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Normunds BRUKMANIS, sakarā ar darba pienākumu veikšanu
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Ēriks SALCEVIČS, personīgu iemeslu dēļ
Ļevs TROŠKOVS, personīgu iemeslu dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Ginta KRAUKLE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste,
Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,

Aivars SMELCERS, Turku pagasta pārvaldes vadītājs,
Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Ligita DOMULĀNE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja p.i.,
Ilga PEISENIECE, izglītības pārvaldes vadītāja,
Iveta DOBELE, investīciju un projektu nodaļas vadītāja
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 apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2015. gadā. Ziņo I. Kalvāne.
4. Par izcilības balvas piešķiršanu Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem.
Ziņo I. Kalvāne.
5. Par pasākuma „Līvānu pilsētas svētku tirgus 2015” nolikumu. Ziņo I. Kalvāne.
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
7. Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
9. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par zemes robežu plānu un uzmērītās platības apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par zemes vienību robežu un platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par zemes vienību apvienošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
15. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo J. Magdaļenoks.
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Baznīcas ielā 17, Līvānos.
Ziņo J. Magdaļenoks.
17. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
18. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
19. Par SIA „Preiļu slimnīca ” kapitāla daļām. Ziņo A. Vaivods.
20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Dakteri” Turkos, Turku pagastā, Līvānu
novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
21. Par atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu „Beči”, Turku pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
22. Par atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu Turku pagastā, Līvānu novadā, nodošanu
atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
23. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
24. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
26. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW Passat,
reģistrācijas numurs EB 6149, izsoli. Ziņo A. Vaivods.
27. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
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28. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu. Ziņo A. Vaivods.
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo A. Vaivods
28.maijā dalība Līvānu novada Izglītības pārvaldes rīkotajā Līvānu novada izglītības
iestāžu audzēkņu – mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētāju un viņu
pedagogu apbalvošanā.
No 29.maija līdz 13.jūnijam dalība Līvānu novada izglītības iestāžu izlaidumos.
30.maijā dalība Viduslatgales pārnovadu fonda rīkotajā dižģimeņu apbalvošanas
pasākumā Stipro daudzbērnu ģimeņu godināšana “Es palikšu tavā tuvumā” Preiļos, kura
laikā tika apbalvotas 19 Līvānu novada daudzbērnu ģimenes.
5.jūnijā dalība XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņas koncertā “Ceļā uz
svētkiem” Līvānu skolu stadionā.
8.jūnijā dalība Izcilības balvas izvērtēšanas sanāksmē, kurā kopā ar Izcilības balvas
dibinātāju un mecenātu Daumantu Pfafrodu un Izglītības pārvaldes speciālistiem tika
izskatīti 26 pieteikumi no 6 Līvānu novada skolām. Izcilības balva pedagogiem tiks
pasniegtas šā gada augustā.
9.jūnijā dalība speciālo skolu pedagogu sporta svētkos Rudzātu speciālajā
internātpamatskolā.
9.jūnijā dalība 21 reģionālo attīstības centru apvienības sanāksmē Rīgā, kā arī tikšanās
ar Lauku atbalsta dienesta vadītāju Annu Vītolu-Helvigu Rīgā, pārrunājot lauku atbalsta
pasākumus un lauku ceļu tīkla attīstības jautājumus turpmākajos gados.
10.jūnijā dalība Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē Rīgā, kā arī dalība 21
reģionālo attīstības centru apvienības paplašinātajā valdes sēdē Rīgā.
11.jūnijā dalība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajā seminārā
Rēzeknes novadā par vienas pieturas aģentūras jeb klientu apkalpošanas centru izveidi
Latvijas pašvaldībās.
12.jūnijs tikšanās ar Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja speciālistiem Kristapu
Zvaigznīti un Māru Laizāni, lai pārrunātu turpmākos sadarbības jautājumus ēku
siltināšanas jomā.
14.jūnijā dalība komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā Līvānu
dzelzceļa stacijā.
15.jūnijā dalība darba sanāksmē par daudzdzīvokļu māju siltināšanas jautājumiem
Latvijas Pašvaldību savienībā Rīgā, kurā piedalījās Eiropas rekonstrukcijas un attīstības
bankas vadība.
16.jūnijā dalība Latgales Plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē un Latgales
Reģiona attīstības aģentūras kopsapulcē Ciblas novadā.
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18.jūnijā dalība Līvānu novada pastāvīgo komiteju sēdēs.
18.jūnijā dalība Jersikas kopienas atpūtas vietas „Redzēt, dzirdēt, sajust dabu!” (LMT
atbalstītais projekts) atklāšanas pasākumā Jersikas pamatskolā.
2. Dzīvokļu jautājumi
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot O. K., dzīvo (adrese), 2015. gada 11. jūnija iesniegumu (reģ. 2015.
gada 11. jūnijā ar nr. 2-11.1/15/486-K) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc
sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31.
augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt O. K., dzīvo (adrese), ģim. sast. 1 cilv., 1 – istabu dzīvokļa bez
ērtībām (adrese) ar kopējo platību 21,80 m2, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2015.
gada 31. decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
1.2. O. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 – istabu dzīvokļa bez ērtībām
(adrese) īri.
1.3. Izslēgt O. K. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu
grupas, kārtas nr. 4.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
2. Izskatot A. B., dzīvo (adrese), 2015. gada 9. jūnija iesniegumu (reģ. 2015.
gada 9. jūnijā ar nr. 2-11.1/15/480-B) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc sociālā
dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību
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dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot
dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3.
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt A. B., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 3 – istabu
dzīvokļa (adrese) ar kopējo platību 58,20 m2, noslēdzot īres līgumu uz laiku līdz 2015.
gada 31. decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie
maksājumi.
2.2. A. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 3 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
2.3. Izslēgt A. B. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu
grupas, kārtas nr. 5.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
3. Izskatot A. S., dzīvo (adrese), 2015. gada 3. jūnija iesniegumu (reģ. 2015.
gada 8. jūnijā ar nr. 2-11.1/15/473-S) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā jaunai
ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz
likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām
sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu
nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.2. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
3.1. Piešķirt A. S., dzīvo (adrese), ģim. sast. 4 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 52,04 m2, īres tiesības uz laiku līdz 2015. gada 31.
decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3.2. A. S. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese)s īri.
3.3. Izslēgt A. S. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr. 2.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
4. Izskatot J. I., dzīvo (adrese), 2015. gada 10. jūnija iesniegumu (reģ. 2015. gada
10. jūnijā ar nr. 2-11.1/15/483-I) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā jaunai
ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām
sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu
nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.2. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt J. I., dzīvo (adrese), ģim. sast. 4 cilv., labiekārtota 3 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 59,10 m2, īres tiesības uz laiku līdz 2015. gada 31.
decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
4.2. J. I. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 3 – istabu dzīvokļa
9adrese) īri.
4.3. Izslēgt J. I. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr. 3.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
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5. Izskatot M. A., dzīvo (adrese), 2015. gada 9. jūnija iesniegumu (reģ. 2015.
gada 9. jūnijā ar nr. 2-11.1/15/481-A) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā jaunai
ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām
sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu
nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.2. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt M. A., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 47,30 m2, īres tiesības uz laiku līdz 2015. gada 31.
decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
5.2. M. A. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
5.3. Izslēgt M. A. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr. 4.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
5.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
6. Izskatot L. G., dzīvo (adrese), 2015. gada 10. jūnija iesniegumu (reģ. 2015.
gada 10. jūnijā ar nr. 2-11.1/15/482-G) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā jaunai
ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām
sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu
nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.2. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
7

Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Piešķirt L. G., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 2 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 55,27 m2, īres tiesības uz laiku līdz 2015. gada 31.
decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
6.2. L. G. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
6.3. Izslēgt L. G. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr. 5.
6.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
6.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
7. Izskatot D. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 11. jūnija iesniegumu
(reģ. 2015. gada 11. jūnijā ar nr. 2-11.1/15/485-S) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus
kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties
uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām
sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu
nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.2. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
7.1. Piešķirt D. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 2
– istabu dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 47,17 m2, īres tiesības uz laiku līdz 2015. gada 31.
decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
7.2. D. S. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
7.3. Izslēgt D. S. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr. 8.
7.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
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7.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
8. Izskatot L. Z., dzīvo (adrese), 2015. gada 18. maija iesniegumu (reģ. 2015.
gada 20.maijā ar nr. 2-11.1/15/434-Z) par palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā jaunai
ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību un pamatojoties uz likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība
savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama
palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās
telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai
citām personām, un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2.
punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
8.1. Piešķirt L. Z., dzīvo (adrese), ģim. sast. 3 cilv., labiekārtota 4 – istabu
dzīvokļa (adrese), ar kop. pl. 80,56 m2, īres tiesības uz laiku līdz 2015. gada 31.
decembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
8.2. L. Z. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 4 – istabu dzīvokļa Rīgas
ielā 24 – 43, Līvānos īri.
