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Sēdi protokolē: lietvedības un personāla nodaļas vadītāja Viktorija LOČA
Sēdē piedalās deputāti:
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Ināra KALVĀNE
Juris KIRILLOVS
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ļevs TROŠKOVS
Andris VAIVODS
Ainis VEIGURS
Mārīte VILCĀNE
Ēriks SALCEVIČS,
Gaļina KRJUKOVA,
Normunds LIEPNIEKS,
Nav ieradušies deputāti:
Valdis ANSPAKS, slimības dēļ
Aija Usāne, 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,
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Ginta Kraukle, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
Iveta Dobele, projektu un investīciju nodaļas vadītāja,
Baiba Vucenlazdāne, vecākā projektu vadītāja,
Indra Upeniece, sabiedrisko attiecību speciāliste.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut darba kārtībā 29.
jautājumu „Par līdzekļu piešķiršanu”. Ņemot vērā domes priekšsēdētāja priekšlikumu
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot deputātiem M.Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, , A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav, apstiprina šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
3. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
4. Par pašvaldības lietojumā/valdījumā esošo zemes vienību platības precizēšanu
Līvānu novada lauku teritorijā. Ziņo J. Magdaļenoks.
5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, platību precizēšanu un piekritību
pašvaldībai un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J. Magdaļenoks.
6. Par zemes vienību iekļaušanu rezerves zemes fondā un nodošanu nomai. Ziņo
J. Magdaļenoks.
7. Par neapbūvētu zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu
novada Turku pagastā un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par komisiju, darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izvērtēšanai.
Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Dzīvokļu jautājumi Ziņo I.Kalvāne
10. Par Līvānu novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu Ziņo I.Kalvāne
11. Par Ikgadējo Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.–2018.gadam ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.2) Ziņo A.Vaivods.
12. Par projektu „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes
īpašumā „Vuškārnieku Mežs” 2. kārta”. Ziņo A.Vaivods
13. Par dzīvokļa (adrese) nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Vaivods.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A.Vaivods.
15. Par pašvaldības īpašuma objekta – gatera ēkas „Jaunajos Rožkrastos”,
Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu
Ziņo A.Vaivods.
16. Par pašvaldības īpašuma objekta – būvju „Rušenieku kaltes”, Rušeniekos,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.. Ziņo A.
Vaivods.
17. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Peonijas” Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
18. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Vindas” Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.. Ziņo A. Vaivods.
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19. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu Līvānu būvvaldē”. Ziņo A. Vaivods.
20. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
21. Par pabalsta piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
22. Par atbalstu Ukrainas konfliktā cietušajiem.. Ziņo A. Vaivods.
23. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
24. Par grozījumiem Līvānu noada domes atlīdzības noteikumos. Ziņo A.
Vaivods.
25. Par domes dotācijas daļas apstiprināšanu Rudzātu vidusskolas pirmsskolas
grupas audzēkņu ēdināšanas izdevumiem. Ziņo A. Vaivods.
26. Par tehnisko projektu izslēgšanu no nepabeigtās celtniecības objektu sastāva
un norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods.
27. Par izmaiņām Līvānu novada domes Administratīvās komisijas un
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sastāvā. Ziņo
A.Vaivods.
28. Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju. Ziņo A.Vaivods
29. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A.Vaivods
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
4.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
sanāksmē LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kur kopā ar citu
pašvaldību vadītājiem apsprieda reģionālo attīstības centru apvienības dibināšanas
jautājumus. Apvienību nolemts dibināt ar mērķi aizstāvēt reģionālo attīstības centru
specifiskās intereses, piemēram finansējuma sadalījumu nākamajā Eiropas Savienības
fondu plānošanas periodā.
5.novembrī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers apmeklēja
kārtējo Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksmi, kurā galvenais
temats bija pašvaldību loma atkritumu apsaimniekošanā Latvijā.
6.novembrī Līvānu novada domē notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde, Līvānu
novada domes Administratīvās komisijas sēde un Līvānu novada izglītības iestāžu
vadītāju sanāksme.
11.novembrī Līvānos notika Lāčplēša dienai veltīts sarīkojums - lāpu gājiens
un piemiņas brīdis pie Līvānu Atbrīvošanas pieminekļa. Klātesošos uzrunāja Līvānu
novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un 12.Saeimas deputāts Jānis Klaužs.
13.novembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās LR
proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādē
„Rūķīši”.
14.novembrī domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās LR
proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā Līvānu novada pirmsskolas izglītības
iestādes „Rūķīši” „Pastariņu” ēkā.
14.novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsīs tika pasniegtas Draudzīgā
aicinājuma skolu reitinga balvas. Tās saņēma arī Līvānu vakara (maiņu) vidusskola un
Rudzātu vidusskola.
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No 14. – 18.novembrim Līvānu novadā – Līvānu pilsētā un pagastos norisinājās LR proklamēšanas 96.gadadienai veltītie pasākumi. Piedalījās Līvānu
novada domes vadība un deputāti.
19.novembrī notika Līvānu novada domes Attīstības plānošanas komisijas
sanāksme.
20.novembrī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes - Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas sēde, Tautsaimniecības komitejas sēde un Finanšu
komitejas sēde.
21.novembrī domes vadība un speciālisti tikās ar biedrības "Eiroreģions
Ezeru zeme" Latvijas biroja vadītāju Ilzi Stabulnieci, lai pārrunātu plānotās biedru
sapulces norisi Līvānos šī gada 12.decembrī.
24.novembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latgales
plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē. Sēdes laikā par Latgales plānošanas
reģiona attīstības padomes priekšsēdētāju ievēlēta Ludzas novada domes
priekšsēdētāja Alīna Gendele.
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J.Magdaļenoks
1. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma „Alejas”, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652 001 0041 ar
kopējo platību 1,2361 ha, noteikts zemes lietošanas mērķis Valsts un pašvaldību
pārvaldes iestāžu apbūve (kods 0903) platībā 1,2361 ha, un zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu Nr. 7652 001 0086 ar kopējo platību 0,9287 ha, noteikts zemes lietošanas
mērķis Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) platībā 0,9287 ha.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2014.gada 27.marta lēmumu Nr.4-8
nekustamais īpašums „Alejas”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kopējo kadastra
Nr.7652 001 0086, nepieciešams likumā „Par pašvaldībām” 15.pantā pašvaldībai
noteiktās autonomās funkcijas - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu
īstenošanai, t.i., izmantot un pielāgot iedzīvotāju sporta aktivitātēm un sportistu
vajadzībām, izmantot būves sportistu ģērbtuvēm un sporta inventāra uzglabāšanai.
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.novembra
atzinumam Nr.1-7/14/61 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” 17.punktu un 18.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.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
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NOLEMJ:
1.1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra Nr.7652 001 0041, ar kopējo platību
1,2361 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - sportam un atpūtai aprīkotas dabas
teritorijas (kods 0503) platībā 1,2361 ha;
1.2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra Nr.7652 001 0086, ar kopējo platību
0,9287 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- sportam un atpūtai aprīkotas dabas
teritorijas (kods 0503) platībā 0,9287 ha.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Būvniecības un
infrastruktūras daļas vadītājs Intis Svirskis un 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:

