LATVIJAS REPUBLIKA

LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316,
tālr.: 65307250, fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv

Līvānu novada domes
sēdes protokols
LĪVĀNOS

2019. gada 28. martā

Nr.4

Sēdes sākums plkst.900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
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Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS
4) Inese JAUNUŠĀNE
5) Ināra KALVĀNE
6) Valdis LABINSKIS
7) Jānis MAGDAĻENOKS
8) Ivans MATROSOVS
9) Gatis PASTARS
10) Andris VAIVODS
Nav ieradušies deputāti
1) Ginta KRAUKLE, attaisnojoša iemesla dēļ,
2) Pēteris ROMANOVSKIS, attaisnojoša iemesla dēļ,
3) Ļevs TROŠKOVS, attaisnojoša iemesla dēļ,
4) Ainis VEIGURS, attaisnojoša iemesla dēļ,
5) Mārīte VILCĀNE, attaisnojoša iemesla dēļ,
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
2) Aija USĀNE, izpilddirektora vietniece,
3) Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
4) Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
5) Baiba VUCENLAZDĀNE, plānošanas un attīstības daļas vadītāja,

6) Ilga PEISENIECE, Izglītības pārvaldes vadītāja,
7) Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
8) Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
9) Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
10) Paulīna ZARIŅA, Sutru pagasta padomes pārvaldes vadītāja,
11) Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
12) Ieva KRAVALE, praktikante sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
3. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistru. Ziņo
I. Kalvāne.
4. Par Līvānu novada domes noteikumiem “Par ceļa izdevumiem un dienas naudu
Līvānu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri dodas ar mācību procesu
saistītos braucienos” jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
5. Par grozījumu veikšanu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” nolikumā. Ziņo
I. Kalvāne.
6. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
7. Par zemes nomas līguma pagarinājumu un pārslēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par zemes piekritību pašvaldībai. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai. Ziņo J.
Magdaļenoks.
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
“Apaļsala” Rožupes pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par saistošajiem noteikumiem “Par Līvānu novada pašvaldībai piederošu vai
piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu nomas maksu”. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai. Ziņo A. Vaivods.
16. Par projektu “Aprīkojuma iegādes zivju resursu aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai Līvānu novada ūdenstilpnēs”. Ziņo A. Vaivods.
17. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
18. Par nomu antenas uzstādīšanai. Ziņo A. Vaivods.
19. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods.
20. Par dzīvokļa Nr.38 Biedrības ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
21. Par dzīvokļa Nr.9 Zaļajā ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
22. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
23. Par nekustamā īpašuma “Lejnieki” Jersikas pagastā, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
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24. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu par 2018.
gadu. Ziņo A. Vaivods.
25. Par zemes nomu āra kafejnīcas ierīkošanai. Ziņo A. Vaivods.
26. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo I. Kalvāne.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē deputātus un klātesošos par
aktualitātēm.
28. februārī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
1. martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Līvānu
novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar Līvānu novada Sociālā
dienesta darbiniekiem, lai pārrunātu darba jautājumus.
5. martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rīgā piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) Domes sēdē. Sēdē tika lemts arī par LPS 30. Kongresa norises vietu. Uzklausot
Rīgas, Valkas, Salacgrīvas un Līvānu piedāvājumus, tika nolemts, ka 17. maijā LPS
30.Kongress norisināsies Rīgā, kur līdz šim šis pasākums nekad nav noticis. Līvānu
novada piedāvājumu prezentēja priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
5. martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Reģionālo attīstības centru apvienības
(RACA) biedru pārstāvju diskusijā ar jauno satiksmes ministru Tāli Linkaiti. Tās laikā
tika apspriesti jautājumi par ceļu nozares finansējumu Latvijā, vietējo un lauku ceļu
sakārtošanu, ES fondu projektiem ielu rekonstrukcijai reģionālās attīstības centros,
dzelzceļa pārvadājumu intensificēšanu, kā arī sabiedriskā transporta sistēmu Latvijā.
5. martā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Rudzātu speciālajā
internātpamatskolā atklāja Latvijas speciālās olimpiādes (LSO) novusa sacensības.
Sacensībās piedalījās 12 komandas.
6.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods atklāja Līvānu novada
atklāto vieglatlētikas čempionātu slēgtās telpās U-12 un U-14 grupām.
6. martā Līvānu 1. vidusskolā notika atklātā stunda: "ES – mīti un realitāte", kuru rīkoja
Eiropas Parlamenta birojs Latvijā. Pasākumā piedalījās Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne, iepazīstinot skolēnus ar Līvānu novada ieguvumiem no dalības Eiropas
Savienībā.
7. martā notika Līvānu novada kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības, jaunatnes un
sociālo iestāžu vadītāju sanāksme un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme.
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7. martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Līvānu
uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Inese Stahovska Rēzeknē piedalījās Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) rīkotajā diskusijā par administratīvi
teritoriālo reformu un tās nozīmi Latgales reģionā, kurā bija aicināti piedalīties
uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji.
8. martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Līvānu novada
domes izpilddirektors Uldis Skreivers, domes atbildīgie darbinieki tikās ar AS “Fitek”
pārstāvjiem, lai uzklausītu uzņēmuma piedāvājumu par rēķinu digitalizācijas
risinājumiem.
9. martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods uzrunāja pasākuma
dalībniekus koncertā “Pavasara melodija”, kuru rīkoja slāvu kultūras ansamblis
“Uzori”.
9. martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle atklāja Līvānu
novada čempionātu svaru stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma, kas bija arī Latvijas
kausa IV posms.
11. martā domes vadība tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) Publisko pakalpojumu departamenta Vienas pieturas aģentūras nodaļas
vadītāju Maiju Anspoku, lai pārrunātu jautājumus par vienotā klientu apkalpošanas
centra izveidi Līvānos.
12. martā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās
Rudzātu pagasta valdes sēdē.
13. martā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās
Rožupes pagasta valdes sēdē.
14. martā Turku Saieta namā notika paplašinātā Līvānu novada Kultūras komisijas
sēde.
14. martā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Jersikas
un Sutru pagastu valdes sēdēs.
14. martā domes vadība tikās ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
vadību, lai pārrunātu jautājumus par projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III
kārta” papildus būvniecības darbiem.
15. martā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne vadīja Dzīvokļu
jautājumu komisijas sēdi.
18. martā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Turku
pagasta valdes sēdē.
19.martā Līvānos notika tikšanās, kurā tika pārrunāti Dubnas upes gultnes pilsētas
robežās padziļināšanas jautājumi, ko organizē Zemkopības ministrija. Sanāksmē
piedalījās Līvānu novada domes vadība, domes atbildīgie speciālisti, Zemkopības
ministrijas pārstāvji, upes gultnes padziļināšanas projekta izstrādātāji un SIA
"Mežrozīte HES” pārstāvji.
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19. martā notika Līvānu novada domes apvienoto komiteju sēde.
20. martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Līvānu novada
domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne, Līvānu novada Sociālā dienesta, SIA
“Līvānu slimnīca”, Latvijas Sarkanā Krusta Līvānu nodaļas un Rudzātu speciālās
internātskolas pārstāvji tikās ar Norvēģijas Haldenas Sarkanā Krusta vadītāju SveinArne Hansen, lai pārrunātu sadarbības jautājumus un šīgada nometnes rīkošanu.
20. martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā tikās ar VAS
“Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētāju Jāni Langi, lai pārrunātu aktuālos
sadarbības jautājumus. Dienas turpinājumā Līvānu novada domes priekšsēdētājs
Andris Vaivods kopā ar citiem RACA biedru pārstāvjiem viesojās Izglītības un zinātnes
ministrijā (IZM), tiekoties ar ministri Ilgu Šuplinsku. Sanāksmē tika apspriesta skolu
tīkla un mācību satura reforma, skolu un bērnudārzu jaunie higiēnas normatīvi, interešu
izglītības problēmas, skolu un pirmsskolas pedagogu profesionālā pilnveide un citi
aktuāli jautājumi.
21. martā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde, kurā tika apstiprināts Līvānu
novada pašvaldības budžets 2019. gadam un Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda
izlietojuma plāns 2019. gadam.
21. martā notika Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014. – 2020. gadam projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls
sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai (Open
Leadership)” ietvaros rīkoto Lean apmācību gala eksāmens Līvānu novada pašvaldības
Lean treneriem. 28. martā Līvānu novada Kultūras centrā notiks šī projekta noslēguma
konference “Inovatīvas pārvaldības tendences un metodes, efektīva pārmaiņu vadība
un labās prakses piemēri”, kurā piedalīsies projektā iesaistīto Latgales un Lietuvas
pašvaldību pārstāvji.
21. martā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
22. martā domes vadība tikās ar SIA “Līvānu slimnīca” valdes priekšsēdētāju Vadimu
Krimanu, lai pārrunātu aktuālos jautājumus.
23. martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes Preiļu daļas
komandieri Kasparu Vaivodu, lai pārrunātu sadarbības jautājumus.
25. martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienai veltītajā sarīkojumā, kurš notika pie Piemiņas akmens Līvānu dzelzceļa
stacijā.
27. martā domes vadība un atbildīgie darbinieki uzklausīja SIA “Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība”, SIA “Līvānu siltums” un SIA “Līvānu slimnīca” informāciju
par uzņēmumu 2018. gada pārskatiem.
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2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot A. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 08. marta
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 08.martā (Nr. LNP/2-11.1/19/377) par dzīvojamās
platības piešķiršanu kā speciālistam un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, 21.1 panta ceturto daļu, kas nosaka, ka
“Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs nodot
apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai atsavināt”
un 21.2 panta trešo daļu, kas nosaka, “Ja pašvaldība nav speciālista darba devējs, tā
slēdz sadarbības līgumu ar speciālista darba devēju”, un 21.3 panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka “(1) Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba
tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem”, un atbilstoši Līvānu novada
domes 2016. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu
novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo
telpu” 8. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noteikt labiekārtotam 1-istabu dzīvoklim Rīgas ielā 37A-22, Līvānos,
Līvānu novadā, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
1.2. Piešķirt A. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), labiekārtota 1-istabas
dzīvokļa Rīgas ielā 37A-22, Līvānos, Līvānu novadā īres tiesības uz darba tiesisko
attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja
speciālists joprojām ir nodarbināts un ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
1.3. A. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1-istabas dzīvokļa Rīgas
ielā 37A-22, Līvānos, Līvānu novadā īri.
1.4. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” vienlaikus ar līguma
slēgšanu ar A. K., noslēgt sadarbības līgumu ar SIA “Daugulis &Partneri”.
1.5. Izslēgt A. K. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes lēmumu atzīts par tiesīgu
saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu uzskaites rindā, ar kārtas Nr. 15.
1.6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.7. 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
2. Izskatot J. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 14. marta
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 08.martā ar Nr. LNP/2-1.11.1/19/423) par
dzīvojamās platības piešķiršanu kā speciālistam un pamatojoties uz likuma “Par
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palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, 21.1 panta ceturto daļu,
kas nosaka, ka “Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav
tiesīgs nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai
vai atsavināt” un 21.2 panta trešo daļu, kas nosaka, “Ja pašvaldība nav speciālista darba
devējs, tā slēdz sadarbības līgumu ar speciālista darba devēju”, un 21.3 panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka “(1) Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz
uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem”, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2016. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 15 “Par kārtību, kādā
Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” 8. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt labiekārtotam 1-istabu dzīvoklim Lāčplēša ielā 23-27, Līvānos,
Līvānu novadā, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2.2. Piešķirt J. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), labiekārtota 1-istabas
dzīvokļa Lāčplēša ielā 23-27, Līvānos, Līvānu novadā īres tiesības uz darba tiesisko
attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja
speciālists joprojām ir nodarbināts un ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2.3. J. M. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1-istabas dzīvokļa
Lāčplēša ielā 23-27, Līvānos, Līvānu novadā īri.
2.4. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” vienlaikus ar līguma
slēgšanu ar J. M., noslēgt sadarbības līgumu ar SIA “ADUGS Production”.
2.5. Izslēgt J. M. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes lēmumu atzīts par tiesīgu
saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu uzskaites rindā, ar kārtas Nr. 14.
2.6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
2.7. 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
3. Izskatot L. J., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 14. marta
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 14.martā Nr. LNP/2-11.1/19/423) par dzīvojamās
platības piešķiršanu kā speciālistam un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, 21.1 panta ceturto daļu, kas nosaka, ka
“Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs nodot
apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai atsavināt”,
un 21.3 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “(1) Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu
ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem” un
atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 15
“Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība speciālistiem
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nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.2 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Noteikt labiekārtotam 1-istabas dzīvoklim Rīgas ielā 10A-21, Līvānos,
Līvānu novadā, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
3.2. Piešķirt L. J., deklarētā dzīvesvieta (adrese), labiekārtota 1-istabas dzīvokļa
Rīgas ielā10A-21, Līvānos, Līvānu novadā īres tiesības uz darba tiesisko attiecību
laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja speciālists
joprojām ir nodarbināts un ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3.3. L.J. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1-istabas dzīvokļa Rīgas
ielā 10A-21, Līvānos, Līvānu novadā īri.
3.4. Izslēgt L.J. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu risināšanā
kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes lēmumu atzīts par tiesīgu saņemt palīdzību
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu uzskaites rindā, ar kārtas Nr. 16.
3.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot I. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019.gada 11.marta iesniegumu
(reģistrēts 2019. gada 11.martā Nr. LNP/2-11.1/19/388) par īres tiesību piešķiršanu 2istabu dzīvoklim Rīgas ielā 4A-8, Līvānos, Līvānu novadā kā personai, kura iekļauta
pašvaldības reģistrā sakarā ar izlikšanu no dzīvojamās platības, un pamatojoties uz
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 1.punkta
a) apakšpunktu, kurā noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo platību nodrošināmas
personas ar invaliditāti un gadījumos, ja persona tiek izlikta no īrētās dzīvojamās telpas,
un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt I. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 3 cilvēki, 2 – istabu
dzīvokļa Rīgas ielā 4A-8, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2019.gada
1.oktobrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
4.2. I. U. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 4A-8,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4.3. Izslēgt I. U. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, pirmām kārtām nodrošināmo personu grupas, kārtas Nr.1.
