atstāto mantojumu: ½ domājamo daļu zemes un būvju nekustamā īpašuma
(adrese), mantojuma tiesībās ir apstiprināta V. K..
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 24.panta pirmās daļas piekto daļu, kurā
noteikts, ka valsts zemi, kura ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda valsts akciju
sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” personā un par kuru līdz 2011.gada
30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums, nodod bez atlīdzības
attiecīgās pašvaldības īpašumā ar pieņemšanas nodošanas aktu, un saskaņā ar Līvānu
novada domes 2014.gada 13.maija lēmumu Nr.6-2, ½ domājamā daļa no zemes
gabala 833 m2 platībā, ar kadastra nr. (kadastra numurs), kas atrodas (adrese), ir
pieņemta īpašumā no VAS „Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum” un par to ir
nostiprinātas īpašumtiesības uz Līvānu novada pašvaldības vārda Līvānu pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000020766.
Ņemot vērā, ka uz iepriekšminētā pašvaldības zemes īpašuma atrodas V. K.
mantojumā saņemtā ēku īpašuma, kas sastāv no ½ domājamās daļas dzīvojamās mājas
un četrām palīgēkām (kadastra apzīmējumiem (kadastra apzīmējumi)), un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 34. un 34.1 punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar V. Ka., dzīvo: (adrese), par ½ domājamo
daļu no zemes gabala 833 m2 platībā, kadastra nr. (kadastra numurs), kas atrodas
(adrese), atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – individuālo
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dzīvojamo māju apbūve, saskaņā ar zemes robežu plānu, uz 10 (desmit) gadiem ar
tiesībām līgumu pagarināt.
1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk kā EUR 28,00 (divdesmit astoņi eiro gadā) un PVN.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir Līvānu novada
domes juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāns 2.lpp.
2. Izskatot Ņ. P., dzīvo: (adrese), 2014.gada 1.augusta iesniegumu par zemes
gabala iznomāšanu, kas atrodas (adrese), 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(kadastra apzīmējums), tika konstatēts, ka zemes gabals, kas atrodas (adrese), Līvānu
novadā, 0,223 ha platībā ar kadastra apzīmējumu (kadastra apzīmējums), (atbilstoši
precizētajai platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem), ar Līvānu novada domes 2014.gada
28.augusta sēdes lēmumu Nr. 12-17 „Par zemes gabala nodošanu iznomāšanai”
nodots iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Turku pagasta
pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktam,
un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt Ņ. P., dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes gabalu
0,223 ha platībā ar kadastra apzīmējumu (kadastra apzīmējums), atbilstoši precizētajai
platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem, lauksaimniecības vajadzībām uz vienu gadu, ar tiesībām līgumu
pagarināt uz identisku laiku, ja minētais zemes gabals nav nepieciešams valsts vai
pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
2.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
2.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja normatīvajos aktos tiek noteikts par šīs zemes piekritību valstij.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
20. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot ZS (nosaukums), reģ.nr. (reģistrācijas numurs), juridiskā adrese:
(adrese), īpašnieka I. A., 2014.gada 30.septembra iesniegumu par 2012.gada
11.septembrī noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/49
darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabalu 3,03
ha platībā, kas ir daļa no īpašuma ar kadastra Nr. (kadastra numurs) (kopplatība 7.78
ha), kas atrodas (adrese)) un ņemot vērā, ka šī līguma darbības termiņš beidzās
2014.gada 10.septembrī, un saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, un
lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt ar ZS (nosaukums), reģ.nr. (reģistrācijas numurs), juridiskā
adrese: (adrese), 2012.gada 11.septembrī noslēgto Lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr. LND/9-7/12/49 par zemes gabalu 3,03 ha platībā, kas ir daļa no īpašuma
ar kadastra Nr. (kadastra numurs) (kopplatība 7.78 ha), kas atrodas (adrese), uz 12
mēnešiem (līdz 2015.gada 10.septembrim), ar tiesībām līgumu pagarināt, ja minētais
zemes gabals nav nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanai,
nosakot nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot K. V., dzīvo: (adrese), 2014.gada 21.oktobra iesniegumu par
2013.gada 23.oktobrī noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/97/13/27 darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes
gabalu 3.3 ha platībā ar kadastra Nr. (kadastra numurs), kas atrodas (adrese)) un
saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, un lai realizētu likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā punktā noteikto pārvaldes funkciju –
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racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar K. V., dzīvo(adrese), 2013.gada 23.oktobrī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/13/27 par zemes gabalu 3.3 ha platībā, ar
kadastra Nr. (kadastra numurs), kas atrodas (adrese), uz 12 mēnešiem (līdz 2015.gada
22.oktobrim), ar tiesībām līgumu pagarināt, ja minētais zemes gabals nav
nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanai, nosakot nomas maksu
1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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.

21. Par pašvaldības kustamās mantas - vieglās pasažieru automašīnas
VW Passat 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, ņemot vērā, ka līdz šim uz minēto mantu nav
pieteicies neviens pretendents, 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, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Atsavināt Līvānu novada pašvaldībai piederošo vieglo pasažieru
automašīnu VW Passat, valsts numura zīme EB 6149, 2000. izlaiduma gads, par
brīvu cenu EUR 620,00, tai skaitā PVN EUR 107,60.
2. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv izsludināt
pieteikšanos uz šī lēmuma 1. punktā minēto mantu līdz 2014.gada 15.decembrim.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
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22. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa neapbūvēta zemesgabala
„Lāčuki”, Beirupurvā, Turku pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Dainas Kalves, dzīvo „Kalvēs”, Kūku pagastā, Krustpils novadā,
pilnvarotās personas Kaspara Lāča, dzīvo „Lāčos”, Turku pagastā, Līvānu novadā,
iesniegumu par zemes gabala „Lāčuki” ar kadastra numuru 7686 03 0428, kurš
atrodas Beirupurvā, Turku pagastā, Līvānu novadā, par kuru ir noslēgts lauku apvidus
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, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, 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 neapbūvētu
zemesgabalu „Lāčuki”, Beirupurvā, Turku pag., Līvānu nov., 2,9 ha platībā ar
kadastra numuru 7686 003 0428.
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 ).
23. Par maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Līvānu 2. vidusskolas 2014. gada 1. oktobra vēstuli Nr. 1-11/33
„Par maksas pakalpojumiem” un Līvānu novada domes 2013. gada 28. novembra
sēdes lēmuma Nr. 20-26 „Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
maksas pakalpojumiem” 6. pielikuma „Maksas pakalpojumi Līvānu novada
pašvaldības izglītības iestādēs” 3. daļas „Maksas pakalpojumi Līvānu 2.vidusskolā”
papildināšanu ar jauniem maksas pakalpojumiem un saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „b” un „g” apakšpunktu, Līvānu
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novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Papildināt Līvānu novada domes 2013. gada 28. novembra sēdes lēmuma
Nr. 20-26 „Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas
pakalpojumiem” 6. pielikuma „Maksas pakalpojumi Līvānu novada pašvaldības
izglītības iestādēs” 3. daļu ar 3.7. punktu šādā redakcijā:
Nr.p.k.