8.3. Izslēgt L. Z. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas nr. 13.
8.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
8.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā stāšanās spēkā.
9. Izskatot J. A., dzīvo (adrese), deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 11.
maija iesniegumu (reģ. 2015. gada 11. maijā ar nr. 2 – 11.1./15/407-A) un Līvānu
novada Sociālā dienesta 2015. gada 22. maija Aktu Nr. 4-9/15/245 J. A. ģimenes
(personas) apsekošanai dzīvesvietā (adrese), par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves
apstākļus pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērniem un pamatojoties uz
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām
sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31.
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augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
9.1. Iekļaut J. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 6 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības
saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 8.
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
9.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
10. Izskatot N. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 12. maija
iesniegumu (reģ. 2015. gada 12. maijā ar nr. 2 – 11.1./15/410-G), 2015. gada 11. marta
Olaines cietuma izziņu Nr. 688-0714 un Līvānu novada sociālā dienesta 2015. gada 8.
jūnija Atzinumu par N. G., par pašvaldības palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc
sociālā dienesta ierosinājuma kā personai, kura ir bez dzīvojamās platības, un
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada
domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
10.1. Iekļaut N. G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības
saņemšanas nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 9.
10.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
10.3. 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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11. Izskatot L. D., dzīvo (adrese), 2015. gada 8. jūnija iesniegumu (reģ. 2015.
gada 8. jūnijā ar nr. 2 – 11.1./15/472-D) un Līvānu novada sociālā dienesta 2015. gada
8. jūnija Aktu Nr. 4-9/15/264 L. D. ģimenes apsekošanai dzīvesvietā, par pašvaldības
palīdzību uzlabot dzīves apstākļus pēc sociālā dienesta ierosinājuma kā ģimenei ar bērnu
un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu,
kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada
domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
11.1. Iekļaut L. D., dzīvo (adrese), ģim. sast. – 2 cilv., pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā kārtībā palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 10.
11.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
11.3. 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.
12. Izskatot S. R., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 11. jūnija
iesniegumu (reģ. 2015. gada 15. jūnijā ar nr. 2-11.1/15/489-R) par pašvaldības palīdzību
uzlabot dzīves apstākļus kā bārenim un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, ka pirmām kārtām
ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības
un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa pēc
tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja
viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā
telpā, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un
atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par
Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1.
punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
12.1. Iekļaut S. R., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā ar kārtas nr. 5.
12.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
12.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601) viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2015. gadā.
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots A. Vaivodam
Apbalvojumam „Līvānu Goda pilsonis” 2015.gadā izvirzīti sekojoši kandidāti:
Aina Gaile, pensionāre, bijusī Līvānu stikla fabrikas ķīmiskās laboratorijas vadītāja –
par mūža ieguldījumu Līvānu stikla fabrikas attīstībā, Līvānu pilsētas vārda
popularizēšanā valstī un ārpus tās (izvirza 69 Līvānu novada iedzīvotāji),
Ļevs Troškovs, ķirurgs, SIA “Līvānu slimnīca” Aprūpes nodaļas vadītājs - pamatojums
nav iesniegts ( izvirza 76 Līvānu novada iedzīvotāji),
Anna Kārkle, folkloras kopas “Ceiruleits” vadītāja – par tradicionālās kultūras izpēti,
latviskās vides saglabāšanu un pārmantošanu, par folkloras kopas “Ceiruleits” vadīšanu
25 gadu garumā, par tradicionālās dziedāšanas, muzicēšanas, dejošanas, stāstīšanas un
maskošanās tradīciju saglabāšanu, par Līvānu un Latvijas vārda nešanu pasaulē (izvirza
Līvānu novada Kultūras un sporta komisija),
Pēteris Romanovskis, SIA “Līvānu kūdras fabrika” valdes priekšsēdētājs – par
nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā, par mecenātismu, atbalstot Līvānu
novada jauniešu studijas augstskolās, par materiālu atbalstu sporta, izglītības, tūrisma
u.c. pasākumu norisē (izvirza 36 Līvānu novada iedzīvotāji),
Veneranda Caune – pensionāre, bijusī Līvānu novada domes deputāte, bijusī Līvānu
pensionāru apvienības priekšsēdētāja un Latvijas pensionāru federācijas valdes locekle,
bijusī Līvānu bioķīmiskās rūpnīcas speciāliste, patlaban biedrības “Baltā māja” senioru
kopas “Rudens roze” vadītāja – par nozīmīgu ieguldījumu pensionāru interešu
aizstāvībā, senioru sadarbības tīkla, mūžizglītības un aktīva dzīvesveida popularizēšanā,
par ieguldījumu pašvaldības darbā, kā arī senioru organizāciju izveidē un saliedēšanā
Līvānu novadā un Latvijā, kā arī par ilggadēju sabiedrisko aktivitāti (izvirza 116 Līvānu
novada iedzīvotāji, pensionāri, Līvānu bioķīmiskās rūpnīcas bijušie darbinieki, biedrības
“Baltā māja” pārstāvji)
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Izskatot iedzīvotāju un organizāciju iesniegtos priekšlikumus un pievienotos
dokumentus par pretendentiem apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanai 2015.
gadā un atbilstoši Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa noteikumu Nr.1 „Par
Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 2.1. punktam un 26.
punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt 2015. gadā apbalvojumu „Līvānu Goda pilsonis” Venerandai Caunei –
pensionārei, Latvijas pensionāru federācijas valdes loceklei, biedrības “Baltā māja”
senioru kopas “Rudens roze” vadītājai – par nozīmīgu ieguldījumu pensionāru interešu
aizstāvībā, senioru sadarbības tīkla, mūžizglītības un aktīva dzīvesveida popularizēšanā,
par ieguldījumu pašvaldības darbā, kā arī senioru organizāciju izveidē un saliedēšanā
Līvānu novadā un Latvijā, kā arī par ilggadēju sabiedrisko aktivitāti
2. Izmaksāt Venerandai Caunei naudas balvu 500 EUR (pieci simti euro)
apmērā.
3. Apbalvojumu pasniegt šī gada 18. jūlijā Līvānu pilsētas svētku pasākumā.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Aija Usāne.