Līvānu būvvaldes 2014.gada 20.novembra
atzinums Nr.1-7/14/61 uz 1 lpp.

2. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma „Vīksnāji-divi”,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.7668
007 0221, kas atrodas Miera ielā 13, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, daļai ar
kadastra apzīmējuma Nr.7668 007 0221 8001 noteikts zemes lietošanas mērķis
Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901) platībā 3,74 ha.
Faktiski uz zemes gabala atrodas Rudzātu vidusskolas ēka (kadastra
apzīmējums 7668 007 0221 001) ar kopējo platību 4084,60 m2. Rudzātu vidusskolas
ēkas telpa „Aktu zāle” ar kopējo platību 245,20 m2 papildus tiek izmantota kultūras
pasākumu rīkošanai.
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 12.novembra
atzinumam Nr.1-7/14/60 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” 17.punktu, 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. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai,
N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Noteikt zemes vienības ar kadastra Nr.7668 007 0221, kas atrodas Miera
ielā 13, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, daļai ar kadastra apzīmējuma Nr.7668 007
0221 8001, ar kopējo platību 3,74 ha, šādus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
2.1.1. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901) platībā 3,52 ha;
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2.1.2. Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908) platībā 0,22
ha.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Būvniecības un
infrastruktūras daļas vadītājs Intis Svirskis un Līvānu novada domes zemes ierīcības
inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Līvānu būvvaldes 2014.gada 12.novembra atzinums Nr.1-7/14/60 uz 1 lpp.
3. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka pašvaldības valdījumā esošai
nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0362, kas
atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, noteikts zemes lietošanas
mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorija (kods 0601), bet faktiski uz
zemes gabala atrodas dārzkopības sabiedrības ,,Kūdrinieks” koplietošanas ceļi.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu un 23.punktu, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, J.Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, , A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Noteikt nekustamajam īpašumam - zemes vienībai 1,0665 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 002 0362, kas atrodas Iesalniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Būvniecības un
infrastruktūras daļas vadītājs Intis Svirskis un Līvānu novada domes zemes ierīcības
inženieris Miķelis Baltmanis.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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3. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J.Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kopējo kadastra Nr.(kadastra
numurs), kas atrodas (adrese), īpašnieces L. G., dzīvo (adrese), 2014.gada 24.oktobra
iesniegumu par nekustamā īpašuma (nosaukums0, kas sastāv no trīs zemes vienībām
37,1 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes vienību 32,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu (kadastra apzīmējums), piešķirt tai jaunu nosaukumu un atstāt
esošo zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.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. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai,
N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas (adrese) ar
kopējo kadastra Nr. (kadastra numurs), otro zemes vienību 32,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu (kadastra apzīmējums), saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu
plānu).
1.2. Atdalāmajai zemes vienībai 32,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(kadastra apzīmējums) piešķirt jaunu nosaukumu (nosaukums) un noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
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: zemes robežu plāns uz 1 lpp.
2. Izskatot E. G., dzīvo (adrese), 2014.gada 25.novembra iesniegumu par
jauna nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai 3,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(kadastra apzīmējums), kas atdalīta no īpašuma (nosaukums) ar kadastra Nr. (kadastra
numurs), kas atrodas (adrese), sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un pamatojoties
uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14. pantu un Ministru
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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. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav,
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam – no īpašuma (nosaukums) ar kadastra
Nr. (kadastra numurs) atdalītai zemes vienībai 3,13 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(kadastra apzīmējums), kas atrodas (adrese), jaunu nosaukumu (nosaukums) (sk.
pielikumā zemes robežu plānu).
2.2.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā ( Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāns uz 1lpp.
3.Izskatot nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kopējo kadastra numuru
(kadastra numurs), kas atrodas (adreses), īpašnieka J. Ā., dzīvo (adrese), 2014.gada
4.novembra iesniegumu par nekustamā īpašuma (nosaukums), kas sastāv no divām
zemes vienībām 10,4 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā pirmo zemes vienību 7,2
ha platībā ar kadastra apzīmējumu (kadastra apzīmējums), piešķirt tai jaunu
nosaukumu un atstāt esošo zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada
domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada
20. jūnija noteikumiem nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.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. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei,
Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas (adreses) ar
kopējo kadastra Nr. (kadastra numurs), pirmo zemes vienību 7,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu (kadastra apzīmējums), saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes vienības
robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu).
3.2. Atdalāmajai zemes vienībai 7,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(kadastra apzīmējums) piešķirt jaunu nosaukumu (nosaukums) un noteikt zemes
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lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
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: zemes vienības robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns uz 1lpp.
4. Par pašvaldības lietojumā/valdījumā esošo zemes vienību platības precizēšanu
Līvānu novada lauku teritorijā.
Ziņo J.Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
iesniegto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošās Līvānu
novada lauku teritorijā pašvaldībai piekrītošās un pašvaldības tiesiskajā valdījumā vai
lietojumā esošās zemes vienības, par kuru zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma
tiesības, ierosinājumu par platības precizēšanu zemes vienībām, kurai pārsniegta
pieļaujamās platību atšķirības robežas, un pamatojoties uz likuma ,,Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, , A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai,
N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7652-002-0348, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, platību atbilstoši VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem
datiem 0,875 ha platībā.
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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5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, platību precizēšanu un piekritību
pašvaldībai un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
Ziņo J.Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
iesniegto Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošo Līvānu
novada lauku teritorijā fizisku un juridisku personu lietojumā esošo zemes vienību, uz
kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības, un par kurām nav pieņemts
lēmums par zemes vienību piekritību vai piederību pašvaldībai, izvērtējumu un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr.996
”Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura
turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi” 11.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldība izvērtē un
pieņem lēmumu par zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā
arī pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi, un saskaņā ar Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25.panta (21) daļu - zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no
zemes 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 valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas pirmo un
otro punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai piekrīt apbūvēta un neapbūvēta lauku apvidu
zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta (2.1) daļā noteiktajā termiņā ir
noslēgti zemes nomas līgumi un 25.panta (4.) daļā noteikto, ka par apbūvētu zemi
noslēdzami zemes nomas līgumi, likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta devīto daļu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J.Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, , A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības M. L. uz neapbūvētu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7666-010-0401, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
precizējot tās platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem 0,2946 ha platībā un ieskaitīt to rezerves
zemes fondā.
2. Izbeigt zemes lietošanas tiesības R. C. uz neapbūvētu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0575, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
precizējot tās platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem 1,4031 ha platībā un ieskaitīt to rezerves
zemes fondā.