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4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot A. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 18. marta
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 18. martā Nr. LNP/2-11.1/19/432) par 2018. gada
24. oktobra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 566 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka dzīvojamās
telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī nenorādot
termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt A. P. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Lāčplēša ielā
25-2, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot V. B., 2019. gada 07. marta iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 13.
februārī Nr. LNP/2-11.1/19/363) par dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai, kas
atgriezusies no ieslodzījuma vietas, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 5.punktu, kurā noteikts, ka ar dzīvojamo
platību pirmām kārtām nodrošināmas maznodrošinātas personas, kuras pēc soda
izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās
pašvaldības teritorijā un tām nav iespējams iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā
telpā, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Iekļaut V. B. pašvaldības palīdzības reģistrā pirmās kārtas palīdzības
nodrošināšanas grupā ar kārtas Nr. 1.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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7. Izskatot D. N.-K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 26. februāra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 06. martā Nr. LNP/2-11.1/19/351) par dzīvojamās
platības piešķiršanu kā personai, kas nav nodrošināta ar dzīvojamo platību un kuras
apgādībā ir divi nepilngadīgi bērni, un ņemot vērā Līvānu novada Sociālā dienesta
2019. gada 27. februāra un Līvānu novada bāriņtiesas 2019. gada 7. marta atzinumus
un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu,
kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu, 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, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Iekļaut D. N.-K. pašvaldības palīdzības reģistrā vispārējās kārtības
nodrošināšanas grupā ar kārtas Nr. 1.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7.3. 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.
8. Izskatot T. I., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019.gada 13.marta iesniegumu
(reģistrēts 2019. gada 06. martā Nr. LNP/2-11.1/19/411) par dzīvojamās platības
piešķiršanu kā personai, kas nav nodrošināta ar dzīvojamo platību, un ņemot vērā
Līvānu novada Sociālā dienesta 2019. gada 13. marta atzinumu, un pamatojoties uz
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt citas personu kategorijas, kurām
sniedzama palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu, 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, kultūras un sporta jautājumu
komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
8.1. Iekļaut T. I. pašvaldības palīdzības reģistrā vispārējās kārtības
nodrošināšanas grupā ar kārtas Nr. 2.
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
8.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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3. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistru
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam, M. Grigalim, I. Jaunušānei
Paskaidro A. Usāne, R. Šmukste
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8. un 9.
pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada iedzīvotāju, kuri tiesīgi saņemt pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistru (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas un lauku atbalsta daļas vadītājs Jānis Pastars.
Pielikumā: reģistrs uz 6 lpp.
4. Par Līvānu novada domes noteikumiem “Par ceļa izdevumiem un dienas
naudu Līvānu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri dodas ar mācību
procesu saistītos braucienos” jaunā redakcijā
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, A. Vaivodam, G. Pastaram, M. Grigalim, I. Jaunušānei
Paskaidro I. Peiseniece
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2019.gada 18.februāra vēstuli Nr.
LNIP/1-14/19/5 par Līvānu novada domes noteikumu “Par ceļa izdevumiem un dienas
naudu Līvānu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri dodas ar mācību procesu
saistītos braucienos” apstiprināšanu jaunā redakcijā un šo noteikumu projektu un,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu un
Izglītības likuma 17. panta 27.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav un
deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes noteikumus Nr.3 “Par ceļa izdevumiem un
dienas naudu Līvānu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri dodas ar mācību
procesu saistītos braucienos” jaunā redakcijā (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šo noteikumu stāšanos spēkā, zaudē spēku Līvānu novada
domes noteikumi “Par ceļa izdevumiem un dienas naudu Līvānu novada izglītības
iestāžu audzēkņiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos”, apstiprināti ar
Līvānu novada domes 2011. gada 24.februāra sēdes protokola Nr.3 lēmumu Nr. 3-23.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga
Peiseniece un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direktori.
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Pielikumā: noteikumi uz 5 lpp.
5. Par grozījumu veikšanu Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” 2019. gada 12. marta vēstuli
Nr. 1-8/6 par grozījumiem Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” nolikumā un
saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” nolikumā (turpmāk –
Nolikums), apstiprināts ar Līvānu novada domes 2010. gada 25. marta sēdes lēmumu
Nr. 6-16, šādus grozījumus:
1.1. izteikt nolikuma 29. punktu šādā redakcijā:
“29. Bērnu atskaita no iestādes ar iestādes vadītāja rīkojumu šādos gadījumos:
29.1. pēc vecāku iniciatīvas (saņemot iesniegumu);
29.2. bērnam beidzot obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguvi;
29.3. bērns (izņemot obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguvi) bez
attaisnojuma neapmeklē iestādi vairāk nekā 1 (vienu) mēnesi un vecāki 5 (piecu) darba
dienu laikā no iestādes vadītāja pieprasījuma nav snieguši rakstisku paskaidrojumu
par bērna iestādes neapmeklēšanas attaisnojošiem iemesliem;
29.4. ja bērns, kas bija izbraucis uz citu valsti ilgstošai prombūtnei, pēc prombūtnes
laika izbeigšanās, nav atsācis izglītības programmas apguvi iestādē vairāk nekā 1
(vienu) mēnesi un vecāki 5 (piecu) darba dienu laikā no iestādes vadītāja pieprasījuma
nav snieguši rakstisku paskaidrojumu par bērna iestādes neapmeklēšanas
attaisnojošiem iemesliem.”
1.2. Izslēgt no Nolikuma 37.5. punktu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
6. Par zvejas tiesību nomu
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot J. G., dzīvo (adrese), 2019. gada 1. marta iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2019. gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr.
918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
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kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma
par „Pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt J. G., dzīvo (adrese) zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
1.2. Noteikt, ka J. G. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir juridiskās nodaļas vadītājs
Gatis Pelēķis.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot V. C., dzīvo (adrese), 2019.gada 4.marta iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2019. gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr.
918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma
par „Pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt V. C., dzīvo (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
2.2. Noteikt, ka V. C. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir juridiskās nodaļas vadītājs
Gatis Pelēķis.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot A. P., dzīvo (adrese), 2019.gada 1.marta iesniegumu par zvejas
tiesību nomu zvejai ar murdu pašpatēriņam 2019. gadā, un saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr.
918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību
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izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru
kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās
zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma
par „Pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt A. P., dzīvo: (adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē
Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas
garums vai spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību
nomas maksu 14,23 EUR.
3.2. Noteikt, ka A. P. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
3.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir juridiskās nodaļas vadītājs
Gatis Pelēķis.
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.
Deputāts Gatis Pastars 6. darba kārtības jautājuma „Par zvejas tiesību nomu”
izskatīšanas laikā izgājis no sēžu zāles.
7. Par zemes nomas līguma pagarinājumu un pārslēgšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
1. Izskatot J. U., dzīvo: (adrese), 2019. gada 24. janvāra iesniegumu par
2009.gada 6.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienībām - 1,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666 010 0356, 0,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010
0404, 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0457, 0,45 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 010 0478 un 0,08 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0551,
kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā), konstatēts, ka visām zemes
vienībām lietošanas tiesības izbeigtas ar Rožupes pagasta padomes 2009.gada
29.janvāra sēdes lēmumu Nr.2-18 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, iegūstot
zemes nomas pirmtiesības.
Zemes platības ar Līvānu novada domes 2014.gada 24.aprīļa un 2014.gada
29.maija lēmumiem Nr. 5-22 un Nr.7-5„ Par pašvaldībai piekrītošas zemes noteikšanu
Līvānu novada Rožupes pagastā un zemes platības piekrišanu” atzītas par Līvānu
novada pašvaldībai piekrītošo zemi, vienlaikus precizējot zemes vienību platības
atbilstoši Valsts zemes dienesta kadastra datu sistēmā norādītajām platībām:
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0356 platībā 0,9212 ha;
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0404 platībā 1,8327 ha;
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- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0457 platībā 0,2288 ha;
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0478 platībā 0,4381 ha;
- zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0551 platībā 0,0590 ha.
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0457 platībā 0,2288 ha
atrodas J. U. tiesiskajā valdījumā esoša dzīvojamā māja un uz zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7666 010 0551 platībā 0,0590 ha atrodas četras saimniecības
ēkas. Ēku īpašums nav reģistrēts Zemesgrāmatā.