Pakalpojuma veids
Cena bez PVN, euro
3.7. Klases telpas noma, stunda
3,00
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu 2. vidusskolas
direktore Klavdija Daukšte un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā:

6. pielikuma 3. daļa „Maksas pakalpojumi Līvānu 2.vidusskolā”
ar papildinājumiem

2. Izskatot Līvānu novada Rožupes pagasta pārvaldes 2014. gada 13. oktobra
vēstuli par grozījumiem 2013. gada 28. novembra sēdes lēmuma Nr. 20-26 „Par
Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem” 1.
pielikuma „Maksas pakalpojumi Līvānu novada domē un pagastu pārvaldēs” 3. daļā
„Maksas pakalpojumu tarifi Rožupes pagastā” un saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta „b” un „g” apakšpunktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Papildināt Līvānu novada domes 2013. gada 28. novembra sēdes lēmuma
Nr. 20-26 „Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas
pakalpojumiem” 1. pielikuma „Maksas pakalpojumi Līvānu novada domē un pagastu
pārvaldēs” 3. daļu „Maksas pakalpojumu tarifi Rožupes pagastā” ar 3.5. punktu šādā
redakcijā:
Nr.p.k. Pakalpojuma veids
Mērvienība
Cena euro
(bez PVN)
3.5.
Automašīnas RENAULT TRAFIC Nr.
GL 2022
- Līvānu novada domes iestādēm
km
0,26
un struktūrvienībām
- pārējiem pakalpojuma
km
0,36
saņēmējiem
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
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Pielikumā:

1. pielikuma 3. daļa „„Maksas pakalpojumu tarifi Rožupes pagastā”
ar papildinājumiem.

24. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 18.augusta rīkojumu Nr.429
„Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm
2014.gadam” 1., 2. un 4.pielikumu, kas nosaka Līvānu novadam piešķirtās
mērķdotācijas apmēru piemaksām pedagogiem, kuri ieguvuši 3., 4. vai 5.kvalitātes
pakāpi, apkopojot Līvānu novada izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju datus uz
2014.gada 1.septembri par faktisko piemaksu apmēru pedagogiem, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.Apstiprināt līdzekļu sadalījumu starp Līvānu novada izglītības iestādēm
atbilstoši faktiskajam piemaksu apmēram pedagogiem, kuri ieguvuši 3., 4. vai
5.kvalitātes pakāpi un precizēt ar Līvānu novada domes 2014.gada 18.septembra
lēmuma Nr.14-2(1) apstiprināto pielikumu Nr.1 un pielikumu Nr.2 (skat. pielikumā
Nr.1 un Nr.2).
2.Apstiprināt līdzekļu sadalījumu starp Līvānu novada izglītības iestādēm
atbilstoši faktiskajam piemaksu apmēram pedagogiem, kuri ieguvuši 3., 4. vai
5.kvalitātes pakāpi un precizēt Līvānu novada domes 2014.gada 18.septembra
lēmuma Nr.14-2(3) pielikumu Nr.4 (skat. pielikumā Nr.4).
3.Noteikt, ka atbildīgās par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.
Pielikumā: līdzekļu sadalījums uz 3 lpp.
25. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2013. gada 26. februāra noteikumos
Nr. 1 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus
Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai”.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera
ierosinājumu par grozījumu veikšanu Līvānu novada domes 2013. gada 26. februāra
noteikumos Nr. 1 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos
līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai” un nolūkā atbalstīt ģimenes, kuru bērni mācās Līvānu
novada pašvaldības izglītības iestādēs, piešķirot līdzekļus audzēkņu ēdināšanas
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pakalpojuma sniegšanai, un pamatojoties uz Līvānu novada domes sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu, un likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Veikt šādus grozījumus Līvānu novada domes 2013. gada 26. februāra
noteikumos Nr. 1 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos
līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai”:
1.1. Izteikt Noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā
paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu (izglītības iestādes,
kas nodrošina obligātās pirmsskolas izglītības, vispārējās pamatizglītības un vidējās
izglītības programmu īstenošanu) obligātās pirmsskolas izglītības vecuma bērnu un
4.- 9.klašu un 10.-12. klašu audzēkņu (turpmāk - audzēkņi) ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanai.
(Izņemot 1.- 3. klases skolnieku ēdināšanu, kas tiek finansēta no valsts budžeta
līdzekļiem, atbilstoši Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumiem Nr.1206 „Kārtība,
kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām
pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai”.)
1.2.
Izteikt Noteikumu 10. punktu šādā redakcijā:
„10. Pašvaldības apmaksātas pusdienas tiek nodrošinātas obligātās
pirmsskolas izglītības grupu un 4.- 12. klašu audzēkņiem.”
1.3. Papildināt Noteikumu V nodaļu „Noslēguma jautājumi” ar 19. punktu
šādā redakcijā:
„19. Grozījumi šo noteikumu 1. un 10. punktā piemērojami sākot ar
2014./2015. mācību gadu.”
1.4. Izteikt Noteikumu pielikumu Nr. 1 jaunā redakcijā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: noteikumu pielikums Nr.1 uz 1 lpp.
26. Par domes dotācijas daļas apstiprināšanu Rudzātu vidusskolas
skolēnu ēdināšanas izdevumiem.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz iepirkuma „Skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
Rudzātu vidusskolā 2014./2015. un 2015./2016. mācību gadā”, identifikācijas Nr.
LND 2014/38, rezultātiem un 2014.gada 15.septembra līgumu Nr. LND/213.1.2/14/373 ar zemnieku saimniecību „Līči”, reģistrācijas Nr. 47701002539,
juridiskā adrese „Līči”, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, par skolēnu
31

ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Rudzātu vidusskolā, saskaņā ar kuru pusdienu
cena sastāda EUR 1,37 ieskaitot PVN, un pamatojoties Līvānu novada domes 2013.
gada 26. februāra noteikumu Nr. 1 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības
budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu
audzēkņiem ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai” 6. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. No 2014. gada 1.septembra apstiprināt no Līvānu novada domes budžeta
līdzekļiem finansējamo Rudzātu vidusskolas skolēnu ēdināšanas papildus izdevumu
summu EUR 0,52 apmērā vienam skolēnam dienā.