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3. Izbeigt zemes lietošanas tiesības V. S. uz apbūvētu zemes vienību 0,0565 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0487, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, ar tiesībām noslēgt zemes nomas līgumu par lietošanā bijušo zemi.
4. Atzīt, ka apbūvēta zemes vienība 0,0565 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-005-0487, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, par kuru noslēdzams
zemes nomas līgums, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda.
5. Precizēt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668-005-0123, kas atrodas
Līvānu novada Rudzātu pagastā, platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem 10,8883 ha platībā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS, par nomas līguma slēgšanu – Līvānu
novada domes juriskonsulte Sanita GRABĀNE.
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 4 lpp.
6. Par zemes vienību iekļaušanu rezerves zemes fondā un nodošanu nomai.
Ziņo J.Magdaļenoks
Izskatot R. V., dzīvo (adrese), 2014.gada 23.oktobra iesniegumu par
2013.gada 8.aprīļa “Lauku apvidus zemes nomas līguma” Nr. LND/9-7/13/14 (ar
grozījumiem vienošanās Nr. LND/9-7/13/14-1) laušanu zemes gabalam 5,3 ha platībā
ar kadastra Nr.7666-009-0157, kas atrodas Knutenīcā, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā un par kura nomu noslēgtais zemes nomas līgums beigsies 2014.gada
31.decembrī, un G. R., dzīvo (adrese), 2014.gada 23.oktobra iesniegumu par minētās
zemes vienības iznomāšanu, un saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta
(2.1) daļu – ja persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem
lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju –
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kā arī
valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma
„Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem
M.Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, , A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei,
Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
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1. Ar 2014.gada 1.novembri lauzt ar R. V., dzīvo (adrese), 2013.gada 8.aprīlī
noslēgto zemes nomas līgumu par zemes gabala 5,3 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-009-0157 nomu (skat. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2. Nodot iznomāšanai šī lēmuma 1.punktā minēto zemes vienību un
informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Rožupes pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp
7. Par neapbūvētu zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu
novada Turku 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 Turku pagasta teritorijā fizisku un juridisku personu lietojumā esošo
neapbūvētu zemes vienību, uz kurām zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma
tiesības, un par kurām nav pieņemts lēmums par zemes vienību piekritību vai
piederību pašvaldībai, izvērtējumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada
1.septembra noteikumiem Nr.996 ”Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 11.punktu,
kurā noteikts, ka pašvaldība izvērtē un pieņem lēmumu par zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī pašvaldībām piederošo un piekrītošo
zemi, un saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta (21) daļu - zemes nomas
pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeigšanās, un ja minētajā termiņā persona zemes nomas pirmtiesības neizlieto,
pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā,
likuma ,,Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
M.Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, , A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei,
Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Ieskaitīt rezerves zemes fondā šādas fizisku un juridisku personu lietojumā
esošas neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā,
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precizējot to platību atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem:
1.1. zemes vienību 1,2358 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0197,
kas atrodas Vidsalā, Turku pagastā, Līvānu novadā;
1.2. zemes vienību 0,51 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0147, kas
atrodas Cūkuļos, Turku pagastā, Līvānu novadā;
1.3. zemes vienību 0,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0440, kas
atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā;
1.4. zemes vienību 0,2466 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0423,
kas atrodas Cūkuļos, Turku pagastā, Līvānu novadā.
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 4 lpp.
8. Par komisiju, darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izvērtēšanai.
Ziņo J.Magdaļenoks,
Skaidro R.Šmukste
Lai nodrošinātu likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos“ VI nodaļas
„Darījumi ar zemes īpašumiem“ izpildi, un pamatojoties uz likuma „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos“ 30.¹ panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka ar
lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu uzrauga novada pašvaldības
komisija, kuras sastāvā ir novada pašvaldības institūciju pārstāvji (turpmāk —
pašvaldības komisija, otro daļu, kurā noteikts, ka pašvaldības komisija mēneša laikā
no iesnieguma, darījuma akta un citu iesniegumam pievienojamo dokumentu
saņemšanas dienas pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai
īpašumā vai pieņem lēmumu par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai
īpašumā un trešo daļu, kurā noteikts, ka lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības
zemes iegūšanai īpašumā pašvaldības komisija noformē izziņas veidā, un darījuma
akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota minētā izziņa,
un 36.panta trešo daļu, kurā noteikts, ka pašvaldība ved lauksaimniecības zemes
nomas līgumu reģistru, un likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas
27.punktu, un tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M.Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, , A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav,
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NOLEMJ:
1. Izveidot Komisiju ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzībai,
šādā sastāvā:
1.1. komisijas priekšsēdētājs – Līvānu novada domes lauku atbalsta daļas
vadītājs Dominiks Jauja;
1.2. komisija loceklis – Līvānu novada domes zemes ierīcības inženieris
Miķelis Baltmanis;
1.3. komisijas loceklis – Līvānu novada domes nodokļu administratore Ligita
Ancāne;
1.4. komisijas loceklis – Līvānu novada domes juriskonsulte Sanita Grabāne;
1.5.komisijas loceklis – /atbilstošā pagasta, kurā tiek atsavināta
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, pārvaldes vadītājs/.
2. Uzdot Līvānu novada domes lauku atbalsta daļai izveidot un uzturēt Līvānu
novada lauksaimniecības zemju nomas līgumu reģistru.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
9. Dzīvokļu jautājumi
Ziņo I.Kalvāne
1. Izskatot V. M., dzīvo (adrese), 2014. gada 3. novembra iesniegumu (reģ.
2014. gada 6. novembrī ar nr. 2-11.1/14/865-M) par pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai
citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši
Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2.
punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J.Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, , A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut V. M., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar kārtas nr. 19.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2.Izskatot A. T., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 28. oktobra
iesniegumu (reģ. 2014. gada 6. novembrī ar nr. 2-11.1/14/863-T) par pašvaldības
palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā bārenim un pamatojoties uz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, kurā
noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bērni bāreņi un bērni,
kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes
un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši
mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā
iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31.
augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1. punktam un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J.Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, , A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai,
N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut A. T., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības
saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 11.
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.
10. Par Līvānu novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo I.Kalvāne
Izskatot Līvānu novada bāriņtiesas nolikuma projektu un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kurā noteikts, ka tikai
dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, un Ministru kabineta 2006.gada
19.decembra noteikumu Nr. 1037 2.punktu, kurā noteikts, ka bāriņtiesa izstrādā
bāriņtiesas nolikumu, kuru apstiprina attiecīgās pašvaldības dome, un ņemot vērā
Līvānu novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, un saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M.Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
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Romanovskim, Ļ. Troškovam, , A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei,
Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada bāriņtiesas nolikumu jaunā redakcijā (skat.
pielikumā ).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma spēkā stāšanos savu spēku zaudē Līvānu novada
bāriņtiesas nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2007.gada 25.oktobra
sēdes protokola Nr. 14 lēmumu Nr. 14-7.
3. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un Līvānu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Marija Jansone.
Pielikumā: Bāriņtiesas nolikums uz 4 lpp.