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams,
ka tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
otro un ceturto daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumiem
Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un
nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7. punktam, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma
nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks un nomas līgumā par zemi gada
nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar J. U., dzīvo (adrese), par zemes vienībām
1,8327 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0356, 0,9212 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 010 0404, 0,2288 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0457,
0,4381 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0478 un 0,0590 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666 010 0551, atbilstoši precizētajām zemes platībām VZD
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas
atrodas Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem, atbilstoši
noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
1.2. Noteikt zemes nomas maksu 0,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis un par lēmuma izpildi Rožupes pagasta
pārvaldes vadītājs Andris Neicenieks.
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 5 lpp.
2. Izskatot L. J., dzīvo (adrese), 2019.gada 24.janvāra iesniegumu par 2008.gada
4.augusta Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa pagarināšanu
(zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 0,08 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 002 0234, kas atrodas D/S “Kūdrinieks”, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā), konstatēts, ka ar Jersikas pagasta padomes 2007.gada 22.februārā sēdes
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lēmumu Nr. 3 „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes lietošanas tiesības par
zemes gabalu 0,08 ha platībā izbeigtas citai personai. Zemes platība ar 2014. gada 25.
septembra Līvānu novada domes lēmumu Nr. 15-24 „Par pašvaldībai piekrītošas zemes
noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un zemes platības piekrišanu” atzīta par
Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi, zemes platība precizēta 0,0761 ha. Iepriekš
noslēgtais nomas līgums ir beidzies 2018. gada 04. augustā.
Ņemot vērā, ka zemes atrodas Nomnieka faktiskajā lietojumā un, izvērtējot
noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams, ka tā ir precizējama
un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktam, kas nosaka, ka zemesgabala minimālā
nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28
euro, un 53.punktam, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var
pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), 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 likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar L. J., dzīvo (adrese), par
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,0761 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
002 0234, atbilstoši precizētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, uz 5 (pieciem) gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši
noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN. Nomas maksa maksājama par periodu no
2018.gada 5.augusta.
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi Jersikas pagasta pārvaldes
vadītāja Anita Lietauniece.
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 1 lpp.
3. Izskatot N. Š., dzīvo (adrese), 2019.gada 14.februāra iesniegumu par
2008.gada 22.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa
pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 0,04 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 002 0290, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā),
konstatēts, ka ar Jersikas pagasta padomes 2007.gada 22.februārā sēdes lēmumu Nr.3
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” zemes lietošanas tiesības par zemes gabalu
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0,04 ha platībā izbeigtas citai personai. Zemes platība ar 2014.gada 25.septembra
Līvānu novada domes lēmumu Nr. 15-24 „Par pašvaldībai piekrītošas zemes
noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un zemes platības piekrišanu” atzīta par
Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi, zemes platība precizēta uz 0,0415 ha.
Zemes gabals nav apbūvēts. Iepriekš noslēgtais Nomas līgums beidzies 2018. gada 21.
aprīlī.
Ņemot vērā, ka zemes atrodas Nomnieka faktiskajā lietojumā un, izvērtējot
noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams, ka tā ir precizējama
un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktam, kas nosaka, ka zemesgabala minimālā
nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28
euro, un 53. punktam, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var
pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), 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 likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar N. Š., dzīvo: (adrese), par
pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,0415 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
002 0290, atbilstoši precizētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, uz 5 (pieciem) gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši
noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
3.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN. Nomas maksa maksājama par periodu no
2018.gada 22.aprīļa (no 22.04.2018. – 30.06.2018 pēc likmes 1,5 % apmērā no
kadastrālās vērtības gadā un PVN, no 01.07.2018.g.- pēc likmes 1,5 % apmērā no
kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN.)
3.3. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi Jersikas pagasta pārvaldes
vadītāja Anita Lietauniece.
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 1 lpp
4. Izskatot Ē. P., dzīvo: (adrese), 2019.gada 5.marta iesniegumu par 2009.gada
15.maija Lauku apvidus zemes nomas tipveida līguma darbības termiņa pagarināšanu
(zemes nomas līgums noslēgts par zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0134, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā), konstatēts,
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ka zemes platība ar 2011.gada 14.novembra Valsts zemes dienesta aktu Nr. 1406/L2/3832 iekļauta Valsts rezerves zemes fondā. Zemes gabals nav apbūvēts.
Izvērtējot noslēgtajā zemes nomas līgumā ietverto informāciju, konstatējams,
ka tā ir precizējama un līgums ir pārslēdzams jaunā redakcijā.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši Ministru
kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktam, kas nosaka, ka zemesgabala minimālā
nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28
euro, un 53. punktam, kas nosaka, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var
pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), 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 likumu „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Pārslēgt jaunā redakcijā zemes nomas līgumu ar Ē. P., dzīvo: (adrese), par
zemes vienību 1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0134, atbilstoši
precizētajai zemes platībai VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) datiem, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 5 (pieciem)
gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas
mērķim (0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
4.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN.
4.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
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 1.lpp
8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste
1. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, konstatēts, ka nekustamā īpašuma „Rītausma”, Turku
pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 7686 006 0180 ar
kopējo platību 1,2 ha noteikts zemes lietošanas mērķis – Lauksaimnieciska rakstura
uzņēmumu apbūve (kods 1003) visā zemes vienības platībā.
Veicot zemes vienības apsekošanu, konstatēts, ka uz zemes gabala esošās ēkas
(ar kadastra apzīmējumu 76860060180001) daļa 298,78 m2 platībā tiek izmantota
metāla izstrādājumu ražošanai.
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Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, 27.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra Nr.
7686 006 0180 daļai 0,16 ha platībā no Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve
(kods 1003) uz Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).
1.2. Pārējai zemes vienības ar kadastra Nr. 7686 006 0180 daļai atstāt esošo
zemes lietošanas mērķi - Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003)
platībā 1,04 ha.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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: kartes izdruka uz 1 lpp.
2. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma „Saulpurenes”, kas
atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7686
007 0791 ar kopējo platību 1,6775 ha noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) visā zemes vienības
platībā.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz
zemes gabala atrodas dzīvojamā māja ar divām palīgēkām, kā arī pirts un divi viesu
namiņi.
Saskaņā ar skaidrojumu Ministru Kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. pielikumā, par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu piemērošanas gadījumiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
Komercdarbības objektu apbūve” (kods 0801) nosaka apbūvētai zemes vienībai, uz
kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Viesnīcu ēkas" – zemei zem šīm ēkām
un ar tām saistītām palīgēkām.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu, 29.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
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Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra Nr.
7686 007 0791 „Saulpurenes”, Turku pagastā, Līvānu novadā, daļai 0,546 ha platībā no
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz
Komercdarbības objektu apbūve” (kods 0801).
2.2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības ar kadastra Nr.
7686 007 0791, „Saulpurenes”, Turku pagastā, Līvānu novadā, daļai 0.2005 ha platībā
no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz
Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (kods 0601).
2.3. Pārējai zemes vienības ar kadastra Nr. 7686 007 0791 daļai 0,931 ha platībā
atstāt esošo zemes lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
2.4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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:

1) kartes izdruka uz 1 lpp.,
2) zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.

3. Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma „SIA "V un VA"
īpašums”, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, zemes vienībai ar kadastra Nr.
7666 010 0526 ar kopējo platību 0,744 ha noteikts zemes lietošanas mērķis – Zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) visā zemes
vienības platībā.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz
zemes gabala atrodas Dispečeru ēka (kad. apz. 7666 010 0266 001), kuras galvenais
lietošanas veids saskaņā ar būvju klasifikāciju ir Biroju ēkas (kods 1220). Atbilstoši
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajam zemes vienības
sadalījumam pa lietošanas veidiem, visa zemes gabala platība ir reģistrēta kā zeme zem
ēkām un pagalmiem.