2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā paredzētie izdevumi tiek segti no Rudzātu
vidusskolas budžeta sadaļā 2363 „Ēdināšanas izdevumi” plānotajiem līdzekļiem.
3.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rudzātu vidusskolas direktors
Vladislavs Spriņģis.
27. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018.gadam aktualizācijas uzsākšanu
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro I. Dobele
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. pantu, 22. pantu
un Pārejas noteikumu 7. punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10.pantu un
Pārejas noteikumu 4. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1.
punktu un 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra
noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 16. punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
noteikto vadlīniju dokumentu “Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei
reģionālā un vietējā līmenī” (2014.gada 7.oktobris) un „Nozaru politiku vadlīnijas
pašvaldībām – Nozaru politiku vadlīnijas, kas būtu jāņem vērā izstrādājot pašvaldību
attīstības programmas 2014.-2020.gadam” (2014. gada 7. oktobris), Finanšu
ministrijas dokumentu „Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība””,
informatīvo ziņojumu „Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju
ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam”, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018. gadam aktualizāciju, tai skaitā:
1.1. Programmas II Daļas - Stratēģiskās daļas Rīcību plāna aktualizāciju;
1.2. Programmas III Daļas - Investīciju plāna aktualizāciju;
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1.3. Programmas pielikumu izstrādi atbilstoši Nozaru politiku vadlīnijām.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un plānošanas un attīstības daļas vadītāja p.i. Aiga
Balule.
28. Par Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktora darba algu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1. un 10.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktora mēneša darba algu ar
2014.gada 1.oktobri – 761,24 euro mēnesī,
2. Noteikt, ka atbildīgā persona par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers.
29. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
interešu izglītības grupā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas direktora Gunāra
Luriņa 2014.gada 15.septembra vēstuli Nr.1-17/3 par pašapmaksas interešu izglītības
grupas atvēršanu mākslas nodaļā no 2014.gada 1.oktobra audzēkņiem, kuri vēlas
apgūt tēlotājmākslas pamatus, un mācību maksas noteikšanu, un pamatojoties uz
Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas nolikuma 43.punktu, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2014.gada 1.oktobri apstiprināt mācību maksu EUR 5,00 apmērā
mākslas programmas interešu izglītības pašapmaksas grupas audzēknim mēnesī, kurš
apgūst tēlotājmākslas pamatus Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā.
2. Noteikt, ka mākslas programmas interešu izglītības grupu audzēkņu mācību
maksa tiek novirzīta pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš.
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30. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2014. gada budžetā.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un
finanšu vadību” un likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Līvānu novada
domes pamatbudžetu 2014. gadam”” (skat. pielikumā Nr. 1).
2. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Līvānu novada
domes speciālo budžetu 2014. gadam”” (skat. pielikumā Nr. 2).
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un atbildīgie par programmām
(pasākumiem).
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi Nr.14 ar pielikumiem uz 10 lpp.
2) saistošie noteikumi Nr.15 ar pielikumu uz 2 lpp.
31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.

Ziņo A. Vaivods
Paskaidro L. Ancāne, A.Neicenieks
1. Izskatot Rožupes pagasta 2014. gada 8. oktobra valdes sēdes lēmumu par
Jāņa Cakula nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, tika konstatēts, ka:
Jānim Cakulam, personas kods 080250-12187, par 2005.-2006. gadu ir
izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds par lietošanā bijušo nekustamo
īpašumu „Cakuli” ar kadastra numuru 7666-003-0122, kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā. Parāda summa uz 2014. gada 30. oktobri ir EUR 66,78.
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 4)
punkta regulējumam – nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir dzēšams nodokļu
maksātājam attiecībā uz bezstrīda kārtībā piedzenamiem nokavētiem nodokļu
maksājumiem, ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējis
spēku saskaņā ar šā likuma 26.panta devītās daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka lēmums
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu zaudē spēku, ja lēmums par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu nav izpildīts šā panta astotajā daļā noteiktajā termiņā
(triju gadu laikā no lēmuma pieņemšanas) un nodokļu administrācijas rīcībā ir tiesiski
apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību.
Administratīvā procesa likuma 360. panta ceturtā daļa nosaka, ka
administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs
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gadi. Aprēķinot noilgumu, atskaita laiku, uz kuru administratīvā akta darbība bija
apturēta. Noilguma termiņā neieskaita arī laiku, kad administratīvā akta adresātam
nav deklarētās dzīvesvietas vai dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, taču šādā gadījumā
administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā
seši gadi.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu
pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa
samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Līvānu novada domes 2013. gada 3. oktobra saistošo noteikumu Nr.26 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Līvānu novadā 2014.gadā”
6.punktā ir noteikts nodokļa nomaksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņš –
septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Ņemot vērā, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātais zemes
gabals vairāk kā trīs gadus atrodas citas personas īpašumā, tiek secināts, ka
piedzenamais nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 2014.gada 30.oktobri ir parāds,
par kuru pieņemtie lēmumi (paziņojumi) par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
ir zaudējuši spēku, jo pagājuši vairāk kā trīs gadi no maksājuma termiņa iestāšanās,
un parāds ir objektīvi neatgūstams un dzēšams.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.
panta pirmās daļas 4.punktu, šī panta trešo un ceturto daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu Jānim Cakulam, personas kods
080250-12187, kas uz 2014.gada 30.oktobri ir EUR 66.78 apmērā, kas izveidojies par
zemes gabalu „Cakuli” ar kadastra Nr. 7666-003-0122, kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā, par laika posmu no 2005.-2006.gadam.
1.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parāda dzēšanu.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
2. Izskatot Rožupes pagasta 2014.gada 8.oktobra valdes sēdes lēmumu par
Gaidas Jaudzemas nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, tika konstatēts, ka:
Gaidai Jaudzemai personas kods 190961-12189, par 2004.gadu ir izveidojies
nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īpašumu „Arkliņu Mājas” ar kadastra numuru
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7666-001-0100, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā. Parāda summa uz
2014.gada 30.oktobri ir EUR 16,64.
Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 4)
punkta regulējumam – nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir dzēšams nodokļu
maksātājam attiecībā uz bezstrīda kārtībā piedzenamiem nokavētiem nodokļu
maksājumiem, ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējis
spēku saskaņā ar šā likuma 26.panta devītās daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka lēmums
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu zaudē spēku, ja lēmums par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņu nav izpildīts šā panta astotajā daļā noteiktajā termiņā
(triju gadu laikā no lēmuma pieņemšanas) un nodokļu administrācijas rīcībā ir tiesiski
apstiprināts akts par piedziņas neiespējamību.