11. Par Ikgadējo Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.–2018.gadam ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.2).
Ziņo A.Vaivods
Izskatot Ikgadējo Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.-2018.gadam ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.2), kas izstrādāts
pamatojoties uz LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada
7.oktobra noteikto vadlīniju dokumenta „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu
izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” XII. Daļu (Attīstības programmas īstenošanas
uzraudzība), Līvānu novada pašvaldības dokumenta “Līvānu novada pašvaldības
integrētā attīstības programma 2012.–2018.gadam” IV daļu (Ieviešanas uzraudzības
plāns) un ņemot vērā Līvānu novada domes Attīstības plānošanas komisijas
ierosinājumu (2014.gada 19.novembra sēdes protokols Nr.1), un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada
publiskajiem pārskatiem” 16.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. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.Pieņemt zināšanai Ikgadējo Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012.–2018.gadam ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.2).
2.Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu publicēt Līvānu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3.Lēmumu un Ikgadējo Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012.–2018.gadam ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.2) publicēt
Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv

16

4.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un investīciju un projektu nodaļas vadītāja Iveta
Dobele.
Pielikumā:

ikgadējais Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012.–2018.gadam ieviešanas uzraudzības ziņojums
(Nr.2) uz 99 lpp. un pielikumi

12. Par projektu „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes
īpašumā „Vuškārnieku Mežs” 2. kārta”.
Ziņo A.Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļas sagatavoto
projekta „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes īpašumā
„Vuškārnieku Mežs” 2. kārta” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Latvijas Lauku
attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākumu „Meža ekonomiskās vērtības
uzlabošana”, kura mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot
ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam”
2.prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.3. rīcības virziena
(Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem
tiek nodrošināta pievilcīga dabas vide) 2.3.1. rīcībai (Dabas vides aizsardzības un
sakārtošanas pasākumu nodrošināšana), 2.3.2. rīcībai (Dabas vides ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšana) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra
noteikumiem Nr.1145 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas,
administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības
uzlabošana” īstenošanai” un likuma „Par pašvaldībām” 15. 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. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Piedalīties Latvijas Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gada
pasākumā „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” ar projektu „Meža ekonomiskās
vērtības uzlabošana Līvānu novada domes īpašumā „Vuškārnieku Mežs” 2. kārta”.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada domes 2015. gada
budžetā rezervēt līdzekļus EUR 1794,00 (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit
četri eiro, 00 centi) apmērā projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai, no kuriem
60% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums EUR
1076,40 (viens tūkstotis septiņdesmit seši, 40 centi) .
3. Pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināt kā veiktos darbus ar pašu spēkiem
un materiāliem.
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4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītājas pienākumu izpildītāja Aiga Balule.
13. Par dzīvokļa Rīgas ielā 10A-8, Līvānos nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A.Vaivods
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A.Vaivods,
Skaidro L.Ancāne
1. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
2. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
3. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
4. Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
15. Par pašvaldības īpašuma objekta – gatera ēkas „Jaunajos Rožkrastos”,
Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu
Ziņo A.Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2014.gada 6.novembra lēmumu Nr.18-5
„Par pašvaldības īpašuma objekta – gatera ēkas „Jaunajos Rožkrastos”, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai” un Oskara Bērziņa, dzīvo
„Rožkrastos”, Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ierosinājumu atsavināt
pašvaldības īpašuma objektu – gatera ēku, kura atrodas uz viņam piederošā zemes
īpašuma „Jaunie Rožkrasti”, un SIA „Latio” 2014.gada 11.novembrī noteikto
nekustamā īpašuma vērtību un privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 37.pantu, kurā noteikta publiskai personai piederoša nekustamā īpašuma, kas
iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā minētajai personai, atsavināšanas
kārtību, un likuma „Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M.Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, , A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
18

Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības īpašuma objekta – gatera ēkas „Jaunajos
Rožkrastos”, Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7666 509
0022, nosacīto cenu EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti eiro, 00 centi) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt O.Bērziņam
atsavināšanas paziņojumu (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: Paziņojums uz 1 lpp.
16. Par pašvaldības īpašuma objekta – būvju „Rušenieku kaltes”, Rušeniekos,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A.Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2013.gada 29.augusta lēmumu Nr.13-23(2)
„Par pašvaldības īpašuma objekta nodošanu atsavināšanai”, un Ingara Vaivoda, dzīvo
„Kaštanos”, Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ierosinājumu atsavināt
pašvaldības īpašuma objektu – būvju, kuras atrodas uz viņam piederošā zemes
īpašuma „Kaštani”, Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, par kurām ir
noslēgts būvju nomas līgums, un SIA „Latio” 2014.gada 11.novembrī noteikto
nekustamā īpašuma vērtību un privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 37.pantu, kurā noteikta publiskai personai piederoša nekustamā īpašuma, kas
iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktā minētajai personai, atsavināšanas
kārtību, un likuma „Par pašvaldībām” 14. un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M.Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, , A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt pašvaldības īpašuma objekta – būvju „Rušenieku kaltes”,
Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7666 509 0021,
nosacīto cenu EUR 5800,00 (pieci tūkstoši astoņi simti eiro, 00 centi) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt I. Vaivodam
atsavināšanas paziņojumu (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: Paziņojums uz 1 lpp.
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17. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Peonijas” Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A.Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.21-17, „Par
pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Peonijas”,
Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai” un A. V., dzīvo
(adrese), ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu ar kadastra Nr.
7652 005 0272, par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums, un SIA „Latio” 2014.gada
11.novembrī noteikto nekustamā īpašuma vērtību un privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka publiskai personai
piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā
minētajai personai, atsavināšanas kārtību, un likuma „Par pašvaldībām” 14. un
21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M.Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J.Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, , A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai,
N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Peonijas”, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, 0,0615 ha platībā, ar kadastra Nr. 7652 005 0272, nosacīto cenu EUR
470,00 (četri simti septiņdesmit eiro, 00 centi) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt A.V. atsavināšanas
paziņojumu (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: Paziņojums uz 1.lpp
18. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Vindas” Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A.Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2011.gada 29.septembra lēmumu Nr.1721(1), „Par pašvaldības īpašuma objektu nodošanu atsavināšanai” un I. J., dzīvo
(adrese), ierosinājumu atsavināt pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu ar kadastra Nr.
7652 005 0296, par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums, un SIA „Latio” 2014.gada
11.novembrī noteikto nekustamā īpašuma vērtību un privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka publiskai personai
piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā
minētajai personai, atsavināšanas kārtību, un likuma „Par pašvaldībām” 14. un
21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M.Grigalim, I.
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Jaunušānei, I. Kalvānei, J.Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, , A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai,
N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Vindas”, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, 0,0635 ha platībā, ar kadastra Nr. 7652 005 0296, nosacīto cenu EUR
480,00 (četri simti astoņdesmit eiro, 00 centi) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt I.J. atsavināšanas
paziņojumu (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: paziņojums uz 1 lpp.
19. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu Līvānu būvvaldē”.
Ziņo A.Vaivods
Izskatot Līvānu būvvaldes izstrādāto saistošo noteikumu „Par pašvaldības
nodevu par būvatļaujas saņemšanu Līvānu būvvaldē” projektu un paskaidrojuma
rakstu, un pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās
daļas 10.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu un
41. panta pirmās daļas 1. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
M.Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, , A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei,
Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes 2014. gada 27. novembra saistošos noteikumus
Nr.16 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Līvānu būvvaldē” (skat.
pielikumā)
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to
publikācijas Līvānu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada
Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā:
1) saistošie noteikumi uz 3 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
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20. Par zemes nomu.
Ziņo A.Vaivods
1. Izskatot Ē. G., dzīvo (adrese), 2014.gada 30.oktobra iesniegumu par
2009.gada 21.oktobra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.141 darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes gabala 11,2 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666 005 0125 un zemes gabala 0,6 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 010-0561, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā) un ņemot
vērā, ka noslēgtā zemes nomas līguma termiņš beidzās 2014.gada 20.oktobrī, un
atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrajai daļu, kas nosaka, ka personai kurai
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, , A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai,
N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt ar Ē. G., dzīvo (adrese), 2009.gada 21.oktobrī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu, par zemes gabala 15,5323 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 005 0125 un zemes gabala 0,4207 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 010-0561, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši
precizētai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem, nomu uz 10(desmit) gadiem (līdz 2024.gada
21. oktobrim), ar tiesībām līgumu pagarināt, atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas
mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes
2. Izskatot V. U., adrese (adrese), 2014.gada 23.oktobra iesniegumu par zemes
gabala 1,1511 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0220, kas atrodas
Rožupes pagasta, Līvānu novadā, iznomāšanu (uz zemes gabala atrodas V. U.
piederošas ēkas un būves), un saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas
un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 un 4. daļu
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un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 6., 7.2 un 7.2 punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
M.Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, , A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei,
Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar V. U., dzīvo (adrese), par zemes gabala
1,1511 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666-010-0220, kas atrodas Rožupes
pagasta, Līvānu novadā uz 10 (desmit) gadiem, ar tiesībām līgumu pagarināt,
atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā EUR 28,00 (divdesmit astoņi eiro, 00 centi
gadā).
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot L. M., dzīvo (adrese), 2014.gada 16.oktobra iesniegumu par
2013.gada 06.februārī noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/97/13/2 darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes
gabalu 0,071 ha platībā ar kadastra Nr.7652-005-0295, kas atrodas Dimantos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā), 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. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt ar L. M., dzīvo (adrese), 2013.gada 06.februārī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/13/2 par zemes gabalu 0,071 ha platībā ar
kadastra Nr. 7652-005-0295, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
uz 12 mēnešiem (līdz 2015.gada 31.decembrim), 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.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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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 R. A., dzīvo: (adrese), 2014.gada 28.oktobra iesniegumu par
2012.gada 07.augusta Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/45
darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu
2.47 ha platībā ar kadastra nr.7666 009 0306, kas atrodas Kūkusiliņos, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā) un ņemot vērā, ka šī līguma darbības termiņš beidzās
2014.gada 06.augustā, un saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu
un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes
gabalus, 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. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
4.1.Pagarināt ar R. A., dzīvo (adrese), 2012.gada 07.augustā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/45 par zemes gabalu 2.47 ha platībā ar
kadastra Nr. 7666 009 0306, kas atrodas Kūkusiliņos, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, darbības termiņu uz vienu gadu (līdz 2015.gada 06.augustam), ar tiesībām
līgumu pagarināt uz identisku laiku, ja minētais zemes gabals nav nepieciešams valsts
vai pašvaldības funkciju nodrošināšanai, nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā
no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
4.2.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
4.3.Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
21. Par pabalsta piešķiršanu.
Ziņo A.Vaivods
Sakarā ar Ziemassvētku tuvošanos un pamatojoties uz 2014. gada 30.janvāra
Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 1 "Par Līvānu novada domes
pamatbudžetu 2014. gadam” un likuma "Par pašvaldībām" 3. pantu un 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J.Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, , A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
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NOLEMJ:
1. Piešķirt Ziemassvētku pabalstu EUR 30,00 (trīsdesmit eiro, 00 centi)
apmērā katram, ne vēlāk kā 2014.gada 1.janvārī Līvānu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajam 1. un 2. grupas invalīdam,
bērnam – invalīdam, politiski represētajai personai, kurai statuss piešķirts saskaņā ar
likumu „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un
nacistiskajā režīmā cietušajiem” un Ļeņingradas blokādes dalībniekam.
2. Noteikt, ka vienai personai tiek izmaksāta tikai viena pabalsta summa.
3. Pabalstus izmaksāt no 2014. gada 2.decembra līdz 2014.gada 29.
decembrim, apmaksu veicot no Līvānu novada domes 2014. gada budžeta sadaļā
„Pārējie sociālās aprūpes pasākumi” paredzētajiem līdzekļiem.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.