Saskaņā ar skaidrojumu Ministru Kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. pielikumā par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu piemērošanas gadījumiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
Komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) nosaka apbūvētai zemes vienībai, uz
kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir "Biroju ēkas".
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās
daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punkta septīto apakšpunktu, 18.punktu un likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
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Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra Nr.
7666 010 0526, ar nosaukumu „SIA "V un VA" īpašums”, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101) uz Komercdarbības objektu apbūve” (kods 0801) visā zemes vienības platībā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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: kartes izdruka uz 1 lpp.
4. Izskatot SIA ,,Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ.
Nr.LV41503010497, juridiskā adrese Rīgas iela 2B, Līvāni, Līvānu novads, 2019.gada
28.februāra vēstuli Nr.1-9.77 par zemes lietošanas mērķa maiņu nomas zemes vienības
ar kadastra Nr.7652 003 1726, kas atrodas Rīgas ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā,
plānotai daļai 160 m2 platībā, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu
izveidošanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 9.pantu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2.punktu, 16.1.punktu un
17.5.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc zemes nomas
līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā
noteiktajai zemes izmantošanai un nomas līgums nav pretrunā ar teritorijas plānojumu,
Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par
Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, Ministru kabineta
2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu
aktualizācijas noteikumi” 23.1.2. punktam un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Noteikt nekustamā īpašuma Rīgas ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā, zemes
vienībai 12788 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1726, dalīto nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi apbūves tiesību reģistrēšanai saskaņā ar shēmu:
4.1.1. ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem
naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju,
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve 160 m2 (1201),
4.1.2. rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve 12628 m2, (1001).
4.2. Noteikt nekustamā īpašuma Rīgas ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā, zemes
vienības 12788 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1726, kas atrodas Rīgas
ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā, plānotai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma
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lietošanas mērķi: Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un
maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve 160 m2 platībā
(1201), un noteikt tai zemes lietošanas veidu – citas zemes 160 m2 platībā.
4.3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītā plānotās zemes vienības daļas
platība var tikt precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: shēma apbūves tiesību reģistrēšanai uz 1 lpp.
9. Par zemes piekritību pašvaldībai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots I. Kalvānei
Izskatot I. S., dzīvo (adrese), 2019. gada 4.marta iesniegumu par atteikšanos no
zemes vienības 0,06 ha platībā nomas ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0240, kas
atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, tika konstatēts, ka
I. S. neapbūvēta zemes vienība 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652005-0240 iznomāta saskaņā ar 2015. gada 1.janvāra lauku apvidus zemes nomas
tipveida līgumu. Līgums izbeidzies 2017.gada 15.oktobrī, un nomnieks atsakās
izmantot nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemi.
Līvānu novada dome ar 2014.gada 29.maija sēdes lēmumu Nr.7-14 ,,Par
pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un zemes
platību precizēšanu” atzina, ka minētā zemes vienība ir pašvaldībai piekrītošā zeme un
precizēja zemes vienības platību 0,066 ha.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
“Rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad
Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda vai
tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda” un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka zemes nomas tiesības ar nomnieku I. S. par neapbūvētas zemes
vienības 0,066 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0240 izbeigtas ar
2017.gada 15.oktobri.
2. Atstāt Līvānu novada pašvaldības valdījumā zemes vienību 0,066 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0240, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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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 zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2019. gada
26.februāra vēstuli nr. 2-13-L/813 „Par kadastra datu labošanu”, par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu mirušai personai L. P. uz zemes vienību Līvānu novada Sutru pagastā
ar kadastra apzīmējumu 76820020250 un tālāku zemes izmantošanu, jo saskaņā ar
Kadastra informācijas sistēmas datiem minētajai zemes vienībai reģistrētais statuss
„zeme par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu” ir
kļūdains, tika konstatēts:
Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 76820020250 0,4 ha platībā ir reģistrēta nekustamā īpašuma ar kadastra
numuru 76820020301 sastāvā, zemes lietotāja L. P. (saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra
datiem persona ir mirusi).
L. P., kā bijušo īpašnieku mazmeita, zemes reformas gaitā bija pieprasījusi
atjaunot īpašuma tiesības uz mantojamo zemi 24,93 ha kopplatībā, kas atradās
Daugavpils apriņķa Vārkavas pagastā Kauparnieku viensēta Nr.25 platībā 8,78 ha un
Onckuļu viensēta Nr.5 platība 16,15 ha.
Ar Preiļu rajona Sutru pagasta zemes komisijas 1997. gada 23. janvāra lēmumu
Nr.212 L. P. tika atjaunotas īpašuma tiesības uz 7,2 ha mantojamās zemes Sutru pagastā
(nekustamais īpašuma “Niedrāji” ar kadastra numuru 76820020111 un zemes vienībām
kadastra apzīmējumiem 76820020111, 76820040112).
Pārējo mantojamās zemes daļu 17,73 ha platībā ar Sutru pagasta zemes
komisijas 1996. gada 4. decembra lēmumu Nr.184 L. P. tika atļauts transformēt uz
Saunas pagastu.
Ievērojot to, ka par visu mantojamās zemes platību ir pieņemti lēmumi par
īpašuma tiesību atjaunošanu, Valsts zemes dienesta Latgales reģionālā nodaļa,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 93. pantu, 2019. gada
25. februārī ir veikusi datu labošanu Sutru pagasta zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 76820020250 0,4 ha platībā un grozījusi šīs zemes vienības statusu no
“zeme par kuru pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu”
uz statusu “zemes lietojums”.
Saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2. panta
astoto daļu, (8) Ja līgums par zemes izpirkšanu (pirkšanu) ar valsts akciju sabiedrību
"Latvijas Hipotēku un zemes banka" nav noslēgts līdz 2011.gada 30.decembrim,
lēmums par tiesībām izpirkt zemi un lēmums par zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu zaudē spēku un turpmākā zemes atsavināšana notiek Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Līdz ar to, ar L. P. zemes lietošanas
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tiesības ir izbeidzamas un jāpieņem lēmums par zemes piekritību pašvaldībai vai zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
Pamatojoties uz 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 pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības L. P. uz zemes vienību 0,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 76820020250, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā.
2. Atzīt, ka neapbūvēta zemes vienība 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76820020250 ir ieskaitāma rezerves zemes fondā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam
,,Apaļsala” Rožupes pagastā, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA „Ventspils mērnieks”, reģ. Nr. 41203044403, juridiskā adrese:
Riekstu iela 23, Ventspils, sertificēta zemes ierīkotāja Edgara Ūdra (sertifikāta Nr.
BA.72) 2019.gada 12.marta iesniegumu par izstrādātā zemes ierīcības projekta
,,Apaļsala” apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0001
Līvānu novada Rožupes pagastā, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, atbilstoši Līvānu novada domes 2018. gada 30.augusta
lēmumam Nr.14-10(1) „Par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu zemes īpašumiem”
un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu un 19.pantu, Ministru kabineta
2016.gada 5.augusta noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi"
11.3.punktu un 26.punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība" 16.1.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem nr.