4. Par izcilības balvas piešķiršanu
Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes apkopoto informāciju un pretendentu
izvērtēšanas komisijas priekšlikumus, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2013.gada
28.novembra nolikumu „Par izcilības balvas piešķiršanas kārtību Līvānu novada
vispārizglītojošo skolu pedagogiem” 11.punktu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav un saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts un
pašvaldību amatpersonu darbā” 11. panta pirmo daļu deputātam Jānim Magdaļenokam
nepiedaloties balsojumā par izcilības balvas piešķiršanu Inesei Magdaļenokai – Līvānu
1. vidusskolas skolotājai,
NOLEMJ:
1.Piešķirt izcilības balvas Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem:
1.1. Elitai Vaivodei – Līvānu 1.vidusskolas skolotājai par nozīmīgu ieguldījumu
talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, izciliem sasniegumiem izglītības darbā
3000,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 690.00 EUR);
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1.2. Venerandai Spriņģei – Rudzātu vidusskolas skolotājai par ieguldījumu bērnu
un jauniešu talantu apzināšanā, viņu motivēšanu mācīties eksaktos mācību priekšmetus,
pierādot to nozīmīgumu profesijas izvēlē 2000,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju
ienākuma nodoklis 460.00 EUR);
1.3. Taisijai Grabļevskai - Līvānu 2.vidusskolas skolotājai par ieguldīto darbu
skolēnu izglītošanā, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu pasākumu realizēšanā, mudinot
audzēkņus piedalīties valsts mēroga konkursos, olimpiādēs un pasākumos 2000,00 EUR
apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 460.00 EUR);
1.4. Marijai Raginskai – Līvānu 1.vidusskolas skolotājai par nozīmīgu
ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, izciliem sasniegumiem
izglītības darbā 1500,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 345.00
EUR);
1.5. Vladislavam Spriņģim – Rudzātu vidusskolas skolotājam par ieguldījumu
bērnu un jauniešu izglītošanā eksaktajos mācību priekšmetos, pierādot to nozīmīgumu
profesijas izvēlē 1500,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 345.00
EUR);
1.6. Līgai Slicai – Jaunsilavas pamatskolas skolotājai par augstiem un noturīgiem
sasniegumiem darbā ar skolēniem un ieguldīto darbu skolēnu motivēšanā, konsultēšanā
1500,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 345.00 EUR);
1.7. Anitai Reiterei - Līvānu 1.vidusskolas skolotājai par nozīmīgu ieguldījumu
talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, izciliem sasniegumiem izglītības darbā
1000,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 230.00 EUR);
1.8. Mārītei Ondzulei - Jersikas pamatskolas skolotājai par skolēnu
sasniegumiem valsts un novada olimpiādēs 1000,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju
ienākuma nodoklis 230.00 EUR);
1.9. Sanitai Dubovskai - Rožupes pamatskolas skolotājai par mērķtiecīgu,
plānveidīgu darbu talantīgo skolēnu izglītošanā, sasniegumiem valsts olimpiādēs,
radošajos projektos un konkursos 1000,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma
nodoklis 230.00 EUR);
1.10. Kristīnei Balodei - Līvānu 1.vidusskolas skolotājai par nozīmīgu
ieguldījumu talantīgo skolēnu apzināšanā un izglītošanā, izciliem sasniegumiem
izglītības darbā 500,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 115.00 EUR);
1.11. Inesei Magdaļenokai - Līvānu 1.vidusskolas skolotājai par rezultatīvu
darbu skolēnu sagatavošanā centralizētajiem eksāmeniem un izciliem sasniegumiem
izglītības darbā 500,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 115.00 EUR);
1.12. Ēvaldam Kārklim – Rudzātu vidusskolas skolotājam par bērnu un jauniešu
pilsonisko audzināšanu, piederības sajūtas radīšanu pret dzimto vietu, patriotismu un
intereses radīšanu par Latvijas un pasaules vēsturi 500,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju
ienākuma nodoklis 115.00 EUR);
1.13. Maijai Ancānei – Jaunsilavas pamatskolas skolotājai par prasmi ieinteresēt
un motivēt dažāda vecuma skolēnus dabaszinību apguvei 500,00 EUR apmērā (t.sk.
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 115.00 EUR);
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1.14. Gintai Vucinai - Jersikas pamatskolas skolotājai par sistemātisku un
regulāru ieguldījumu skolēnu izglītošanā un izciliem sasniegumiem ikdienas izglītības
darbā 500,00 EUR apmērā (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 115.00 EUR);
2. Naudas balvu izmaksu veikt, no domei ziedotajiem līdzekļiem naudas balvām
pedagogiem, tās ieskaitot pedagogu norādītajā bankas kontā līdz 2015.gada
15.augustam.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece, par naudas balvu izmaksu Līvānu novada domes galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika.
5. Par pasākuma „Līvānu pilsētas svētku tirgus 2015” nolikumu.
Ziņo I. Kalvāne, A. Usāne
Izskatot Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centra vadītājas Zanes
Gaidukas iesniegto pasākuma „Līvānu pilsētas svētku tirgus 2015” nolikuma projektu un
ierosinājumu Līvānu pilsētas svētku laikā rīkot svētku tirgu ar mērķi popularizēt Līvānu
novada uzņēmumus un veicināt to atpazīstamību, iepazīstināt interesentus ar vietējo
ražotāju piedāvājumu, kā arī veicināt to savstarpējo komunikāciju, un pamatojoties uz
Līvānu novada domes 2011. gada. 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. 8 „Par Līvānu
novada pašvaldības nodevām” III nodaļu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija
noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 13. un 14. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ: 00
1. Rīkot Līvānu pilsētas svētku ietvaros 2015. gada 18 jūlijā pasākumu „Līvānu
pilsētas svētku tirgus 2015”.
2. Apstiprināt pasākuma „Līvānu pilsētas svētku tirgus 2015” nolikumu (skatīt
pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Inženiertehnoloģiju un
inovāciju centra vadītāja Zane Gaiduka.
Pielikumā: nolikums ar pielikumiem uz 7 lpp.
6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Ziņo J. Magdaļenoks
Veicot pārraudzību par Līvānu novada pašvaldībā noteiktajiem nekustamā
īpašuma lietošanas mērķiem, tika konstatēts, ka nekustamā īpašuma Rīgas ielā 22,
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Līvānos, Līvānu novadā, zemes vienībai 1638 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu Nr.
7611 003 1202 noteikts zemes lietošanas mērķis – Trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) platībā 1238 m2 un Komercdarbības objektu
apbūve (kods 0801) platībā 400 m2.
Atbilstoši Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas datiem uz zemes
gabala ar kadastra Nr.7611 003 1202 atrodas:
- dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1202 001, kuras galvenais
lietošanas veids ir Triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122),
- piecas palīgēkas (kadastra apzīmējums 7611 003 1202 002, 7611 003 1202 003,
7611 003 1202 004, 7611 003 1202 006, 7611 003 1202 008), kuru galvenais lietošanas
veids ir Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas (kods 1274), bet faktiski dabā šīs ēkas
neeksistē. Minētais zemes gabals atrodas Līvānu pilsētā teritorijā, kuras plānotā (atļautā)
izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir
Jaukta dzīvojamās, darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija (P1).
Līdz ar to, atbilstoši Ministru Kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 14.3. punktam, tā ir klasificējama kā neapbūvēta
zeme, uz kuras vietējās pašvaldības teritorijas plānojums paredz apbūvi un
detālplānojums nav nepieciešams, un zemes vienība pēc platības atbilst apbūves
noteikumos noteiktajām apbūves prasībām.
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
“Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve” (kods 0701) nosaka arī, ja ir
neapbūvēta, bet apgūta zemes vienība, kas saskaņā ar likumīgi uzsākto izmantošanu,
teritorijas plānojumu vai detālplānojumu paredzēta vienstāvu vai divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūves vajadzībām, tai skaitā vietējas nozīmes
inženierkomunikāciju un būvju, kā arī apbūves labiekārtošanas elementu izbūvei.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un
atbilstoši Līvānu būvvaldes vadītājas Diānas Kleinas 2015.gada 5. jūnija atzinumam
Nr.1-7/15/28 par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, un pamatojoties uz
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
18.punktu un 29.punktu, kurā noteikts, ja persona šo noteikumu 18.punktā minētajā
termiņā neierosina lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, pašvaldībai ir tiesības bez
saskaņošanas ar personu noteikt lietošanas mērķi atbilstoši zemes vienībai teritorijas
plānojumā atļautajiem galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem. Lietošanas
mērķiem (mērķim) piekrītošo zemes platību nosaka proporcionāli lietošanas mērķu
skaitam, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
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deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai 1638 m2 platībā ar
kadastra Nr.7611 003 1202, Rīgas ielā 22, Līvānos, Līvānu novadā, no Trīs, četru un
piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702) un Komercdarbības objektu apbūve
(kods 0801) uz Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūvi (kods 0701).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir zemes ierīcības inženieris Miķelis
Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Līvānu būvvaldes 2015.gada 5. jūnija atzinums Nr.1-7/15/28 uz 1 lpp.

7. Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Paskaidro R. Šmukste
Atbilstoši Līvānu novada domes 2012. gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr.
9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam” (apstiprināti ar Līvānu
novada domes 31.08.2012. gada sēdes protokola Nr. 15, lēmumu Nr. 15-8) Līvānu
novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam II. daļas „Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi” (turpmāk teritorijas plānojums) 12. pielikumā attēlotai plānotai
Līvānu pilsētas teritorijai, kas ietver visu esošo Līvānu pilsētas teritoriju, kā arī daļu no
Jersikas pagasta un Turku pagasta teritorijas, un attēlotai Līvānu pilsētas robežai tika
grozītas Līvānu novada administratīvajā teritorijā ietilpstošo teritoriālo vienību- Līvānu
pilsētas, Jersikas pagasta un Turku pagasta robežas, un saskaņā ar Ministru kabineta
2012. gada 27. marta noteikumu Nr. 216 „Administratīvo teritoriju un to teritoriālā
iedalījuma vienību robežu noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas
kārtība” 8. punktu tika izdoti Līvānu novada domes 2014. gada 26. jūlija saistošie
noteikumi Nr. 12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu”.
Mainot Līvānu novada administratīvās teritorijas teritoriālā iedalījuma vienību
robežas, konstatēts, ka Līvānu pilsētas teritorijā papildus jāiekļauj šādas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumiem:
1) zemes vienības, kas izveidojušās veicot zemes vienību sadali sakarā ar zemes
ierīcības projektu izstrādi: 7652-001-0115, 7652-001-0116, 7652-001-0117, 7652-0010118, 7652-002-0354 no Jersikas pagasta;
2) zemes vienības, kas izveidojušās veicot valsts un pašvaldības ceļu un ielu
zemes vienību sadali: 7652-001-0180, 7652-001-0177, 7652-001-0183, 7652-001-0184,
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7652-002-0372, 7652-002-0373, 7652-001-0170, 7652-001-0175 no Jersikas pagasta un
7686-007-0498, 7686-007-0531 no Turku pagasta.
No Līvānu pilsētas teritorijā iekļauto zemes vienību saraksta izslēdzamas zemes
vienības ar neaktuāliem kadastra apzīmējumiem: 7652-001-0062, 7652-001-0354 un
7686-007-0638.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.panta
ceturto daļu, 17.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2012. gada 27. marta noteikumu
Nr. 216 „Administratīvo teritoriju un to teritoriālā iedalījuma vienību robežu
noteikšanas, kā arī aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas kārtība” 8. punktu, Līvānu
novada domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 9 „Par Līvānu
novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam”, un ņemot vērā Tautsaimniecības
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 4. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes 2015. gada 25. jūnija saistošos noteikumus Nr. 15
„Grozījumi Līvānu novada domes 2014. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 12
„Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu” (skat. pielikumā).
2. Iekļaut Līvānu pilsētas teritorijā šādas zemes vienības:
2.1. no Jersikas pagasta ar kadastra apzīmējumiem:
7652-001-0087, 7652-001-0172, 7652-001-0026, 7652-001-0027, 7652-001-0156,
7652-001-0101, 7652-001-0158, 7652-001-0160, 7652-001-0135, 7652-001-0155,
7652-001-0136, 7652-001-0159, 7652-001-0153, 7652-001-0152, 7652-001-0157,
7652-001-0137, 7652-001-0042, 7652-001-0149, 7652-001-0150, 7652-001-0151,
7652-001-0037, 7652-001-0154, 7652-001-0041, 7652-001-0086, 7652-001-0002,
7652-001-0003, 7652-001-0004, 7652-001-0005, 7652-001-0085, 7652-001-0011,
7652-001-0012, 7652-001-0013, 7652-001-0014, 7652-001-0015, 7652-001-0016,
7652-001-0049, 7652-001-0034, 7652-001-0028, 7652-001-0030, 7652-001-0032,
7652-001-0020, 7652-001-0017, 7652-001-0036, 7652-001-0161, 7652-001-0120,
7652-001-0051, 7652-001-0064, 7652-001-0046, 7652-001-0084, 7652-001-0098,
7652-001-0106, 7652-001-0060, 7652-001-0091, 7652-001-0133, 7652-001-0259,
7652-001-0123, 7652-001-0260, 7652-001-0125, 7652-001-0075, 7652-001-0023,
7652-001-0122, 7652-001-0126, 7652-001-0094, 7652-001-0115, 7652-001-0116
7652-001-0117, 7652-001-0118, 7652-001-0128, 7652-001-0061, 7652-001-0253,
7652-001-0039, 7652-001-0124, 7652-001-0103, 7652-001-0090, 7652-001-0104,
7652-001-0097, 7652-001-0055, 7652-001-0173, 7652-001-0080, 7652-001-0093,
7652-001-0092, 7652-001-0053, 7652-001-0077, 7652-001-0132, 7652-001-0078,
7652-001-0110, 7652-001-0079, 7652-001-0066, 7652-001-0047, 7652-001-0045,
7652-001-0257, 7652-001-0258, 7652-001-0107, 7652-001-0054, 7652-001-0076,
7652-001-0052, 7652-001-0083, 7652-001-0105, 7652-001-0096, 7652-001-0109,
7652-001-0059, 7652-001-0256, 7652-001-0095, 7652-001-0025, 7652-001-0162,
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7652-001-0145, 7652-001-0050, 7652-001-0065, 7652-001-0131, 7652-002-0118,
7652-002-0306, 7652-002-0340, 7652-002-0338, 7652-002-0339, 7652-002-0321,
7652-002-0320, 7652-002-0295, 7652-002-0293, 7652-001-0292, 7652-002-0298,
7652-002-0301, 7652-002-0341, 7652-002-0302, 7652-002-0303, 7652-002-0304,
7652-002-0294, 7652-002-0299, 7652-002-0300, 7652-001-0359, 7652-002-0291,
7652-002-0290, 7652-002-0322, 7652-002-0288, 7652-002-0287, 7652-002-0284,
7652-002-0285, 7652-002-0286, 7652-002-0283, 7652-001-0282, 7652-002-0277,
7652-002-0349, 7652-002-0032, 7652-002-0071, 7652-002-0033, 7652-002-0102,
7652-002-0031, 7652-002-0030, 7652-002-0028, 7652-001-0029, 7652-002-0044,
7652-002-0315, 7650-001-0130, 7652-001-0127, 7652-002-0354, 7652-001-0180
7652-001-0177, 7652-001-0183, 7652-001-0184, 7652-002-0372, 7652-002-0373
7652-001-0170, 7652-001-0175.
2.2. no Turku pagasta ar kadastra apzīmējumiem:
7686-007-0235, 7686-007-0697, 7686-007-0572, 7686-007-0348, 7686-007-0788,
7686-007-0623, 7686-007-0545, 7686-007-0415, 7686-007-0305, 7686-007-0244,
7686-007-0673, 7686-007-0620, 7686-007-0642, 7686-007-0695, 7686-007-0565,
7686-007-0527, 7686-007-0358, 7686-007-0353, 7686-007-0593, 7686-007-0594,
7686-007-0595, 7686-007-0256, 7686-007-0693, 7686-007-0257, 7686-007-0814,
7686-007-0250, 7686-007-0612, 7686-007-0694, 7686-007-0666, 7686-007-0613,
7686-007-0624, 7686-007-0607, 7686-007-0606, 7686-007-0637, 7686-007-0498,
7686-007-0531.
3. Nosūtīt lēmumu, saistošos noteikumus ar pielikumiem un paskaidrojuma
rakstu LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Valsts zemes
dienestam.
4. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada bezmaksas informatīvajā
izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un interneta vietnē www.livani.lv .
5. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai un Valsts zemes dienestam ir priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
6. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers.
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 4 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Preiļu kooperatīvās sabiedrības, reģ Nr. 40003060764, Brīvības iela 2,
Preiļi, Preiļu novads, 2015.gada 26.maija iesniegumu par 2009.gada 30.decembra zemes
nomas līguma Nr. 208 laušanu zemes gabalam 0,2816 ha platībā ar kadastra Nr.7666009-0238, kas atrodas Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, un pamatojoties uz
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likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.jūliju lauzt ar Preiļu kooperatīvo sabiedrību, reģ Nr.