22. Par atbalstu Ukrainas konfliktā cietušajiem.
Ziņo A.Vaivods
Atsaucoties uz Ukrainas Republikas Kameņec-Podoļskas pilsētas pašvaldības,
kas ir Līvānu novada sadraudzības pašvaldība, 2014. gada 16. septembra vēstulē Nr.
7/02-24-4710 izteiktajam aicinājumam atbalstīt un sniegt materiālu palīdzību
ģimenēm, kas pārcēlušās uz Kameņec-Podoļsku no Ukrainas austrumiem un Krimas
autonomās republikas, un atbalstot Ukrainas tautas vēlmi dzīvot un veidot savu valsti
saskaņā ar demokrātiskas sabiedrības vērtībām, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 3. panta pirmo daļu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M.Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, , A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei,
Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Rīkot atbalsta akciju Ukrainas konfliktā cietušajām ģimenēm, kas
pārcēlušās uz Kameņec – Podoļsku no Ukrainas austrumiem un Krimas autonomās
republikas, izsludinot ziedojumu vākšanas kampaņu.
2. Atvērt ziedojumu kontu AS “Citadele banka”.
3. Apstiprināt Nolikumu par finanšu līdzekļu dāvinājumu (ziedojumu)
vākšanu, pieņemšanu un izlietošanu atbalstam Ukrainas Republikas sadraudzības
pilsētas Kameņec-Podoļskas pašvaldībai.
4. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika, par
informācijas ievietošanu laikrakstā un mājas lapā Līvānu novada domes sabiedrisko
attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Ginta Kraukle.
Pielikumā: Nolikums uz 2 lpp.
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23. Par telpu nomu
Ziņo A.Vaivods
Izskatot SIA „REF”, reģistrācijas nr. 47702000662, juridiskā adrese: Avotu
iela 1b-53, Līvāni, valdes locekles Jevģenijas Reinbahas 2014.gada 31.oktobra
iesniegumu par 2003.gada 27.novembrī noslēgtā Līvānu novada domes
nepadzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 135 iznomātās pagrabstāva platības, Rīgas
ielā 77, Līvānos, palielināšanu, (pašlaik nomā telpu 9,7 m2 platībā, telpas litera nr.
129, līguma beigu termiņš 2015.gada 31.decembris), papildus iznomājot daļu no
telpas 54,2 m2 platībā (telpas litera nr. 128), un pamatojoties uz Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodika un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 7.punktu un uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10.
punktu, kurā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt
saimnieciskās darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba
samazināšanu, un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
M.Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.Kirillovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, , A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei,
Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Piekrist ar 2014.gada 01.decembri papildus iznomāt SIA „REF” reģ. nr.
47702000662, no Līvānu novada domes ēkas Rīgas ielā 77, Līvānos pagrabstāva
telpas ar litera nr. 128 (telpas kopējā platība 54,2 m2) daļu 20 m2 platībā, nosakot
nomas maksu par iznomātās telpas 1 m2 mēnesī EUR 1,42 un PVN.
2. Paredzēt, ka Nomnieks līdz 2014.gada 15.decembrim ar saviem spēkiem un
par saviem līdzekļiem, saskaņojot ar Līvānu novada būvvaldi, veic pagrabstāva telpā
ar litera Nr. 128 iznomātās telpas daļas 20 m2 platībā nodalīšanu, izveidojot
starpsienu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par atbilstošu grozījumu veikšanu nomas līgumā ir
juriskonsulte Sanita Grabāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: telpu shēmas izkopējums uz 1 lpp.
24. Par grozījumiem Līvānu novada domes atlīdzības noteikumos.
Ziņo A.Vaivods
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 14. panta pirmo, divpadsmito un trīspadsmito daļu, kurā noteikts, ka
26

pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros var paredzēt piemaksas
pie amatpersonas (darbinieka) noteiktās amatalgas, un nolūkā nodrošināt
kompetentāko amatpersonu (darbinieku), izņemot fiziska darba veicēju, motivēšanu,
ņemot vērā konkrētās amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu pašvaldības un tās
institūciju mērķu sasniegšanā, personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
J.Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, , A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada domes 2011. gada 31. marta noteikumos Nr. 5
„Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) šādus
grozījumus:
1.1. Noteikumu 6. un 9. punktā aizstāt vārdu „latos” ar vārdu „euro”.
1.2. izslēgt no Noteikumu 17.3. punkta vārdus „uz laiku līdz četriem mēnešiem
vakances pastāvēšanas laikā.”
1.3. papildināt Noteikumu V nodaļu ar 17.1 punktu šādā redakcijā:
17.1 Darbiniekam, izņemot fiziska darba veicējam, var noteikt piemaksu par
personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, kuras apmērs mēnesī nedrīkst
pārsniegt 30 % (trīsdesmit) procentus no Darbiniekam noteiktās mēnešalgas, ņemot
vērā konkrētās amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu pašvaldības un tās institūciju
mērķu sasniegšanā un šādus kritērijus:
17.11. iniciatīva, sniedz/ievieš priekšlikumus darba pilnveidošanai, uzņemas
konkrētus papildu pienākumus;
17.12. nodrošina kritisku funkciju vai īpaši svarīgu darba uzdevumu izpildi;
17.13 iepriekšējā ceturksnī bijusi vai plānota paaugstināta darba intensitāte
(īsā laika termiņā) darbā pie normatīvo dokumentu, informācijas apkopojumu un
ziņojumu izstrādes;
17.14. ieguldījums citu darbinieku attīstīšanā, konsultēšanā;
17.15. ieguldījums nozīmīgu, apjomīgu projektu, darba uzdevumu izpildē,
uzdevuma izcila izpilde (darba izpildes termiņi, kvalitāte), neplānots darba uzdevums.
1.4. izteikt noteikumu 18. punktu šādā redakcijā:
18. Šo Noteikumu 17. un 17.1 paredzēto piemaksu apmēru, to noteikšanas
pamatojumu, kā arī laikposmu, uz kuru nosakāmas piemaksas Darbiniekam, katrā
konkrētā gadījumā nosaka:
18.1. Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniekam un pašvaldības
izpilddirektoram ar rīkojumu nosaka Līvānu novada domes priekšsēdētājs;
18.2. Līvānu novada domes Administrācijas Darbiniekiem un pašvaldības
institūciju vadītājiem, pēc saskaņošanas ar Domes priekšsēdētāju, ar rīkojumu
nosaka Pašvaldības izpilddirektors.
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1.5. papildināt Noteikumu V nodaļu ar 19.1 un 19.2 punktiem šādā redakcijā:
„19.1 Noteikto piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 50% (piecdesmit
procentu) no tam noteiktās mēnešalgas.
19.2 Piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot
pamatojumu, bet ne retāk kā reizi gadā.”