698 ,,Adresācijas noteikumi’’ 2.9. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Edgara Ūdra izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Apaļsala" zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7666-011-0001 Rožupes pagastā, Līvānu novadā, sadalot to divās zemes
vienībās un apstiprināt zemes platības:
1.1. paliekošajam zemes nogabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 7666-0110209 ar nosaukumu ,,Apaļsala”– 12,3 ha;
1.2. atdalāmajam zemes nogabalam NR.2 ar kadastra apzīmējumu 7666-0110210 ar nosaukumu ,,Apaļsalas mežs”– 14,1 ha.
2. Atstāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.1 ar
kadastra apzīmējumu 7666-011-0209 ar nosaukumu ,,Apaļsala” 12,3 ha platībā – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabalam Nr.2 ar kadastra
apzīmējumu 7666-011-0210 ar nosaukumu ,,Apaļsalas mežs” 14,1 ha platībā – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
4. Apstiprināt jaunizveidotajām zemes vienībām Nr.1 ar kadastra apzīmējumu
7666-011-0209 un Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 7666-011-0210 precizētos
apgrūtinājumus un servitūtus saskaņā zemes ierīcības projektā noteikto sadalījumu.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes ierīcības projekta ,,Apaļsala” grafiskā daļa uz 1 lpp.
12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Kraujas” ar kopējo kadastra numuru 7686-0050177, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieka E. Z., dzīvo (adrese),
pilnvarotās personas Akciju sabiedrības ,,JUNO”, reģ. Nr.40203024821, juridiskā
adrese: Beātes iela 5, Valmiera vai/un J. L., korespondences adrese Beātes iela 5,
Valmiera, 2019.gada 14.marta iesniegumu par nekustamā īpašuma „Kraujas”, kas
sastāv no sešām zemes vienībām 25,1 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā zemes
vienību 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0381, piešķirt tai jaunu
nosaukumu ,,Meža kraujas” un noteikt zemes izmantošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) 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 1.panta 14.punktu un 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” 16.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kraujas”, kas atrodas Līvānu novada Turku
pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7686-005-0177, zemes vienību 3,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0381, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes robežu plānu,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 3,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-0070381 piešķirt jaunu nosaukumu „Meža kraujas” un noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
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: zemes robežu plāna kopija uz 1lpp.
13. Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot nekustamā īpašuma SIA „Talismana Gaisma” ar kopējo kadastra
numuru 7666-006-0035, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieka SIA
„HANSA CHARCOAL”, reģ. Nr.40203099544, juridiskā adrese: Jaunā gatve 53,
Ogre, Ogres novads, valdes priekšsēdētāja Jura Birnika 2019.gada 15.marta iesniegumu
par jauna nosaukuma piešķiršanu zemes īpašuma SIA „Talismana Gaisma” zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7666-006-0035 un 7666-010-0053, kas atrodas
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS), un pamatojoties
uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta 2015.gada
8.decembra noteikumiem Nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu, un likuma “
Par pašvaldībām “ 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 7666-006-0035 platībā 0,7 ha un 7666-010-0053 platībā 3,8 ha, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, jaunu nosaukumu ,,Līpsaleņa” (sk. pielikumā
izkopējumus no kadastra kartes).
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes uz 2 lpp.
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2. Izskatot nekustamā īpašuma ar kopējo kadastra numuru 7668-005-0123, kas
atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, īpašnieces I. J., dzīvo (adrese), pilnvarotās
personas M. B., dzīvo (adrese), 2019.gada 13.marta iesniegumu par nosaukuma
piešķiršanu neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7668-005-0123, kas
atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un
likuma ,,Par pašvaldībām “ 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt neapbūvētai zemes vienībai 10,8883 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-005-0123, kas atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu
,,Augstkalni” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
2.3 Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1lpp.
14. Par saistošajiem noteikumiem.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots R. Aļijevam, V. Labinskim, I. Kalvānei, M. Grigalim
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot saistošo noteikumu “Par Līvānu novada pašvaldībai piederošu vai
piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu nomas maksu” projektu un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes
nomas un apbūves noteikumi” 31.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 43.
panta pirmās daļas 3.punktu, un Tautsaimniecības komitejas un Finanšu komitejas
ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.5 “Par Līvānu novada pašvaldībai piederošu
vai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu nomas maksu”
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
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Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 2 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
15. Par nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Nolikuma projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai jauno redakciju un pamatojoties uz projekta atbilstību
„Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019 . – 2025. gadam” 1.
prioritātes (Dzīves un darba prasmes, pašiniciatīva un uzņēmība) 1.3. rīcības virziena
(Visa mūža garumā tiek saglabāta un attīstīta iedzīvotāju pašaktivitāte, uzņēmība,
dzīves prasmes, atbildība, gatavība saprātīgi riskēt un vēlme strādāt) 1.3.1. uzdevumam
(Nodrošināt mūžizglītības un pašīstenošanās pasākumus Līvānu novada iedzīvotāju
uzņēmējdarbības, darba iemaņu, prasmju un personīgās individualitātes attīstībai)
1.3.1.7. pasākumam (Nevalstiskā sektora un iedzīvotāju iniciatīvas grupu darbības
attīstība Līvānu novada pievilcīgas dzīves vides veidošanai un sadarbības ar Līvānu
novada domi veicināšanai), un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās
daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai jaunā redakcijā (skat. nolikumu pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā zaudē spēku Nolikums projektu
konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, apstiprināts ar
Līvānu novada domes 2018. gada 29. marta sēdes lēmumu Nr. 6-33.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes plānošanas
un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
Pielikumā: nolikums uz 16 lpp.
16. Par projektu „ Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai Līvānu novada ūdenstilpēs”.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai
Līvānu novada ūdenstilpēs”, kura mērķis ir zivsaimniecības attīstība valsts un
pašvaldību īpašumā esošajās ūdenstilpēs un projekts tiek 100% finansēts no Valsts
atbalsta programmas Zivsaimniecības attīstībai Zivju fonda finanšu līdzekļiem,
koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Valsts atbalsta pasākuma „ Zivju resursu
aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir
zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”
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programmu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, un
pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2019 . – 2025. gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes
labsajūta) 2.3. rīcības virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša
dabas vide) uzdevuma 2.3.2. (Nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu, dabas resursu
uzlabošanu un vides risku mazināšanu Līvānu novada teritorijā) pasākumam 2.3.2.2.
(Vides kvalitātes un dabas resursu uzlabošanas, kontroles un aizsardzības pasākumu
nodrošināšana Līvānu novadā), un Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem
Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem”, un likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā Valsts atbalsta programmas
pasākumā „ Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās
institūcijas kārtējos izdevumus)” ar projektu „Aprīkojuma iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Līvānu novada ūdenstilpēs” un iesniegt projektu
Lauku atbalsta dienestā.
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 8432,40 EUR apmērā, kas tiks 100 %
finansētas no Valsts atbalsta programmas Zivsaimniecības attīstībai Zivju fonda
finanšu līdzekļiem.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada domes 2019. gada budžetā
paredzēt līdzekļus 8432,40 EUR apmērā projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vides inženiere Gunita
Vaivode.
17. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, M. Grigalim
Paskaidro P. Zariņa, R. Šmukste
Izskatot SIA “Inga-94”, reģistrācijas Nr. 41503011702, juridiskā adrese: Sutri,
Sutru pagasts, Līvānu novads, 2019.gada 21.februāra iesniegumu par 2015.gada
09.jūnijā noslēgtā Telpu nomas līguma Nr. LND/2-13.6/15/5 pagarinājumu, un
izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka:
Nomas tiesiskās attiecības ar SIA “Inga-94”, reģistrācijas Nr. 41503011702, ir
uzsākusi Sutru pagasta padome no 2006. gada 29. decembra, nomas līgums (turpmāk –
Līgums) ar Līvānu novada domi ir pārslēgts 2015. gada 09. jūnijā. Saskaņā ar noslēgto
nomas līgumu SIA “Inga-94” ir iznomātas telpas Sutru pagasta pārvaldes ēkā, Uzvaras
ielā 5, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7682 002 0096 001 (telpa
ar litera Nr.22 ( 37,7 m2), litera Nr. 23 (38,2 m2) un palīgtelpas ar litera Nr. 32 un Nr.33
(5,65 m2 platībā), kopplatībā 81,55 m2 (turpmāk – Telpas). Telpu lietošanas mērķis –
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Nomnieka komercdarbība (pārtikas u.c. preču tirdzniecība). Līguma beigu termiņš 31.12.2018.