40003060764, Brīvības iela 2, Preiļi, Preiļu novads, 2009.gada 30.decembrī noslēgto
zemes nomas līgumu Nr. 208 par zemes vienību 0,2816 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-009-0238 (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp

9. Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošajām
neapbūvētajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7686-001-0234, 7686-0030283, 7686-003-0285, 7686-005-0208, 7686-006-0240, 7686-006-0390 un 7686-0060406, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, sakarā ar datu ievadīšanu Valsts zemes
dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas
noteikumi” un likuma ,,Par pašvaldībām” 21. pantu Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt nosaukumu ,,Kalves” šādām pašvaldībai piekrītošajām
neapbūvētajām zemes vienībām, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, (sk.
pielikumā izkopējumus no kadastra kartes):
1.1. ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0234 platībā 2,1 ha,
1.2. ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0283 platībā 2,0 ha,
1.3. ar kadastra apzīmējumu 7686-003-02858 platībā 2,2941 ha,
1.4. ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0208 platībā 3,3 ha,
1.5. ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0240 platībā 1,3 ha,
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1.6. ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0390 platībā 0,7999 ha,
1.7. ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0406 platībā 1,5 ha.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes uz 7 lpp.
10. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.

11. Par zemes robežu plānu un uzmērītās platības apstiprināšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
12. Par zemes vienību robežu un platību precizēšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Valsts zemes dienesta 2015. gada 14. maija vēstuli nr.9-01/452528-1/1
„Par lēmuma reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju” un zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7666-009-0442, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieka P.
Š., dzīvo (adrese), pilnvarotās personas J. A., dzīvo (adrese), 2015.gada 24.februāra
iesniegumu par P. Š. rezervētās mantojamās zemes noteikšanu 2,0 ha platībā, tika
konstatēts, ka:
1) saskaņā ar Rožupes pagasta padomes zemes komisijas 1997.gada 15.aprīļa
sēdes lēmumu (protokols Nr. 43) P. Š. atzītas tiesības atjaunot zemes īpašuma tiesības uz
mantojamo zemi 2,0 ha platībā (zemes gabala numurs pēc pagasta zemes ierīcības
projekta 3117);
2) atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem P. Š. rezervētā zeme ar kadastra Nr.7666 009 0442 ir 1,0
ha, kas ir par 1 ha mazāk kā noteikts lēmumā;
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3) saskaņā ar VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem zemes vienībai ar kadastra Nr.7666 009 0442 blakus
atrodas nemērītas pašvaldībai piekrītošā zemes vienība 4,0 ha platībā ar kadastra
Nr.7666-009-0379 un R. Š. valdījumā esoša zemes vienība 3,6 ha platībā ar kadastra
Nr.7666-009-0454, kas atrodas Jaujās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā. Pamatojoties
uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku
apvidos” 2.panta devīto daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus un precizēt robežas nekustamo īpašumu zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0442, 7666-009-0379 un 7666-009-0454, kas atrodas
Jaujās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, atbilstoši grafiskajam pielikumam /skatīt
pielikumā/.
2. Apstiprināt P. Š. īpašuma tiesību atjaunošanai rezervētās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0442, kas atrodas Jaujās, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, precizēto platību 2,0 ha platībā.
2. Apstiprināt R. Š. īpašuma tiesību atjaunošanai rezervētās zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0454, kas atrodas Jaujās, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, platību 3,6 ha platībā.
3. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7666-009-0379, kas atrodas Jaujās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
precizēto platību 3,15 ha platībā.
4. Atcelt Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 4-20
„Par zemes vienību robežu un platību precizēšanu”.
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: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.

13. Par zemes vienību apvienošanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot SIA (nosaukums), reģ. Nr. (numurs), juridiskā adrese (adrese),
pilnvarotās personas SIA (nosaukums) reģ Nr. (numurs), juridiskā adrese: (adrese),
valdes locekļa A. C. 2015.gada 10.jūnija iesniegumu par SIA (nosaukums) piederošo
blakus esošo zemes gabalu (adrese) 947 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
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(apzīmējums) un (adrese) 3545 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums)
apvienošanu vienā zemes gabalā un noteikt apvienotajai zemes vienībai vienu adresi:
(adrese), norādīt esošos apgrūtinājumus (servitūtus) un noteikt apvienotajai zemes
vienībai (saglabāt esošo) zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu, un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma
8.panta trešās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projekts nav
izstrādājams, ja apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir
pieņemts vietējās pašvaldības lēmums, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.punktu, un pamatojoties uz
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.pantu un Ministru kabineta
2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ,,Adresācijas sistēmas noteikumi”, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apvienot zemes vienības (adrese) novadā 947 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu (apzīmējums) un (adrese) 3545 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu
(apzīmējums), nosakot kopējo platību apvienotajai zemes vienībai 4492 m2,
neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu plānus).
2. Apvienotajai zemes vienībai noteikt adresi: (adrese), un noteikt zemes
lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve ( kods 0801).
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 plāni uz 2 lpp.

14. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot A. M., dzīvo (adrese), 2015.gada 26.maija iesniegumu par zemes
gabala 2,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682- 003- 0245 nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes gabals 2,57 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682- 003- 0245,
kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2010.gada 25.marta
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sēdes lēmumu Nr.6-18(5) ,,Par zemes gabalu ieskaitīšanu rezerves zemes fondā”
ieskaitīts rezerves zemes fondā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta otrai daļai un Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 2,57 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7682- 003- 0245, kas atrodas Rauniešos, Sutru pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Sutru
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot T. P., dzīvo (adrese), 2015.gada 3.jūnija iesniegumu par zemes vienību
0,0909 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0311 un 0,11 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0310 nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 0,0909
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0311, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmumu Nr.7-15 ,,Par zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Jersikas pagastā un zemes platību
precizēšanu” ieskaitīta rezerves zemes fondā, bet zemes vienība 0,11 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652-005-0310, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar
Līvānu novada domes 2010.gada 25.februāra sēdes lēmumu Nr.4-18 ,,Par zemes
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā” ieskaitīta rezerves zemes fondā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17.panta otrai daļai un Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienības 0,0909 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0311 un 0,11 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652-005-0310, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un
informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
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 2 lpp.
3. Izskatot J. R., dzīvo (adrese), 2015.gada 16.jūnija iesniegumu par zemes
vienības 1,3429 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0073 nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes vienība 1,3429 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0073,
kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada
25.septembra sēdes lēmumu Nr.15-25 ,,Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
Līvānu novada Jersikas pagastā un zemes platību precizēšanu” ieskaitīta rezerves zemes
fondā.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo
un nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes vienību 1,3429 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0073, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Jersikas
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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15. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot T. G., dzīvo: (adrese), 2015.gada 21.maija iesniegumu par 2012.gada
21.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/29 darbības termiņa
pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 0,06 ha platībā ar
kadastra nr.7652 005 0281, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā) un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.
punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo
un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes
gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar T. G., dzīvo (adrese), 2012.gada 21.maijā noslēgto Lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/29 par zemes gabalu 0,06 ha platībā ar kadastra
nr.7652 005 0281, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, darbības
termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz 2020.gada 20.maijam), ar tiesībām atkārtoti līgumu
pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nosakot zemes nomas maksu 1.5 %
apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
2. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas līgumu,
ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juriskonsulte
Sanita Grabāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
16. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam
Baznīcas ielā 17, Līvānos.

Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 17, Līvānos ar kadastra Nr.7611-0060501 īpašnieka Līvānu svētā Miķeļa Erceņģeļa Romas katoļu draudzes, reģ.