tās

nepieciešamību

un

1.6. papildināt Noteikumu VI nodaļu ar 22.1 punktu šādā redakcijā:
22.1 Pašvaldības Iestāžu un struktūrvienību Darbiniekiem, izņemot fiziska
darba veicējiem, ievērojot šo noteikumu 17., 17.1, 19.1 un 19.2 punktu, piemaksas
katrā konkrētā gadījumā ar rīkojumu nosaka atbilstošo iestāžu vadītāji.
1.7. izteikt Noteikumu 37. punktu šādā redakcijā:
„37. Amatpersonas (darbinieka) nāves gadījumā ģimenes loceklis vai persona,
kura uzņēmusies amatpersonas (darbinieka) apbedīšanu, saņem pabalstu
amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmērā.”
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
25. Par domes dotācijas daļas apstiprināšanu Rudzātu vidusskolas pirmsskolas
grupas audzēkņu ēdināšanas izdevumiem.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Rudzātu vidusskolas 2014.gada 28.oktobra vēstuli Nr.1-12/41 un
2014.gada 20.novembra vēstuli Nr.1-12/47 par ēdināšanas izdevumu dotēšanu
pirmsskolas grupas audzēkņiem, 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/2-13.1.2/14/373 ar zemnieku saimniecību „Līči”, reģistrācijas Nr.
47701002539, juridiskā adrese „Līči”, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, par
skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Rudzātu vidusskolā, saskaņā ar kuru
brokastu cena ir EUR 0,50, ieskaitot PVN, un pusdienu cena ir EUR 1,37, ieskaitot
PVN, 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. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei,
Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt no 2014. gada 1.decembra no Līvānu novada domes budžeta
līdzekļiem finansējamo dotācijas daļu Rudzātu vidusskolas pirmsskolas grupas
audzēkņu ēdināšanas izdevumiem:
1.1. par brokastīm EUR 0,20 apmērā vienam audzēknim par vienu ēdināšanas
reizi;
1.2. par pusdienām EUR 0,52 apmērā vienam audzēknim par vienu ēdināšanas
reizi.
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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.
26. Par tehnisko projektu izslēgšanu no nepabeigtās celtniecības objektu sastāva
un norakstīšanu.
Ziņo A.Vaivods
1. Veicot ilgtermiņa ieguldījumu pamatlīdzekļu nepabeigtās celtniecības
objektu izvērtēšanu 2014. gada pārskata periodā un izskatot Līvānu būvvaldes
būvinspektora Inta Svirska 2014. gada 5. novembra Atzinumā par projektēšanas
darbiem sniegto tehnisko projektu izvērtējumu, tika konstatēts, ka saskaņā ar 2007.
gada 8. oktobra līgumu Nr. 136 SIA „SKA projekts” izstrādātā tehniskā projekta
„Pazemes gājēju pārejas pāri dzelzceļam ar pieejām Dzelzceļa un Fabrikas ielā
Līvānos jaunbūve” ieviešana pašvaldībai ir finansiāli neizdevīga, jo projektā
paredzētā pazemes gājēju pārejas izbūve, sakarā ar augstajiem grunts ūdens līmeņiem
projektētajā vietā, būtiski sadārdzina būvniecību un tehniski sarežģī tā ekspluatāciju.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministru kabineta 2009. gada 15.
decembra noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti”, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2. panta pirmo 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. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Izslēgt no Līvānu novada domes ilgtermiņa ieguldījumu pamatlīdzekļu
nepabeigtās celtniecības objektu sastāva tehnisko projektu „Pazemes gājēju pārejas
pāri dzelzceļam ar pieejām Dzelzceļa un Fabrikas ielā Līvānos jaunbūve” un norakstīt
budžeta gada izdevumos nepabeigtā celtniecības objekta vērtību EUR 19090,86
(deviņpadsmit tūkstoši deviņdesmit eiro, 86 centi) apmērā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
2. Veicot ilgtermiņa ieguldījumu pamatlīdzekļu nepabeigtās celtniecības
objektu izvērtēšanu 2014. gada pārskata periodā un izskatot Līvānu būvvaldes
būvinspektora Inta Svirska 2014. gada 11. novembra Atzinumā par tehniski
ekonomisko pamatojumu sniegto izvērtējumu, tika konstatēts, ka saskaņā ar 2005.
gada 6. jūnija līgumu SIA „Attīstība reģioniem” izstrādātais tehniski ekonomiskais
pamatojums
ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstības
projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Sutru pagasta Sutru ciemā” ietvertā informācija ir
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novecojusi un tehniski ekonomiskais pamatojums ir morāli novecojis un realizācijai
nepieņemams.
Ņemot vērā Sutru pagasta pārvaldes 2014.gada 29.oktobra vēstuli Nr. SPP/21.6/14/2626, pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministru kabineta 2009. gada 15.
decembra noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti”, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2. panta pirmo 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. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Izslēgt no Līvānu novada domes ilgtermiņa ieguldījumu pamatlīdzekļu
nepabeigtās celtniecības objektu sastāva tehniski ekonomisko pamatojumu
ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam „Ūdenssaimniecības attīstība
Sutru pagasta Sutru ciemā” un norakstīt budžeta gada izdevumos nepabeigtā
celtniecības objekta vērtību EUR 6511,12 (seši tūkstoši pieci simti vienpadsmit eiro,
12 centi) apmērā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
27. Par izmaiņām Līvānu novada domes Administratīvās komisijas un
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sastāvā
Ziņo A.Vaivods
1.Izskatot Līvānu novada domes Dzimtsarakstu nodaļas inspektores Velgas
Švirkstes 2014. gada 20. novembra iesniegumu par izslēgšanu no Administratīvās
komisijas un Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sastāva un
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M.Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.Kirillovam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, , A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav,
NOLEMJ:
1.1. Ar 2014. gada 1. decembri atbrīvot Velgu Švirksti no Līvānu novada
domes Administratīvās komisijas un Privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un izslēgt no komisiju sastāva.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs Māris Grigalis un Privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
2. Izskatot Antras Vilcānes, dzīvo „Vanagi”, Upmalas pagasts, Vārkavas
novads, 2014. gada 26. novembra iesniegumu par iekļaušanu Līvānu novada domes
Administratīvās komisijas un Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
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komisijas sastāvā un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J.Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, , A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
2.1. Ar 2014. gada 1. decembri iekļaut Antru Vilcāni Līvānu novada domes
Administratīvās komisijas un Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas sastāva.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs Māris Grigalis un Privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
28. Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju
Ziņo A.Vaivods
Izskatot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera 2014. gada
22. novembra ierosinājumu un ņemot vērā Dzimtsarakstu nodaļas inspektores Velgas
Švirkstes piekrišanu, un saskaņā ar Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma
16. punktu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.
punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, J.Kirillovam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, , A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2014. gada 1. decembri par Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāju iecelt Velgu Švirksti.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un personāla speciāliste Elita Matisone.
29. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A.Vaivods
Sakarā ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu programmas projekta
„Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas pārrobežas reģionā” (akronīms HEALTH IS WEALTH), īstenošanu,
kura plānotais budžets sastāda EUR 4704,00 (četri tūkstoši septiņi simti četri eiro, 00
centi), tai skaitā Līvānu novada domes līdzfinansējuma daļa sastāda EUR 1176,00
(Viens tūkstotis viens simts septiņdesmit seši eiro, 00centi), un projekta ietvaros
paredzēta sporta aprīkojumu un inventāra piegāde Līvānu 2.vidusskolas sporta zāles
aprīkošanai, un saskaņā ar projekta vadošā partnera Latgales reģiona attīstības
aģentūras, reģ. Nr. 41503023129, Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401, veiktā atklātā
konkursa ”Sporta aprīkojuma un inventāra piegāde projektā LLB-1-099 „Izglītības,
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veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pārrobežas reģionā” (akronīms HEALTH IS WEALTH) (iepirkuma identifikācijas
numurs: LRAA 2014/09/HW/ENPI), rezultātiem, Līvānu novada domei paredzētā
sporta aprīkojuma un inventāra piegādes izmaksas sastāda EUR 9545,81 (deviņi
tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci eiro, 81 cents), kas pārsniedz paredzēto projekta
finansējumu par EUR 4841,81 81 (četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit viens eiru, 81
cents), un ņemot vērā, ka Līvānu 2. vidusskolas budžetā ir izveidojusies līdzekļu
ekonomija apkures izdevumu apmaksai, 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. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei, Ē.Salcēvičam, G.Krjukovai, N.Liepniekam „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus EUR 4841,81 (četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit viens
eiru, 81 cents) apmērā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu programmas
projekta „Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas,
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežas reģionā” (akronīms HEALTH IS WEALTH),
īstenošanai no Līvānu 2.vidusskolai apkures izdevumu apmaksai plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2014.gada
pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Līvānu 2.vidusskolas direktore Klavdija Daukšte un Finanšu nodaļas
vadītāja Helēna Jablonska.
Sēde beidzas plkst.1100
Protokols parakstīts 2014. gada 01.decembrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
lietvedības un personāla
nodaļas vadītāja

/paraksts/

V.Loča
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