Ņemot vērā, ka nomas attiecības faktiski turpinās un saskaņā ar Ministru
kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 18.punktu, kurš nosaka, ka iznomātājam, ievērojot sabiedrības
intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt vai pagarināt attiecīgā nomas
līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam,
ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" noteikto
nomas līguma termiņu (nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks
par 30 gadiem), secināms, ka pagarinot telpu nomas līguma termiņu vēl uz 5 gadiem,
līguma kopējais termiņš nepārsniegs Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma maksimālo termiņu.
Ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, konstatējams, ka
iznomātās telpas, kurās iekārtots veikals, ir vienīgā Sutru pagasta iedzīvotājiem
dzīvesvietai tuvākā pieejamā tirdzniecības vieta. Par Nomnieka sniegtajiem
tirdzniecības pakalpojumiem nav saņemtas nekādas pretenzijas. Citas personas līdz šim
nav izteikušas vēlēšanos nomāt telpas tirdzniecības vajadzībām. Nomnieks nomas
maksu veic saskaņā ar līgumu un piestādītajiem rēķiniem. Nomnieks ir arī veicis
ieguldījumu iznomātajās telpās – kosmētisko remontu un grīdas seguma maiņu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 20.februāra noteikumu Nr.97
„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12. un 18.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta
a) apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar SIA “Inga-94”, reģistrācijas Nr. 41503011702, juridiskā adrese:
Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, 2015.gada 9.jūnijā noslēgto telpu nomas līgumu
par Telpām ēkā ar kadastra Nr. 7682 002 0096 001 (telpa ar litera Nr.22 ( 37,7 m2),
litera Nr. 23 (38,2 m2) un palīgtelpas ar litera Nr. 32 un Nr.33 (5,65 m2 platībā)
kopplatībā 81,55 m2, kas atrodas Sutru pagasta pārvaldes ēkā, Uzvaras ielā 5, Sutros,
Sutru pagastā, Līvānu novadā, komercdarbības (tirdzniecības) vajadzībām.
2. Noteikt Telpas nomas maksu 1,00 (viens) EUR par vienu kvadrātmetru
mēnesī un PVN 21%.
3. Noteikt, ka papildus nomas maksai Nomnieks veic maksājumus par patērēto
elektroenerģiju atbilstoši mēraparāta rādījumiem, kā arī maksā nekustamā īpašuma
nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
4. Noteikt Telpu nomas līguma beigu termiņu - 2024.gada 31.decembris.
5. Noteikt, ka atbildīgais telpu nomas līguma pārslēgšanu ir juridiskās nodaļas
vadītājs Gatis Pelēķis.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: 1.stāva nomas telpu un palīgtelpu shēmas izkopējums uz 2 lpp.
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18. Par nomu antenas uzstādīšanai.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2019.gada 14.janvāra iesniegumu Nr.1-11/8 par
atļauju SIA „Mega Sargs”, reģ. Nr.40003575463, juridiskā adrese: Čiekurkalna 6,
šķērslīnija 7A, Rīga, LV-1026, tehniskās iekārtas - antenas, ar kuru tiek nodrošināta
apsardzes signāla pārraide no klienta līdz apsardzes pultij, uzstādīšanu uz Līvānu
1.vidusskolas ēkas ar kadastra Nr. 7611 005 2312 jumta Rīgas ielā 101, Līvānos,
saskaņā ar pievienoto izvietojuma shēmu, un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju,
konstatēts, ka antenas uzstādīšanai uz Līvānu 1.vidusskolas jumta un tās ekspluatācijai
nav nepieciešama jumta atsevišķas daļas norobežošana. Antenas ekspluatācijai ir
nepieciešams elektroenerģijas pieslēgums.
Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20. februāra (stājās spēkā no 1.jūnija)
noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”
6.3.apakšpunktam, kas nosaka, ka šo noteikumu 2.nodaļas (t.i. nomas objekta
iznomāšanas kārtība, kas paredz nomnieku noskaidrot rakstiskā vai mutiskā izsolē) var
nepiemērot, ja iznomā nomas objekta daļu tehnisko iekārtu izvietošanai, izņemot 12.
punktu, kas nosaka, ka lēmumu par nomas objekta nodošanu iznomāšanai pieņem
iznomātājs, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un
10. punktu, 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut Līvānu 1. vidusskolai iznomāt SIA „Mega Sargs”, reģ.
Nr.40003575463, juridiskā adrese: Čiekurkalna 6, šķērslīnija 7A, Rīga, LV-1026,
skolas ēkas Rīgas ielā 101, Līvānos, nenorobežotu ēkas jumta daļu, saskaņā ar
izvietojuma shēmu uz 5 (pieciem) gadiem, tehniskās iekārtas – antenas uzstādīšanai un
ekspluatācijai, nosakot nomas maksu 50,00 EUR mēnesī un PVN 21%.
2. Nomas līgumā paredzēt, ka SIA „Mega Sargs” papildus nomas maksai veic
maksājumus par patērēto elektroenerģiju, kas radusies no uzstādītās tehniskās iekārtas
atbilstoši, mēraparāta rādījumiem.
3. Noteikt, ka atbildīgais par nomas līguma slēgšanu ir Līvānu 1. vidusskolas
direktors Gatis Pastars.
Pielikumā: izvietojuma shēmas uz 2 lpp.
19. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Kalvānei
Paskaidro R. Klibiķe, R. Šmukste
Saskaņā ar Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 110 Zvērinātas tiesu izpildītājas
Indras Andrejevas 2019. gada 4. februāra paziņojumu Nr. 04735/110/2019-NOS
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izpildu lietā Nr.00725/110/2005 un 2019. gada 4. februāra Aktu Nr. 00098/110/2019AKT, konstatēts, ka izpildu lieta par 2002. gada 21. februārī izdotā izpildu raksta lietā
Nr. 1-197 par zaudējumu piedziņu 1039,93 EUR apmērā no Jura Klāsona par labu
Līvānu novada domei atstāta bez izpildes, jo personai nav līdzekļu un mantas pret ko
vērst piedziņu.
Kopējā zaudējumu summa, kas piedzenama solidāri no Alda Ribaka,
Aleksandra Hofmaņa un Jura Klāsona bija 1039,93 EUR, no tiem 193,33 EUR tika
atgriezta Rudzātu pagasta pārvaldei, bet jau vairāk kā 10 gadus nekas netiek piedzīts.
Ņemot vērā, ka iepriekš minētais parāds ir radies 1996. gadā zādzības rezultātā no
Rudzātu pagasta padomes un tā piedziņas darbības tiek veiktas vairāk kā 20 gadus,
piedziņa ir uzskatāma par neiespējamu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra
noteikumu Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.
punktu, kurā noteikts, ka „Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību normām ir
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas
iespējamības termiņš, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumos, kā arī samazina
izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) parādiem, atzīstot ieņēmumus no
uzkrājuma samazinājuma”, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut norakstīt bezcerīgo debitoru parādu pēc stāvokļa uz 2019. gada 1.
janvāri Aldim Ribakam, Aleksandram Hofmanim un Jurim Klāsonam 846,60 EUR
apmērā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika.