Nr.90000504985, juridiskā adrese: Baznīcas iela 17, Līvāni, Līvānu novads, Līvānu
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prāvesta Jura Zarāna 2015. gada 17.jūnija iesniegumu par nekustamā īpašuma Baznīcas
ielā 17, Līvānos, kopplatībā 402502 m2 ar kadastra Nr.7611-006-0501 sadalīšanu, tika
konstatēts, ka Līvānu svētā Miķeļa Erceņģeļa Romas katoļu draudze vēlas sadalīt tai
piederošā nekustamā īpašuma zemes gabalu divdesmit deviņos zemes gabalos, nosakot
tiem adresi un zemes gabalu platības saskaņā ar pievienoto shēmu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā
noteikts, ka Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu
izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.
jūnija noteikumiem nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.3.1.punktu un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9
„Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma Baznīcas ielā 17,
Līvānos ar kadastra Nr.7611-006-0501, zemes vienībai 402502 m2 platībā, to sadalot
divdesmit deviņos zemes nogabalos saskaņā ar dalījuma skici (skat. pielikumā) atbilstoši
plānotai adresei un zemes vienības platībai:
1.1. Kalnu ielā 1A, Līvānos 1320 m2 platībā,
1.2. Kalnu ielā 2, Līvānos 1367 m2 platībā,
1.3. Kalnu ielā 3A, Līvānos 1668 m2 platībā,
1.4. Kalnu ielā 3B, Līvānos 320 m2 platībā,
1.5. Kalnu ielā 3, Līvānos 856 m2 platībā,
1.6. Kalnu ielā 4, Līvānos 1131 m2 platībā,
1.7. Kalnu ielā 5, Līvānos 2584m2 platībā,
1.8. Kalnu ielā 6, Līvānos 1975 m2 platīb,
1.9. Kalnu ielā 7, Līvānos 1105 m2 platībā,
1.10. Kalnu ielā 7A, Līvānos 1043 m2 platībā,
1.11. Kalnu ielā 8, Līvānos 1861 m2 platībā,
1.12. Kalnu ielā 9, Līvānos 1928 m2 platībā,
1.13. Kalnu ielā 10, Līvānos 1399 m2 platībā,
1.14. Kalnu ielā 10A, Līvānos 909 m2 platībā,
1.15. Kalnu ielā 12, Līvānos 1200 m2 platībā,
1.16. Kalnu ielā 14, Līvānos 1083 m2 platībā,
1.17. Kalnu ielā 11, Līvānos 700 m2 platībā,
1.18. Baznīcas ielā 22, Līvānos 40121 m2 platībā,
1.19. Baznīcas ielā 20, Līvānos 5717 m2 platībā,
1.20. Baznīcas ielā 18, Līvānos 3323 m2 platībā,
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1.21. Baznīcas ielā 16, Līvānos 5363 m2 platībā,
1.22. Baznīcas ielā 14, Līvānos 2305 m2 platībā,
1.23. Baznīcas ielā 29, Līvānos 12562 m2 platībā,
1.24. Baznīcas ielā 25C, Līvānos 1062 m2 platībā,
1.25. Baznīcas ielā 25B, Līvānos 4855 m2 platībā,
1.26. Baznīcas ielā 25, Līvānos 2900 m2 platībā,
1.27. Baznīcas ielā 6, Līvānos 56500 m2 platībā, tai skaitā Līvānu ezers
23800 m2 platībā,
1.28. Baznīcas ielā 25A, Līvānos 160919 m2 platībā,
1.29. Baznīcas ielā 17, Līvānos 84426 m2 platībā.
2. Noteikt šādus plānotos zemes lietošanas mērķus:
2.1. no šī lēmuma 1.1. punktā līdz 1.17. punktam iekļautajiem zemes
nogabaliem - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601),
2.2. no šī lēmuma 1.18., 1.20.-1.23, 1.25. – 1.26. punktā iekļautajiem zemes
nogabaliem - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001):
2.3. šī lēmuma 1.19. punktā un 1.24. punktā iekļautajiem zemes nogabaliem komercdarbības objektu apbūve (kods 0801):
2.4. zemes nogabalam Baznīcas ielā 6, Līvānos - ar maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, kīmisko
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201):
2.5. zemes nogabalam Baznīcas ielā 25A, Līvānos - dabas pamatnes, parki, zaļās
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods
0501),
2.6. Baznīcas ielā 17, Līvānos - paliekošā zeme reliģisko organizāciju ēku
apbūvei (kods 0905).
3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu būvvaldē.
6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas Līvānu
novada domē.
7. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
8. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija ar dalījuma skici uz 1 lapas
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17. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada kultūras centra 2015.gada 13.maija vēstuli Nr. 1-15/44
par izmaiņām Rudzātu saieta nama amatu vienību sarakstā un noteiktajās mēneša darba
algās sakarā ar papildus darba pienākumiem amata vienībai “kultūras pasākumu
organizators”, palielinot atalgojumu līdz 555 EUR mēnesī par vienu likmi un izslēdzot
no amatu vienību saraksta amata vienību “bērnu deju kolektīva vadītājs”, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2015.gada 1.jūliju noteikt amatalgu Rudzātu saieta nama amata vienībai
“kultūras pasākumu organizators” 555,00 EUR mēnesī par vienu likmi (skat. amata
vienību sarakstu pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
direktore Aija Smirnova.
Pielikuma: amatu saraksts uz 3 lpp.
18. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro I. Dobele
1. Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera
ierosinājumu par līdzekļu piešķiršanu Strūklakas būvniecībai un teritorijas
labiekārtošanai skvērā Rīgas ielā 103, Līvānos, Līvānu novadā, kuras kopējās izmaksas
sastāda 164456 EUR (ieskaitot PVN 21%), un ņemot vērā, ka strūklakas būvniecībai ir
saziedoti līdzekļi 371 EUR apmērā, un saskaņā ar Domes skvēra II kārtas būvniecības
iepirkuma rezultātiem ir izveidojusies līdzekļu ekonomija 110013 EUR, līdz ar to
iztrūkstošā līdzekļu daļa sastāda 54072 EUR, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 54072 EUR apmērā Strūklakas būvniecībai un teritorijas
labiekārtošanai skvērā Rīgas ielā 103, Līvānos, Līvānu novadā no Līvānu novada domes
2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
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līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada
pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Biedrības „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”, reģ. Nr.40008190588,
Kr. Valdemāra ielā 4-70, Rēzekne, LV04601, vēstuli par līdzfinansējuma piešķiršanu
nometnes bērniem un jauniešiem ar invaliditāti rīkošanai Latgales novada rehabilitācijas
centrā „Rāzna” laikā no 2015.gada 20.jūlija līdz 31.jūlijam, kas atbalstīta Valsts vides
aizsardzības fonda projektu konkursā „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem
un jauniešiem ar invaliditāti (t.sk. ar īpašām vajadzībām)”, un Gata Pelēķa, dzīvo
Lāčplēša ielā 15-16, Līvānos, Līvānu novadā, 2015.gada15.jūnija iesniegumu par
finansiālu atbalstu 300 EUR apmērā biedrībai „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”
nometnes projekta realizācijai, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”
16. panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 300,00 EUR apmērā Biedrībai „Autisma atbalsta punkts
Rēzeknē”, reģ. Nr. 40008190588, Kr. Valdemāra ielā 4-70, Rēzekne, LV04601,
nometnes bērniem un jauniešiem ar invaliditāti rīkošanai Latgales novada rehabilitācijas
centrā „Rāzna” laikā no 2015. gada 20. jūlija līdz 31. jūlijam, no Līvānu novada domes
2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada
pamatbudžetā.