Administratīvā procesa likuma 360.panta ceturtā daļa nosaka, ka
administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs
gadi. Aprēķinot noilgumu, atskaita laiku, uz kuru administratīvā akta darbība bija
apturēta. Noilguma termiņā neieskaita arī laiku, kad administratīvā akta adresātam
nav deklarētās dzīvesvietas vai dzīvesvieta ir ārpus Latvijas, taču šādā gadījumā
administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā
seši gadi.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu
pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa
samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Līvānu novada domes 2013.gada 3.oktobra saistošo noteikumu Nr.26 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Līvānu novadā 2014.gadā”
6.punktā ir noteikts nodokļa nomaksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņš –
septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
Ņemot vērā, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa parādu apgrūtinātais zemes
gabals vairāk kā trīs gadus atrodas citu personas īpašumā, tiek secināts, ka
piedzenamais nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 2014. gada 30. oktobri ir parāds,
par kuru pieņemtie lēmumi (paziņojumi) par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu
ir zaudējuši spēku, jo pagājuši vairāk kā trīs gadi no maksājuma termiņa iestāšanās,
un parāds ir objektīvi neatgūstams un dzēšams.
Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.
panta pirmās daļas 4. punktu, šī panta trešo un ceturto daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
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2.1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu Gaidai Jaudzemai, personas
kods 190961-12189, kas uz 2014. gada 30. oktobri ir EUR 16,64 apmērā, kas
izveidojies par zemes gabalu „Arkliņu Mājas” ar kadastra Nr. 7666-001-0100, kas
atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, par 2004.gadu.
2.2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parāda dzēšanu.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas galvenā
ekonomiste Līga Ancāne.
32. Dzīvokļu jautājumi
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot I. V., dzīvo (adrese), 2014. gada 9. septembra iesniegumu (reģ.
2014. gada 10. septembrī ar nr. 2 – 11.1/14/705-V) un Līvānu novada Sociālā dienesta
2014. gada 4. septembra Atzinumu, par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves
apstākļus pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās
platības, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši
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, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut I. V., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 14.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot G. V., dzīvo (adrese), 2014. gada 23. septembra iesniegumu (reģ.
2014. gada 24. septembrī ar nr. 2 – 11.1/14/749-V) un Līvānu novada sociālā dienesta
2014. gada 22. septembra Atzinumu Nr., par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves
apstākļus pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, un pamatojoties uz
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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, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut G. V., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 7 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 15.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot O. K., dzīvo (adrese), 2014. gada 9. oktobra iesniegumu (reģ. 2014.
gada 10. oktobrī ar nr. 2 – 11.1/14/811-K) un Līvānu novada sociālā dienesta 2014.
gada 9. oktobra Atzinumu, par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc
sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 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, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut O. K., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 16.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot A. B., dzīvo (adrese), Līvānu novadā, 2014. gada 16. oktobra
iesniegumu (reģ. 2014. gada 16. oktobrī ar nr. 2 – 11.1/14/827-B) un Līvānu novada
sociālā dienesta 2014. gada 9. oktobra Aktu Nr. 4-9/14/231 ģimenes (personas)
apsekošanai dzīvesvietā, par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc
sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 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, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
4.1. Iekļaut A. B., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 17.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot I. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 12. septembra
iesniegumu (reģ. 2014. gada 12. septembrī ar nr. 2-11.1/14/710-B) par palīdzību
uzlabot dzīves apstākļus kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu
dzīvojamo platību un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var
noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo
telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām,
un atbilstoši 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.
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Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt I. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota
3 – istabu dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 61,70 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2015.
gada 30. aprīlim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
5.2. I. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
‘’Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par labiekārtota 3 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
5.3. Izslēgt I. B. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr.
1.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
5.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
6. Izskatot I. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 10. septembra
iesniegumu (reģ. 2014. gada 10. septembrī ar nr. 2-11.1/14/707-V) par palīdzību
uzlabot dzīves apstākļus kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu
dzīvojamo platību un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var
noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo
telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām,
un atbilstoši 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, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
6.1. Piešķirt I. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota
3 – istabu dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 63,60 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2015.
gada 30. aprīlim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
6.2. I. V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
‘’Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par labiekārtota 3 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
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6.3. Izslēgt I. V. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr.
7.
6.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
6.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
7. Izskatot V. Š., dzīvo (adrese), 2014. gada 1. oktobra iesniegumu (reģ. 2014.
gada 1. oktobrī ar nr. 2-11.1/14/790-Š) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā
jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties
uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas,
kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka
izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 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, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
7.1. Piešķirt V. Š., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 42,60 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2015. gada 30.
aprīlim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
7.2. V. Š. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
‘’Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
7.3. Izslēgt V. Š. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr.
8.
7.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
7.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
8. Izskatot J. A., dzīvo (adrese), 2014. gada 13. oktobra iesniegumu (reģ.
2014. gada 13. oktobrī ar nr. 2-11.1/14/818-A) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
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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, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
8.1. Piešķirt J. A., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 4 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 77,90 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2015. gada 30.
aprīlim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
8.2. J. A. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
‘’Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par labiekārtota 4 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
8.3. Izslēgt J. A. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr.
15.
8.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
8.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
9. Izskatot G. G., dzīvo (adrese), 2014. gada 17. oktobra iesniegumu (reģ.
2014. gada 17. oktobrī ar nr. 2-11.1/14/832-G) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 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, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
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9.1. Piešķirt G. G., dzīvo (adrese), ģim. sast. 4 cilv., labiekārtota 4 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 79,10 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2015. gada 30.
aprīlim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
9.2. G. G. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
‘’Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’‘ par labiekārtota 4 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
9.3. Izslēgt G. G. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr.
10.
9.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
9.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
10. Izskatot O. K., dzīvo (adrese), 2014. gada 17. oktobra iesniegumu (reģ.
2014. gada 17. oktobrī ar nr. 2-11.1/14/833-K) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
kā Līvānu novada PII „Rūķīši” speciālistei 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” 8.1. punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
10.1. Piešķirt O. K., dzīvo (adrese), ģim. sast. 2 cilv., labiekārtota 1 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 32,20 kv.m. īres tiesības uz laiku līdz 2015. gada 30.
aprīlim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
10.2. O. K.i mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar
SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
10.3. Izslēgt O. K. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno un uzaicināto speciālistu grupas, kārtas nr. 2.
10.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
10.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
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11. Izskatot L. S., dzīvo (adrese), 2014. gada 7. oktobra (reģ. 2014. gada 8.
oktobrī ar nr. 2-11.1/14/805-S) iesniegumu par nodrošināšanu ar dzīvojamo platību,
kā arī izvērtējot iesniegtos dokumentus, tika konstatēts, ka:
Saskaņā ar Preiļu rajona tiesas 2001. gada 28. marta spriedumu, saskaņā ar
likuma ”Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 pantu nosprieda izbeigt dzīvojamās telpas
(adrese) īres līgumu ar īrnieci L. S., izliekot L. S. no dzīvokļa. Uz tiesas sprieduma
izpildes brīdi L. S. bija nepilngadīga meita, līdz ar to viņa no dzīvokļa (adrese) nav
izlikta un faktiski turpina tajā dzīvot.