20. Par dzīvokļa Nr. 38 Biedrības ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot D. R., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2019. gada 6. marta iesniegumu
par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka atsevišķos
gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa
ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un Ministru kabineta 2011.
gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” 11.7 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija
pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai vai par
pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties uz likuma ”Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 38 īpašumam Biedrības ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr. 38 Biedrības ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā
un 5081/288845 dzīvojamās mājas kopīpašuma un 5081/288845 zemesgabala ar
platību 1605 m2 kadastra Nr. 7611 004 0521 Biedrības ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā
domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto cenu) īrniecei D. R.
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
21. Par dzīvokļa Nr. 9 Zaļajā ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot S. B., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2018. gada 29. oktobra
iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai un saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka
atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un Ministru kabineta
2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 11.7 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai
vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties uz likuma
”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 9 īpašumam Zaļā ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr. 9 Zaļā ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā un
5387/305409 dzīvojamās mājas kopīpašuma un 5387/305409 zemesgabala 3700 m2
platībā ar kadastra Nr. 7611 003 0305 Zaļā ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā domājamās
daļas, to pārdodot par brīvu cenu ( nosacīto cenu ) īrniecei S. B.
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Antra Vilcāne.
22. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots J. Magdaļenokam
Paskaidro U. Skreivers, R. Klibiķe
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1. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas direktora Gata Pastara ierosinājumu par
pašvaldības kustamās mantas – traktora MTZ-80, 1985.izlaiduma gads, reģistrācijas
numurs T4150LF, atsavināšanu sakarā ar tālākas izmantošanas ekonomisko
neizdevīgumu, un pamatojoties uz Publiskas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro
daļu, kurā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu
dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija,
un 37.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, 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 saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu
tehniskā eksperta 2019. gada 1. marta noteiktajai 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 R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – traktoru MTZ-80,
1985.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs T4150LF.
1.2. Līvānu novada pašvaldībai piederošo traktoru MTZ-80, 1985. izlaiduma
gads, reģistrācijas numurs T4150LF, atsavināt par brīvu cenu 2458,68 EUR + PVN
516,32 EUR.
1.3. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv izsludināt
pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2019.gada 30.aprīlim.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
2. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas direktora Gata Pastara ierosinājumu par
pašvaldības kustamās mantas – traktora T-25, 1991.izlaiduma gads, reģistrācijas
numurs T4148LF, atsavināšanu sakarā ar tālākas izmantošanas ekonomisko
neizdevīgumu, pamatojoties uz Publiskas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro
daļu, kurā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu
dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija,
un 37.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, 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 saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu
tehniskā eksperta 2019. gada 1. marta noteiktajai 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 R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – traktoru T-25,
1991.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs T4148LF.
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2.2. Līvānu novada pašvaldībai piederošo traktoru T-25, 1991.izlaiduma gads,
reģistrācijas numurs T4148LF, atsavināt par brīvu cenu 1859,50 EUR + PVN 390,50
EUR.
2.3. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv izsludināt
pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2019.gada 30.aprīlim.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
3. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas direktora Gata Pastara ierosinājumu par
pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes 1PTS-2E, 1978.izlaiduma gads,
reģistrācijas numurs P5280LK, atsavināšanu sakarā ar tālākas izmantošanas
ekonomisko neizdevīgumu, pamatojoties uz Publiskas mantas atsavināšanas likuma
6.panta otro daļu, kurā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas
kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās
noteikta institūcija, un 37.panta pirmās daļas 1.punktu, kurš nosaka, 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 saskaņā ar Sauszemes
transportlīdzekļu tehniskā eksperta 2019.gada 1.marta noteiktajai 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 R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – traktora piekabi 1PTS2E, 1978.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs P5280LK.
3.2. Līvānu novada pašvaldībai piederošo traktora piekabi 1PTS-2E,
1978.izlaiduma gads, reģistrācijas numurs P5280LK, atsavināt par brīvu cenu 661,16
EUR + PVN 138,84 EUR.
3.3. Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē - www.livani.lv izsludināt
pieteikšanos uz minēto mantu līdz 2019. gada 30. aprīlim.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
23. Par nekustamā īpašuma “Lejnieki”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. V., dzīvo (adrese), iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 76520070142, kas atrodas “Lejnieki”,
Lauros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, par kuru ir noslēgts nomas līgums,
atsavināšanu, un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kurš nosaka, ka atsevišķos
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona,
kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
35

izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas
tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas
nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Lejnieki”, Lauros, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652 007 0142, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0142 4,06 ha platībā.
2. Līvānu novada domes 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).
24. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma
pārskatu par 2018.gadu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likumu „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta 2008.
gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 28. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu
par 2018.gadu (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā:

Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskats
par 2018. gadu uz 8 lpp.
25. Par zemes nomu āra kafejnīcas ierīkošanai.

Ziņo A. Vaivods
Ņemot vērā 2018. gada pozitīvo pieredzi sakarā ar āra kafejnīcas ierīkošanu
vasaras sezonā uz pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
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76110040107 Domes ielā 16, Līvānos uz zemes vienības 126 m2 platībā, kas ir daļa no
zemesgabala Domes ielā 16, Līvānos ar kopējo platību 5904 m2, kā arī ņemot vērā, ka
uz zemes gabala atrodas būves pamati, kas atrodas blakus Domes ielai un ir piemēroti
āra kafejnīcas ierīkošanai, un ievērojot sabiedrības intereses par āra kafejnīcas
ierīkošanu blakus Latgales mākslas un amatniecības centram vasaras sezonas laikā, un
pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu
un 21.panta pirmās daļas 17. punktu, un Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai pašvaldības nekustamā īpašuma zemes vienības ar kopējo
platību 5904 m2 ar kadastra apzīmējumu 76110040107 Domes ielā 16, Līvānos daļu
126 m2 platībā un uz tā esošos būves pamatus, uz nomas termiņu – no 2019.gada 1.
maija līdz 2019.gada 31. oktobrim, rīkojot nomas tiesību rakstisku izsoli.
2. Noteikt nomas objekta nosacīto nomas maksu - 28 EUR par sezonu
(divdesmit astoņi euro) + 21 % PVN.
3. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
izsoles dokumentācijas sagatavošanu un izsoles veikšanu.
4. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru Uldi Skreiveru apstiprināt nomas
tiesību izsoles noteikumus.
5. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka un pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
Pielikumā: zemes vienības nomas platības shēma uz 1 lpp.
26. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda 2019.gada
11.marta iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu un pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu
un Darba likuma 149.panta pirmo daļu, 2016.gada 31. marta saistošajiem noteikumiem
Nr.7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums” 24.1.punktu un Līvānu novada domes
2018.gada 22.februāra noteikumu Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi”
8.punktu un 11.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav un
deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu – sešas darba dienas no 2019. gada 3. aprīļa līdz
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2019. gada 10. aprīlim par nostrādāto darba periodu no 2018. gada 6. septembra līdz
2019. gada 5. septembrim.
2. Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja pienākumus
veikt priekšsēdētāja vietniecei Ginta Krauklei.
3. Par domes priekšsēdētāja pienākumu veikšanu atbilstošajā periodā noteikt
Gintai Krauklei 30% piemaksu pie amatalgas.
4. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes personāla
vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška un galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.
Sēde beidzas plkst.1130
Protokols parakstīts 2019. gada 2. aprīlī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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