2.2. Slēgt līgumu ar Biedrību „Autisma atbalsta punkts Rēzeknē”, reģ. Nr.
40008190588, Kr. Valdemāra ielā 4-70, Rēzekne, LV04601, par piešķirto līdzekļu
izlietojumu paredzētajam mērķim.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita Grabāne un
par lēmuma izpildi Līvānu novada domes Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, 2015.gada 15.jūnija vēstuli Nr. 1-9.157 par papildus līdzekļu 6739,67
EUR apmērā piešķiršanu iegādāto un uzstādīto ūdens skaitītāju un impulsa pārraides
iekārtu apmaksai un pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 12.septembra
noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 33.1 punktu un
33.3 punktu, un Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumu Nr.999 „Kārtība,
kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 11.punktu, un saskaņā ar
2004.gada 16.martā noslēgto starp Līvānu novada domi un SIA „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pilnvarojuma
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līgumu Nr. 39 un Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija lēmumu Nr.7-16 “Par
vienotu ūdens skaitītāju nomaiņu vai uzstādīšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1.Piešķirt papildus līdzekļus 6739,67 EUR apmērā SIA „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība”, reģ.Nr.41503010497, iegādāto un uzstādīto ūdens skaitītāju un
impulsa pārraides iekārtu apmaksai no Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā
„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
4. Izskatot Latvijas bērnu fonda, reģ. Nr. 40008018725, Brīvības gatve 310-75,
Rīgā, LV-1006, vēstuli par līdzfinansējuma piešķiršanu nometnes bērniem ar īpašām
vajadzībām, bērniem no audžuģimenēm, bērniem, kuri atrodas aizbildnībā un bērniem
no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, rīkošanai, un Līvānu novada Sociālā
dienesta 2015. gada 17. jūnija vēstuli Nr. 1-11/15/120 par finansiālu atbalstu 3060,00
EUR apmērā Latvijas bērnu fondam nometnes „Vasaras vārti”, kas notiks kempingā
„Pussala”, Aglonas novadā Cirīšu ezera krastā laikā no 2015.gada 25.jūnija līdz
4.jūlijam, dalībnieku ēdināšanas izdevumu segšanai, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16. panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt līdzekļus 3060,00 EUR apmērā Latvijas bērnu fondam, reģ. Nr.
40008018725, Brīvības gatve 310-75, Rīgā, LV-1006, nometnes „Vasaras vārti”
bērniem ar īpašām vajadzībām, bērniem no audžuģimenēm, bērniem, kuri atrodas
aizbildnībā un bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kas notiks kempingā
„Pussala”, Aglonas novadā Cirīšu ezera krastā laikā no 2015. gada 25. jūnija līdz 4.
jūlijam, dalībnieku ēdināšanas izdevumu segšanai no Līvānu novada domes 2015.gada
pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
4.2. Slēgt līgumu ar Latvijas bērnu fondu, reģ. Nr. 40008018725, Brīvības gatve
310-75, Rīgā, LV-1006, par piešķirto līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim.
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita Grabāne un
par lēmuma izpildi Līvānu novada domes Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
5. Sakarā ar Līvānu novada pašvaldības dzīvojamā fonda daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku Līvānu pilsētā energoefektivitātes pasākumu veikšanas iespējas
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izvērtēšanu un projekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes
paaugstināšana 1.kārta” izstrādes ieceri un projekta atbilstību “Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012-2018.gadam”, Investīciju plāna,
2.prioritātes “Pievilcīgas vides uzņēmējdarbībai, darbam un ģimenes labsajūtai
nodrošināšana”, rīcības virziena 2.1. “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide”
Projekta idejai 2.1.8. “Privātmāju, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un Līvānu novada
pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana (t.sk. privātie investori)” un
pamatojoties Ēku energoefektivitātes likumu, Ēku energoefektivitātes aprēķinu likumu,
noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 “Būvju tehniskā apsekošana”,
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un 3.punktu, 15.panta pirmās
daļas 1.punktu un 9.punktu un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt līdzekļus 5263, 50 EUR apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
Rīgas iela 128, Līvāni, Līvānu novads, kadastra Nr.76110052601001, Vecticībnieku iela
6, Līvāni, Līvāni novads, kadastra Nr.76110052307001, Vecticībnieku iela 8, Līvāni,
Līvānu novads, kadastra Nr.76110052307002, Daugavpils iela 19, Līvāni, Līvāni
novads, kadastra Nr. 76110052307003, un Kurzemes iela 8, Līvāni, Līvānu novads,
kadastra Nr. 76110052314001, tehniskās dokumentācijas (būvju tehniskās apsekošanas
atzinumu un ēku energoefektivitātes novērtēšanu - energoauditu) izstrādei no Līvānu
novada domes 2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada
pamatbudžetā.
5.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.

19. Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļām.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Vārkavas novada domes 2015. gada 5. jūnija vēstuli Nr. VNP/311/15/241 „Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” kapitāla
daļu pārdošanu un pārdošanas noteikumu nosūtīšanu” ar piedāvājumu iegādāties,
izmantojot pirmpirkuma tiesības, Vārkavas novada domei piederošās SIA „Preiļu
slimnīca”, reģ nr. 4003244761, juridiskā adrese Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu novads,
kuras dalībniece ir arī Līvānu novada pašvaldība, 36 613 (trīsdesmit seši tūkstoši seši
simti trīspadsmit) kapitāla daļas vai atteikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141. panta trešo daļu,
Komerclikuma 189. pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
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dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atteikties no tiesībām iegādāties Vārkavas novada domei piederošās SIA
„Preiļu slimnīca” 36 613 (trīsdesmit seši tūkstoši seši simti trīspadsmit) kapitāla daļas.
2. Kapitāla daļu turētāja atbildīgajai darbiniecei Helēnai Jablonskai paziņojumu
par atteikšanos izmantot pirmpirkuma tiesības nosūtīt Vārkavas novada domei un SIA
„Preiļu slimnīca” valdei.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.

20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Dakteri” Turkos, Turku pagastā, Līvānu
novadā, pirkuma līguma slēgšanu
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. V., dzīvo (adrese), iesniegumu par pašvaldībai piekrītoša
zemesgabala „Dakteri”, Turkos, Turku pag., Līvānu nov., ar kadastra Nr. 7686
003 0261, pirkšanu par nosacīto cenu 1700 EUR , kura apstiprināta ar Līvānu novada
domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumu Nr. 5-20 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala
„Dakteri” Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu”, par
kuru 2015.gada 28.maijā A.Vanags ir veicis priekšapmaksu, un Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot A. V., dzīvo (adrese), pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu 1,14 ha
platībā ar nosaukumu „Dakteri” Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra Nr.
7686 003 0261, par nosacīto cenu 1700 EUR ( viens tūkstotis septiņi simti euro ).
2. Noteikt, ka A. V. pirkuma līgumu ar Līvānu novada domi noslēdzams līdz
2015.gada 1.augustam.
3. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes Juridiskās
nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
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21. Par atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu „Beči”, Turku pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot N. B., dzīvo (adrese), iesniegumu par zemes gabalu „Beči”, Turku
pagastā, Līvānu novadā, 3,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0094, 1,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0206, 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686 003 0271 un 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 001 0094, par kuriem ir
noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, atsavināšanu un Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma ceturtā panta ceturtās
daļas 8.punktu, kurā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā
kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes
nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai atsevišķus neapbūvētus zemesgabalus „Beči”, Turku
pagastā, Līvānu novadā 3,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0094, 1,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0206, 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686 003 0271 un 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 001 0094.
2. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmo zemes gabalu 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).
22. Par atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu Turku pagastā, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot D. K., dzīvo (adrese), iesniegumu par atsevišķu neapbūvētu zemes
gabalu Turku pagastā, Līvānu novadā, 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 001
0234, 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 003 0283, 2,2941 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686 003 0285, 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 005
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0208, 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0240, 0,7999 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686 006 0390 un 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006
0406, par kuriem ir noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums, atsavināšanu un
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma ceturtā panta ceturtās
daļas 8.punktu, kurā noteikts, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā
kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes
nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā, un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav

NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai atsevišķus neapbūvētus zemesgabalus Turku pagastā,
Līvānu novadā, 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 001 0234, 2,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686 003 0283, 2,2941 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686
003 0285, 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 005 0208, 1,3 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686 006 0240, 0,7999 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686
006 0390 un 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0406.
2. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmo zemes gabalu novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88,
Rēzekne, LV – 4601).
23. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. O., dzīvo (adrese), iesniegumu par pašvaldības īpašumā esošā
zemesgabala Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas pag., Līvānu nov., ar kadastra Nr. 7652
003 0106, pirkšanu par nosacīto cenu 3500 EUR, kura apstiprināta ar Līvānu novada
domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumu Nr. 5-19 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala
Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas
apstiprināšanu”, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.
un 44.pantiem, kuri nosaka atsavināšanas kārtību, ja nekustamo īpašumu iegūst šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona, un Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par pašvaldības
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nekustamā īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pārdot A. O., dzīvo (adrese), pašvaldības īpašumā esošo zemesgabalu 2,04 ha
platībā Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra Nr. 7652
003 0106, par nosacīto cenu 3500 EUR ( trīs tūkstoši pieci simti euro ).
2. Noteikt, ka A. O. pirkuma līgums ar Līvānu novada domi noslēdzams līdz
2015.gada 14. augustam.
3. Noteikt, ka visa pirkuma maksa, 3500,00 EUR apmērā, jāsamaksā līdz
2015.gada 31.decembrim.
4. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes Juridiskās
nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.”
24. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot G. K., dzīvo (adrese), 2015.gada 26.janvāra iesniegumu par zemes
nomas līguma slēgšanu par lietošanā bijušo zemes gabalu 0,0665 ha platībā ar kadastra
Nr.7652-005-0234, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, tika
konstatēts, ka ar Līvānu novada domes 2011.gada 24.novembra sēdes lēmumu Nr.21-16(1)
,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu” G. K. izbeigtas zemes
lietošanas tiesības par zemes gabalu 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-0050234, nosakot zemes nomas pirmtiesības. Uz zemes gabala atrodas G. K. piederoša
dārza māja.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta „Rīcība ar neizpirkto lauku
apvidus zemi” ceturtajai daļai - Par zemi, kas nepieciešama zemes lietotājam viņam
piederošo ēku (būvju) uzturēšanai, …, noslēdzams zemes nomas līgums.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 ,,Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2. un
72. punktam, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Ar 2015.gada 1.jūliju iznomāt G. K., dzīvo (adrese), lietošanā bijušo zemes
gabalu 0,0665 ha platībā ar kadastra Nr.7652-005-0234, kas atrodas Dimantos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, uz 10 (desmit) gadiem (skat. pielikumā izkopējumu no kadastra
kartes).
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1.2. Noteikt G. K. zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro gadā).
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV - 4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lapas.
2. Izskatot O. V., dzīvo: (adrese), 2015.gada 15.aprīļa iesniegumu par zemes
vienības 0,06 ha platībā, kas atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0764 iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienība
0,06 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0764 ar Līvānu novada domes
2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 5-4(2) „Par zemes gabalu nodošanu nomai”
nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Turku pagasta pārvaldes
ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu un, lai realizētu likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā
valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt O. V., dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību, kas
atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā, 0,06 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 7686 007 0764 uz 5 (pieciem) gadiem saskaņā ar pievienoto izkopējumu no
kadastra kartes, sakņu un augļu dārza ierīkošanai.
2.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
2.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot M. B., dzīvo: (adrese) 2015.gada 8.aprīļa iesniegumu par zemes
vienības 0,06 ha platībā, kas atrodas Dubnas viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā,
ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0750 iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienība
0,06 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0750 ar Līvānu novada domes
2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 5-4(1) „Par zemes gabalu nodošanu nomai”
nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Turku pagasta pārvaldes
ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu un, lai realizētu likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā
valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt M. B., dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienību 0,06
ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0750, kas atrodas Dubnas viensētās, Turku
pagastā, Līvānu novadā, uz 5 (pieciem) gadiem saskaņā ar pievienoto izkopējumu no
kadastra kartes, sakņu un augļu dārza ierīkošanai.
3.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
3.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
4. Izskatot S. Z., dzīvo: (adrese), 2015.gada 17.jūnija iesniegumu pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības daļas 0,1761 ha platībā no zemes vienības 0,5324 ha
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kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407, kas atrodas Rudzātos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienības daļa 0,1761 ha
platībā no zemes vienības 0,5324 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407,
kas atrodas Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā ar Līvānu novada domes
2015.gada 30.aprīļa sēdes lēmumu Nr. 5-4(3) „Par zemes gabalu nodošanu nomai”
nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Rudzātu pagasta
pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu un, lai realizētu likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā
valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Iznomāt S. Z., dzīvo: (adrese), pašvaldībai piekrītošo lauksaimniecībā
izmantojamo zemes vienības daļu 0,1761 ha platībā no zemes vienības 0,5324 ha
kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407, kas atrodas Rudzātos, Rudzātu
pagastā, uz 5 (pieciem) gadiem lauksaimniecības vajadzībām ar tiesībām līgumu
pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
4.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja minētā zemes vienības daļa būs nepieciešama pārvaldes funkciju
nodrošināšanai.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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: zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāna kopija uz 1 lp

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
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26. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW Passat,
reģistrācijas numurs EB 6149, izsoli
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un
nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, un 2014.
gada 28.aprīļa eksperta vērtējumā noteiktajai transportlīdzekļa vērtībai, un pamatojoties
uz Līvānu novada domes 2014.gada 27.marta un 2014.gada 30.oktobra lēmumiem Nr. 43 un Nr. 17-21 „Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW
Passat atsavināšanu” tika veikta automašīnas VW Passat izsole. Ņemot vērā, ka
2015.gada 3.jūnijā rīkotā izsole bija nesekmīga, un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 7.pantu, kurš nosaka, ja lēmumā par publiskas personas
mantas atsavināšanu noteiktais atsavināšanas veids nav bijis sekmīgs, var noteikt citu
atsavināšanas veidu, un 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 V. Anspakam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2015. gada 3. jūnija izsoles rezultātus un atzīt 2015.gada 3.jūnijā
rīkoto pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW Passat,
reģistrācijas numurs EB 6149, 2000. izlaiduma gads, izsoli par nenotikušu.
2. Pārdot vieglo pasažieru automašīnu VW Passat, reģistrācijas numurs EB 6149,
par metāllūžņu cenu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka
27. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Jersikas pamatskolas 2015.gada 12.jūnija vēstuli Nr.1-13/26 par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu Līvānu invalīdu sporta kluba “Līdzās”, sadarbībā ar
Latvijas Paraolimpisko komiteju, rīkotajā nometnē Jersikas pamatskolā no 2015.gada
13.jūlija līdz 2015.gada 16.jūlijam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 14. punkta „b” un „g” apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt ēdināšanas maksu Līvānu invalīdu sporta kluba “Līdzās”,
sadarbībā ar Latvijas Paraolimpisko komiteju, rīkotajā nometnē Jersikas pamatskolā no
2015.gada 13.jūlija līdz 2015.gada 16.jūlijam:
1.1. brokastis 2,00 EUR (t.sk. 1,70 EUR produktu iegādei) apmērā un PVN
vienai personai,
1.2. pusdienas 4,00 EUR (t.sk. 3,40 EUR produktu iegādei) apmērā un PVN
vienai personai,
1.3. vakariņas 3,00 EUR (t.sk. 2,55 EUR produktu iegādei) apmērā un PVN
vienai personai.
2. Apstiprināt sporta zāles ar inventāru nomas maksu Līvānu invalīdu sporta
kluba “Līdzās”, sadarbībā ar Latvijas Paraolimpisko komiteju, rīkotajā nometnē Jersikas
pamatskolā no 2015.gada 13.jūlija līdz 2015.gada 16.jūlijam 25,00 EUR un PVN dienā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Jersikas pamatskolas direktore
Inese Jaunušāne.
28. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes deputātes Ināras Kalvānes 2015. gada 18. jūnija
iesniegumu par deputāta pilnvaru nolikšanu un pamatojoties uz Republikas pilsētas
domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izbeigt Līvānu novada domes deputātes Ināras Kalvānes (Zaļo un zemnieku
savienība) deputāta pilnvaras un izslēgt no Līvānu novada domes sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas sastāva.
2. Ar 2015. gada 26. jūniju atbrīvot Ināru Kalvāni no Administratīvo aktu strīdu
komisijas un Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekļa
pienākumiem un izslēgt no komisiju sastāva.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
Inta Raubiška un priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Sēde beidzas plkst.1130
Protokols parakstīts 2015. gada 1. jūlijā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksta/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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