L. St. ir nokārtojusi parādu saistības ar SIA ”Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar likuma ”Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas pirmā punkta c) apakšpunktu, kurā
noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas personas, kurām
saskaņā ar likumu ”Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās
tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir pašvaldības teritorijā dzīvojošas
citas personas, kuras pieder pie tās pašvaldības domes noteiktās personu kategorijas,
kurām pašvaldība sniedz palīdzību, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas, un
20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši
Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 ”Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā’’ 3.1.
punktam, un pamatojoties uz 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, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
11.1. Piešķirt L. S., dzīvo (adrese), 2 – istabu dzīvokļa ar daļējām ērtībām
(adrese), noslēdzot līgumu ar SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” uz
laiku līdz 2015. gada 30. aprīlim, ar tiesībām īres līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti
īres un komunālie pakalpojumi, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu.
11.2. L. S. mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā noslēgt līgumu ar SIA
”Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība’’ par 2 – istabu dzīvokļa ar daļējām
ērtībām (adrese) īri.
11.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
11.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā stāšanās spēkā.
12. Izskatot S. V., dzīvo (adrese), 2014. gada 15. septembra iesniegumu (reģ.
2014. gada 15. septembrī ar nr. 2-11.1/14/712-V) par izslēgšanu no reģistra
dzīvojamās platības saņemšanai un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
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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 Līvānu novada domes
2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. punktam, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
12.1. Izslēgt S. V. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, vispārējā kārtībā nodrošināmo personu uzskaites grupas, kārtas
nr. 10, saskaņā ar viņas iesniegumu.
12.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
12.3. 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.
33. Par dzimtsarakstu nodaļas nolikumu jaunā redakcijā
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada domes dzimtsarakstu nodaļas nolikuma projektu,
saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumu, Līvānu novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu jaunā
redakcijā. (skat. nolikumu pielikumā)
2. Noteikt, ka ar šī Nolikuma stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu novada
domes dzimtsarakstu nodaļas nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2001.
gada 30. augusta sēdes lēmumu Nr. 11-13.
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Marija Pastare.
Pielikumā: nolikums uz 4 lpp.
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34. Par Līvānu novada pasākuma „Ziemassvētku tirgus 2014” nolikumu.
Ziņo I. Kalvāne
Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības un uzņēmēju divpusējās konsultatīvās
padomes ierosinājumu rīkot Uzņēmēju tirdziņus ar mērķi popularizēt Līvānu novada
uzņēmumus un veicināt to atpazīstamību, iepazīstināt interesentus ar vietējo ražotāju
piedāvājumu, kā arī veicināt to savstarpējo komunikāciju, un pamatojoties uz Līvānu
novada domes 2011. gada. 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. 8 „Par Līvānu novada
pašvaldības nodevām” III nodaļu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu
Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību” 13. un 14. punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Rīkot 2014. gada 14. decembrī pasākumu „ZIEMASSVĒTKU TIRGUS
2014” .
2. Apstiprināt pasākuma „ZIEMASSVĒTKU TIRGUS 2014” nolikumu (skatīt
pielikumu Nr. 1).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Inženiertehnoloģiju un
inovāciju centra vadītāja Zane Gaiduka.
Pielikumā: nolikums ar pielikumiem uz 9 lpp.
35. Par mācību stipendijas piešķiršanu un stipendijas izmaksas laika
pagarināšanu
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada mācību stipendijas komisijas ierosinājumu un saskaņā
ar Līvānu novada domes 2009. gada 27. augusta nolikumu „Par mācību stipendijas
piešķiršanu Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās”, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav un saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā” 11. panta pirmo daļu deputātam A. Vaivodam
balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada mācību stipendiju (izcilības balvu) no domei
ziedotajiem līdzekļiem mācību stipendiju piešķiršanai Valtam Štolceram EUR 300
apmērā mēnesī (t. sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis – EUR 72,00) mācībām Rīgas
Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātē, studiju programmā
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„Mehatronika”, 1. kursā 2014./2015. mācību gadā no 2014. gada septembra līdz 2015.
gada jūnijam ieskaitot (10 mēnešus gadā).
2.Piešķirt Līvānu novada mācību stipendiju no domei ziedotajiem līdzekļiem
mācību stipendiju piešķiršanai:
2.1. Artai Buceniecei EUR 150 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 36,00 mācībām Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un
pilsētplānošanas fakultātē, studiju programmā „Arhitektūra”3.kursā 2014./2015.
mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam ieskaitot (10 mēnešus
gadā),
2.2. Ievai Rusiņai EUR 150 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 36,00 mācībām Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas
un sabiedrības attīstības fakultātē, studiju programmā „Grāmatvedība un finanses”
3.kursā 2014./2015. mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam
ieskaitot (10 mēnešus gadā),
2.3. Andai Batarāgai EUR 150 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 36,00 mācībām Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, studiju
programmā „Ķīmija”1. kursā 2014./2015. mācību gadā no 2014.gada septembra līdz
2015.gada jūnijam ieskaitot (10 mēnešus gadā),
2.4. Oļegam Volkovam  EUR 150 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 36,00 mācībām Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātē 1.
kursā 2014./2015. mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam
ieskaitot (10 mēnešus gadā),
2.5. Reinim Lazdānam EUR 150 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 36,00 mācībām Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un
mašīnzinību fakultātē, studiju programmā „Mehatronika”2. kursā 2014./2015. mācību
gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam ieskaitot (10 mēnešus gadā),
2.6. Kristīnei Nikitinai EUR 80 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 19,20 mācībām Transporta un sakaru institūtā, studiju programmā
„Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs”3.kursā 2014./2015. mācību gadā no
2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam ieskaitot (10 mēnešus gadā),
2.7. Kristai Zeiliņai EUR 80 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 19,20 mācībām Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Meža
fakultātē, studiju programmā ”Mežzinātne”kursā 2014./2015. mācību gadā no
2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam ieskaitot (10 mēnešus gadā),
2.8. Jānim Voitiņam EUR 80 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 19,20 mācībām Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un
matemātikas fakultātē, studiju programmā „Fizika”1.kursā 2014./2015. mācību gadā
no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam ieskaitot (10 mēnešus gadā),
2.9. Līvai Vucinai EUR 70 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 16,80 mācībām Rīgas Tehniskās universitātes, E-studiju tehnoloģiju un
humanitāro zinātņu fakultātē, studiju programmā ”Tehniskā tulkošana” kursā
2014./2015. mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam ieskaitot
(10 mēnešus gadā),
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2.10. Anitai Kursišai EUR 70 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 16,80 mācībām Rīgas Stradiņa universitātes, Rehabilitācijas fakultātē,
studiju programmā „Audiologopēdija” kursā 2014./2015. mācību gadā no
2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam ieskaitot (10 mēnešus gadā),
2.11. Alisei Trakšai EUR 70 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 16,80 mācībām Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības
fakultātē, studiju programmā „Sporta un sociālo zinību skolotājs” 3kursā 2014./2015.
mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam ieskaitot (10 mēnešus
gadā),
2.12. Alīnai Polipartovai EUR 70 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 16,80 mācībām Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas
tehnoloģijas fakultātē, studiju programmā „Pārtikas tehnologs” 1.kursā 2014./2015.
mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam ieskaitot (10 mēnešus
gadā),
2.13. Anetei Ievai Kukojai EUR 70 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju
ienākuma nodoklis EUR 16,80 mācībām Banku augstskolā, studiju programmā
„Finanses” 1.kursā 2014./2015. mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada
jūnijam ieskaitot (10 mēnešus gadā),
2.14. Ievai Vaivodei EUR 70 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 16,80 mācībām Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un
vadības fakultātē, maģistrantūras studiju programmā „Uzņēmējdarbība un
inovācijas”2.kursā 2014./2015. mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada
jūnijam ieskaitot (10 mēnešus gadā),
2.15. Evelīnai Lukašenkovai EUR 70 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju
ienākuma nodoklis EUR 16,80 mācībām
Latvijas Lauksaimniecības universitātes,
Ekonomikas un sabiedrības vadības fakultātē, studiju programmā „Ekonomika”
1.kursā 2014./2015. mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam
ieskaitot (10 mēnešus gadā),
2.16. Laurim Kārklim EUR 50 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 12,00 mācībām Rīgas Metropolijas Romas Katoļu Garīgajā seminārā
1.kursā 2014./2015. mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam
ieskaitot (10 mēnešus gadā),
2.17. Sanitai Ušackai EUR 70 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 16,80 mācībām Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātē,
studiju programmā „Audiologopēdija” 1.kursā 2014./2015. mācību gadā no 2014.gada
septembra līdz 2015.gada jūnijam ieskaitot (10 mēnešus gadā),
2.18. Laurai Liepniecei EUR 70 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 16,80 mācībām Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un
pilsētplānošanas fakultātē, studiju programmā „Arhitektūra” 1.kursā 2014./2015.
mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam ieskaitot (10 mēnešus
gadā).
3. Pagarināt Līvānu novada mācību stipendijas izmaksas laiku no domei
ziedotajiem līdzekļiem mācību stipendiju piešķiršanai:
48

3.1 Jānim Ancānam EUR 150 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 36,00 mācībām Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un
elektrotehnikas fakultātes maģistrantūras studiju programmā „Elektrotehnoloģiju
vadība” 2.kursā 2014./2015. mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada
jūnijam ieskaitot (10 mēnešus gadā),
3.2. Annai Dževečkai EUR 80 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 19,20 mācībām Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un
mašīnzinību fakultātes studiju programmā „Aviācijas transports” 2.kursā 2014./2015.
mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam ieskaitot (10 mēnešus
gadā),
3.3. Jolantai Gutānei EUR 150 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 36,00 mācībām Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un
elektrotehnikas fakultātes studiju programmā „Elektrotehnoloģiju datorvadība”
2.kursā 2014./2015. mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam
ieskaitot (10 mēnešus gadā),
3.4.Kārlim Kivleniekam EUR 150 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 36,00 mācībām Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un
mašīnzinību fakultātes studiju programmā „Transporta sistēmu inženierija” 2.kursā
2014./2015. mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam ieskaitot
(10 mēnešus gadā),
3.5. Reinim Pakeram EUR 150 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 36,00 mācībām Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un
informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmā „Datorsistēmas” 2.kursā
2014./2015. mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam ieskaitot
(10 mēnešus gadā),
3.6. Laurim Brūveram EUR 70 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 16,80 mācībām Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža
fakultātes maģistrantūras studiju programmā „Koksnes materiāli un tehnoloģijas”
2.kursā 2014./2015. mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam
ieskaitot (10 mēnešus gadā),
3.7. Jānim Pudānam EUR 70 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 16,80 mācībām Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās
fakultātes studiju programmā „Lauksaimniecības inženierzinātne” 2.kursā
2013./2014. mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2014.gada jūnijam ieskaitot
(10 mēnešus gadā),
3.8. Jānim Rudzātam EUR 70 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 16,80 mācībām Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Lauksaimniecības fakultātes Lauksaimniecības studiju programmā 2.kursā
2014./2015. mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam ieskaitot
(10 mēnešus gadā),
3.9. Lailai Zalānei EUR 80 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 19,20 mācībām Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās
fakultātes studiju programmā „Lauksaimniecības enerģētika” 2.kursā 2014./2015.
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mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam ieskaitot (10 mēnešus
gadā),
3.10. Mārtiņam Kārklim EUR 50 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 12,00 mācībām Rīgas Metropolijas Romas katoļu garīgā semināra
2.kursā 2014./2015. mācību gadā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam
ieskaitot (10 mēnešus gadā),
3.11. Ardim Rinaldam Kozulim EUR 150 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju
ienākuma nodoklis EUR 36,00 mācībām Latvijas Jūras akadēmijas studiju programmā
„Jūras transports – kuģu vadīšana” 3.kursā 2014./2015. mācību gadā no 2014.gada
septembra līdz 2015.gada jūnijam ieskaitot (10 mēnešus gadā),
3.12. Martai Markotei EUR 70 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 16,80 mācībām Daugavpils universitātes Dabaszinātņu un matemātikas
fakultātes studiju programmā „Bioloģija” 2.kursā 20143./2015. mācību gadā no
2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam ieskaitot (10 mēnešus gadā),
3.13. Dacei Neicgalei EUR 80 apmērā mēnesī (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis EUR 19,20 mācībām Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas
studiju programmā „Sākumskolas skolotājs” 3.kursā 2014./2015. mācību gadā no
2014.gada septembra līdz 2015.gada jūnijam ieskaitot (10 mēnešus gadā).
4. Stipendijas izmaksu veikt pēc līgumu noslēgšanas starp katru stipendiātu un
Līvānu novada domi.
5. Noteikt, ka atbildīgā par līgumu slēgšanu ar stipendiātiem ir Līvānu novada
domes juriskonsulte Sanita GRABĀNE, par stipendiju izmaksu Līvānu novada domes
galvenā grāmatvede Ināra GRIBONIKA.
36. Par kandidatūru izvirzīšanu apbalvošanai ar Atzinības rakstu un par
apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu.
.
Ziņo I. Kalvāne
1. Saskaņā ar Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 1
„Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 2.2. punktu
apbalvošanai ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu ir izvirzītas sekojošas
personas:
1.1. Nominācijā „Sabiedriskais darbs”:
1.1.1. Juris Zarāns – Līvānu Romas katoļu Sv. Miķeļa Erceņģeļa baznīcas
draudzes prāvests – par ieguldījumu iedzīvotāju garīgās izaugsmes veicināšanā,
vietējās sabiedrības saliedēšanā un Līvānu pilsētas kultūras mantojuma – kultūras
pieminekļa Romas katoļu Sv. Miķeļa Erceņģeļa baznīcas – saglabāšanu un
sakārtošanu (izvirza deputāte Aija Usāne , draudzes koris „Con Amore”, iedzīvotāji);
1.1.2. Valija Ruisa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja, par ieguldījumu Līvānu
novada attīstībā un vides sakārtošanā, veicinot iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti un
līdzekļu piesaisti (izvirza Sutru pamatskola);
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1.2. Nominācijā „Izglītība”:
1.2.1. Gunārs Luriņš, J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
direktors, par mērķtiecīgu un profesionālu darbu LMMS attīstībā, mūzikas tradīciju
kopšanu un kultūrvides veidošanu, radošu pieeju jauno mūziķu audzināšanā, un
sakarā ar 50 dzīves gadu jubileju (izvirza 17 iedzīvotāji un skolas pedagogi);
1.2.2. Sandra Zalāne, Rudzātu vidusskolas skolotāja, bibliotekāre, par
ieguldījumu Rudzātu pagasta vides sakārtošanā, sabiedriskajām aktivitātēm un
līdzekļu piesaisti projektu ietvaros pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai
(izvirza Rudzātu vidusskola);
1.3. Nominācijā „Kultūra”:
1.3.1. Anna Kārkle, folkloras kopas „Ceiruleits” vadītāja, par ieguldījumu
tautas tradīciju kopšanā un saglabāšanā, par Līvānu novada tēla veidošanu un
latgaliešu kultūras popularizēšanu Latvijā un ārzemēs (izvirza kultūras un sporta
komisija);
1.3.2. Rita Semeiko, Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
pedagogu, draudzes kora „Con Amore” vadītāju, par kristīgo vērtību saglabāšanu un
garīguma uzturēšanu, aktivitātēm Līvānu Romas katoļu Sv. Miķeļa Erceņģeļa
baznīcas draudzē un Madaliņas Svētās Magdalēnas Romas katoļu draudzē, par
profesionalitāti, vadot Jersikas TN senioru kori „Jersika” (izvirza Jersikas pagasta
pārvalde, Līvānu Romas katoļu draudzes prāvests Juris Zarāns, J. Graubiņa Līvānu
mūzikas un mākslas skola, Jersikas pamatskola);
1.4. Nominācijā „Uzņēmējdarbība”:
1.4.1. apakšnominācijā „Gada uzņēmējs”
1.4.1.1. Lauris Kārklis, SIA „Lauris K” valdes loceklis, par mazās
uzņēmējdarbības attīstību un straujo attīstību tirdzniecībā (apgrozījuma pieauguma
apjoms 2013. gadā palielinājies 2,04 reizes) un ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā,
nodrošinot plašāku maltītes ieturēšanas vietu piedāvājumu Līvānu pilsētā (izvirza
biedrība „Līvānu novada uzņēmējs”);
1.4.1.2. Daumants Pfafrods, SIA „Z-Light”, valdes loceklis, par sasniegumiem
augsti tehnoloģiskas produkcijas- optiskās stikla šķiedras - ražošanā un finansiālu
atbalstu izglītības, sociālajai un kultūras jomai Līvānu novadā (izvirza biedrība
„Līvānu novada uzņēmējs”);
1.4.2. apakšnominācijā „Lauku uzņēmējs” - Gunārs Bucenieks, SIA
„Čiekuriņi” valdes locekli, par sasniegumiem kokapstrādes jomā, darba vietu radīšanu
lauku teritorijā (izvirza biedrība „Līvānu novada uzņēmējs”);
1.4.3. apakšnominācijā „Jaunais uzņēmējs” - Aivis Ancāns, SIA „AncaR”
valdes loceklis, par veiksmīgu startu uzņēmējdarbībā galdniecības un namdaru
izstrādājumu jomā, pārdomātu un stabilu attīstību (izvirza biedrība „Līvānu novada
uzņēmējs”);
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1.5. Nominācijā „Sports” - Dainis Skrūzmanis, biedrības „Veloklubs” valdes
priekšsēdētājs, par sportiska dzīves veida un sportisko panākumu veicināšanu, par
velosporta attīstību un sportistu līdzdalības nodrošināšanu velopasākumos, par Līvānu
novada vārda popilarizēšanu un nesavtīgu brīvprātīgā darbu Grīvas meža
multifunkcionālās trases izveidē - (izvirza kultūras un sporta komisija);
1.6.Nominācijā „Mecenātisms, labdarība” - Edgars Pīgoznis – uzņēmējs par
sniegto finansiālo atbalstu sociālajai, kultūras un izglītības jomā un citām
sabiedriskām aktivitātēm Līvānu novadā vairāku gadu (izvirza deputāte Inese
Jaunušāne);
1.7. Nominācijā „Medicīna” - Rita Mālniece, SIA „Līvānu slimnīca”
medicīnas statistiķe, par profesionalitāti savā darba jomā, klientu un pacientu
apkalpošanā kā ilggadējai SIA „Līvānu slimnīca” darbiniecei un sakarā ar 50 dzīves
gadu jubileju (izvirza SIA „Līvānu slimnīca”);
1.8. Gunta Ozoliņa - Par profesionālu darbu, piesaistot Eiropas savienības
finanšu līdzekļus liela mēroga projektu realizācijai Līvānu novada pašvaldības Līvānu
pilsētas un pagastu infrastruktūras attīstīšanā un sakārtošanā, un ieguldījumu Līvānu
novada attīstībā, (izvirza Līvānu novada domes priekšsēdētājs A. Vaivods);
Izskatot iedzīvotāju un organizāciju iesniegtos priekšlikumus par apbalvošanu
ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2014.
gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 1 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtība”, un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un
finanšu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Par personīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, par sasniegumiem
novada sociālajā, izglītības, kultūras un tautsaimniecības jomā, par novada tēla
veidošanu apbalvot ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu EUR
100 apmērā:
1.1. Nominācijā „Sabiedriskais darbs”:
1.1.1. Juri Zarānu Līvānu Romas katoļu Sv. Miķeļa Erceņģeļa baznīcas
draudzes prāvestu – par ieguldījumu iedzīvotāju garīgās izaugsmes veicināšanā,
vietējās sabiedrības saliedēšanā un Līvānu pilsētas kultūras mantojuma – kultūras
pieminekļa Romas katoļu Sv. Miķeļa Erceņģeļa baznīcas – saglabāšanu un
sakārtošanu,
1.1.2. Valiju Ruisu, Sutru pagasta pārvaldes vadītāju, par ieguldījumu Līvānu
novada attīstībā un vides sakārtošanā, veicinot iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti un
līdzekļu piesaisti,
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1.2. Nominācijā „Izglītība” - Gunāru Luriņu, J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un
mākslas skolas direktoru, par mērķtiecīgu un profesionālu darbu Jēkaba Graubiņa
Līvānu mūzikas un mākslas skolas attīstībā, mūzikas tradīciju kopšanu un kultūrvides
veidošanu, radošu pieeju jauno mūziķu audzināšanā, un sakarā ar 50 dzīves gadu
jubileju,
1.3. Nominācijā „Kultūra”:
1.3.1. Annu Kārkli, folkloras kopas „Ceiruleits” vadītāju, par ieguldījumu
tautas tradīciju kopšanā un saglabāšanā, par Līvānu novada tēla veidošanu un
latgaliešu kultūras popularizēšanu Latvijā un ārzemēs,
1.3.2. Ritu Semeiko, Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
pedagogu, draudzes kora „Con Amore” vadītāju, par kristīgo vērtību saglabāšanu un
garīguma uzturēšanu, aktivitātēm Līvānu Romas katoļu Sv. Miķeļa Erceņģeļa
baznīcas draudzē un Madaliņas Svētās Magdalēnas Romas katoļu draudzē, par
profesionalitāti, vadot Jersikas TN senioru kori „Jersika”,
1.4. Nominācijā „Sports” - Daini Skrūzmani, biedrības „Veloklubs” valdes
priekšsēdētāju, par sportiska dzīves veida un sportisko panākumu veicināšanu, par
velosporta attīstību un sportistu līdzdalības nodrošināšanu velopasākumos, par Līvānu
novada vārda popularizēšanu un nesavtīgu brīvprātīgā darbu Grīvas meža
multifunkcionālās trases izveidē,
1.5. Nominācijā „Medicīna” - Ritu Mālnieci, SIA „Līvānu slimnīca”
medicīnas statistiķi, par profesionalitāti savā darba jomā, klientu un pacientu
apkalpošanā kā ilggadējai SIA „Līvānu slimnīca” darbiniecei un sakarā ar 50 dzīves
gadu jubileju.
2. Par ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, par sasniegumiem
tautsaimniecības jomā un atbalstu novada sociālajā, izglītības, kultūras jomā apbalvot
ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un piemiņas velti ar Līvānu novada
simboliku ekvivalentu EUR 100 apmērā:
2.1. Nominācijā „Uzņēmējdarbība”:
2.1.1. – apakšnominācijā „Gada uzņēmējs” – Lauri Kārkli, SIA „Lauris K”
valdes locekli, par mazās uzņēmējdarbības attīstību un straujo attīstību tirdzniecībā
(apgrozījuma pieauguma apjoms 2013. gadā palielinājies 2,04 reizes) un ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot plašāku maltītes ieturēšanas vietu piedāvājumu
Līvānu pilsētā,
2.1.2. apakšnominācijā „Jaunais uzņēmējs” - Aivi Ancānu, SIA „AncaR”
valdes locekli, par veiksmīgu startu uzņēmējdarbībā galdniecības un namdaru
izstrādājumu jomā, pārdomātu un stabilu attīstību,
2.2. Nominācijā „Mecenātisms, labdarība” - Edgaru Pīgozni, uzņēmēju par
sniegto finansiālo atbalstu sociālajai, kultūras un izglītības jomā un citām
sabiedriskām aktivitātēm Līvānu novadā vairāku gadu laikā
2.3. Par profesionālu darbu, apgūstot - Eiropas savienības finanšu līdzekļus
liela mēroga projektu realizācijai Līvānu novada pašvaldības Līvānu pilsētas un
pagastu infrastruktūras attīstīšanā un sakārtošanā, un ieguldījumu Līvānu novada
attīstībā, apbalvot Guntu Ozoliņu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu un naudas
balvu EUR 100 (pēc nodokļu nomaksas) apmērā.
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3. Noteikt, ka apbalvošana tiek veikta un Līvānu novada domes atzinības
rakstus pasniedz Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā 2014. gada 18. novembrī.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Sabiedrisko attiecību un ārējo
sakaru daļas vadītāja Ginta Kraukle.
37. Par darba grupas darbības termiņa pagarinājumu.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieces Aijas Usānes 2014.
gada 16. oktobra iesniegumu darba grupas par dzīvokļu, dzīvojamo māju nomas
nepieciešamības izvērtēšanas, lai nodrošinātu maksātnespējīgos iedzīvotājus ar citu
dzīvojamo platību, un nomas piedāvājumu atlases kārtības izstrādāšanas izpildes
termiņa pagarināšanu, lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 9. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – sniegt palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt Darba grupas par dzīvokļu, dzīvojamo māju nomas
nepieciešamības izvērtēšanas, lai nodrošinātu maksātnespējīgos iedzīvotājus ar citu
dzīvojamo platību, un nomas piedāvājumu atlases kārtības izstrādāšanas laiku līdz
2014. gada 10. decembrim.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja vietniece, darba
grupas vadītāja Aija Usāne.

38. Par būvatļaujas atcelšanas un nodarītā morālā kaitējuma
atlīdzināšanas pieprasījumu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste, D. Kleina
Izskatot J. V., dzīvo (adrese), 2014. gada 6. oktobra Pieteikumu par Līvānu
Būvvaldes 2014. gada 10. septembra būvatļaujas atcelšanu un morālā kaitējuma
atlīdzināšanu EUR 500 apmērā, un pamatojoties uz Administratīvo aktu strīdu
komisijas 2014. gada 23. oktobra sēdes ierosinājumu, Administratīvā procesa likuma
76.panta pirmās daļas noteikumiem, 79. panta otrās daļas noteikumiem, 81. panta
otrās daļas 1. punktu un 84. pantu, un 93. panta trešo daļu, Valsts pārvaldes iestāžu
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 19. panta piekto daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu un 47. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
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deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr.17-38 „Par būvatļaujas atcelšanas un nodarītā morālā
kaitējuma atlīdzināšanas pieprasījumu”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 7 lapām.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: lēmums uz 7 lpp.
Sēde beidzas plkst.1200
Protokols parakstīts 2014. gada 5. novembrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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