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Aivars Smelcers, Turku pagasta pārvaldes vadītājs,
Valija Ruisa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Līga Ancāne, galvenā ekonomiste,

Iveta Dobele, investīciju un projekta nodaļas vadītāja
Indra Upeniece, sabiedrisko attiecību un ārējos sakaru nodaļas vadītājas p.i.
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 A. Usāne.
3. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
4. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
5. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
6. Par Līvānu būvvaldes nolikumu. Ziņo J. Magdaļenoks.
7. Par izmaiņām komisijas sastāvā. Ziņo J. Magdaļenoks.
8. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018.gadam Ikgadējo ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.3), t.sk. trīs gadu
pārskata ziņojumu. Ziņo A. Vaivods.
9. Par noteikumiem „Līvānu novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības
noteikumi”. Ziņo A. Vaivods.
10. Par noteikumiem „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība”. Ziņo A. Vaivods.
11. Par finansējuma pārdali apkures izdevumu segšanai. Ziņo A. Vaivods.
12. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas
pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
14. Par objektu izslēgšanu no nepabeigtās celtniecības objektu sastāva un
norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods.
15. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
16. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
17. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Rasiņas”, Turku pagastā, Līvānu
novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.

1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
27.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne pārstāvēja
pašvaldību SIA “LLKC” Preiļu konsultāciju biroja un Preiļu Lauksaimnieku
apvienības rīkotajā Lauksaimnieku gada pasākumā, kas norisinājās Riebiņu novadā.
28.novembrī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne sveica folkloras kopu “Ceiruleits”
25 gadu jubilejas pasākumā Līvānu novada Kultūras centrā.
1.decembrī Līvānu novada domē notika Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
direktora kandidātu izvērtēšanas komisijas sanāksme. Ar gūto punktu pārsvaru no 7
kandidātiem amatam izvirzīta Indra Iesalniece, kuras kandidatūra 8.decembrī tika
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apstiprināta ar Līvānu novada domes lēmumu. I. Iesalniece uzsāka darbu minētajā
amatā ar šī gada 10.decembri.
2.decembrī:
1) Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece
Aija Usāne piedalījās Valsts policijas 97.gadadienai veltītajā pasākumā Krāslavā.
Domes priekšsēdētājam A. Vaivodam tika pasniegts Valsts policijas Goda raksts par
veiksmīgu sadarbību un sniegto atbalstu Valsts policijas uzdevumu realizācijā.
2) Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās Līvānu novada
pašvaldības mazo grantu projektu konkursa noslēguma pasākumā, kur pašvaldības
vārdā pateicās projektu īstenotājiem par brīvprātīgo darbu novada dzīves vides
veidošanā un sakārtošanā.
3.decembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Aija
Usāne piedalījās Policijas dienai veltītajā pasākumā Preiļos, kur pasniedza Līvānu
novada domes Pateicības rakstus par ieguldījumu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā
četriem Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas Līvānu iecirkņa darbiniekiem Ainim Utnānam, Aleksandram Grundam,
Andrim Naglim, Valērijam Puriškevičam.
4.decembrī domes izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās pašvaldību apvienības
“Sabiedrība ar dvēseli - Latvija” (SDL) Latgales reģiona projektu izvērtēšanas
komisijas sēdē, kas notika Līvānu novada domē. Sēdē piedalījās arī Riebiņu novada
pašvaldības pārstāve Antra Meluškāne un SDL neatkarīgais eksperts no Lielvārdes
novada Eduards Zvirgzds.
8.decembrī:
1) Notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde.
2) Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Rēzeknes Augstskolas pārstāvjiem,
lai apspriestu jautājumu par augstskolas filiāles izveidi Līvānos, Līvānu novada
Vakara (maiņu) vidusskolas telpās. Plānots, ka minētā filiāle uzsāks darbu ar
2016.gada 1.septembri, izveidojot studentu grupu un uzņemot studentus studiju
programmā “Mašīnbūves speciālists” (1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība,
galvenie studiju kursi – mehatronika, mehānika, elektronika u.c.). Augstskola ir
sagatavojusi dokumentāciju programmas licencēšanai. Grupas atvēršanai
nepieciešami vismaz 15 studenti, sākotnēji plānotas 5 budžeta vietas, bet vēlāk to
skaits varētu tikt palielināts. Studentiem paredzētas nodarbības Līvānos, bet
laboratorijas nodarbības - Rēzeknes Augstskolā, kā arī plānota prakse vietējos
uzņēmumos.
9.decembrī:
1) Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Latvijas Reģionu Televīzijas
„Re:TV” raidījumā par ES fondu apguves jautājumiem.
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2) Priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās SIA “Preiļu slimnīca” akcionāru
sanāksmē.
10.decembrī:
1) Notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
2) Izpilddirektors Uldis Skreivers tikās ar Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas
valdes locekli Rūtu Benderi, lai pārrunātu jautājumus par situāciju atkritumu
apsaimniekošanas jomā Līvānu novadā.
3) Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods apmeklēja LR Valsts prezidenta Raimonda
Vējoņa un biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienības” pārstāvju tikšanos, kur
tika diskutēts par vairākiem problēmjautājumiem – valsts iestāžu reģionālo
sadalījumu, virssaistību palielināšanas iespēju, izglītības politiku, administratīvi
teritoriālās reformas ieceri, valsts autoceļu sakārtošanu un vairākiem citiem
jautājumiem. Pēcpusdienā notika vēl viena tikšanās ar Valsts prezidentu, kur tika
diskutēts par jaunās valdības veidošanas jautājumiem.
12.decembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods pārstāvēja pašvaldību un uzrunāja
starptautiskā sēdvolejbola turnīra “Līvānu kauss - 2015” un kikboksa sacensību
“Latgales kauss kikboksā” dalībniekus.
13.decembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods teica uzrunu Līvānu novada lielās
egles iedegšanas pasākumā pie Līvānu novada Kultūras centra.
14.decembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Koalīcijas sadarbības
padomes sēdē un Zaļo un zemnieku savienības valdes sēdē, kur tika skatīti jautājumi
par speciālajām ekonomiskajām zonām.
2. Dzīvokļa jautājumi.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot S. R., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 28. oktobra
iesniegumu (reģ. 2015. gada 30. oktobrī ar nr. 2-11.1/15/932-R) par pašvaldības
palīdzību uzlabot dzīves apstākļus kā bārenim un, pamatojoties uz likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas trešo 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
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iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 2. punktam un 3.1. punktam, un saskaņā
ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt S. R., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 1 cilv.,
labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa (adrese), ar kop.pl. 36,00 m2 īres tiesības uz laiku līdz
2015. gada 30. jūnijam ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
1.2. S. R. mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā noslēgt līgumu ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par labiekārtota 1 – istabu dzīvokļa
(adrese) īri.
1.3. Izslēgt S. R. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, pirmās kārtas palīdzības nodrošināšanas grupas, kārtas
nr. 5.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi kancelejas pārzine Anna Elksne.
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
2. Izskatot J. F., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2015. gada 17. novembra
iesniegumu (reģ. 2015. gada 17. novembrī ar nr. 2-11.1/15/978-F) par izslēgšanu no
dzīvokļa apstākļu uzlabošanas uzskaites un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 10. panta pirmās daļas otro punktu, kurā noteikts, ka
persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra, ja zuduši apstākļi, kuri bijuši par pamatu
šīs personas reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņemšanai, un atbilstoši 2006. gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Izslēgt J. F. no reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājuma risināšanā, jauno ģimeņu palīdzības nodrošināšanas grupas, kārtas nr. 6,
saskaņā ar viņas iesniegumu.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna
Elksne.
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2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

3. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma (nosaukums) ar kopējo kadastra Nr. (numurs), kas
atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, īpašnieka A. K., dzīvo (adrese), pilnvarotās
personas J. A., dzīvo (adrese), 2015.gada 30.novembra iesniegumu par nekustamā
īpašuma (nosaukums), kas sastāv no trīs zemes vienībām 10,1 ha kopplatībā
sadalīšanu, atdalot no tā trešo zemes vienību 5,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(apzīmējums), piešķirt tai jaunu nosaukumu un atstāt esošo zemes izmantošanas
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101),
un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, un
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas
1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 8.punktu un 17.2.punktu, un likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma (nosaukums), kas atrodas Līvānu novada
Rožupes pagastā ar kopējo kadastra Nr. (numurs), zemes vienību 5,7 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu (apzīmējums), saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 5,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
(apzīmējums) piešķirt jaunu nosaukumu (nosaukums) un noteikt zemes lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1lpp.
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4. Par nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai
apbūvētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0262, kas atrodas Kūkās,
Rožupes 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, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt pašvaldībai piekrītošai apbūvētai zemes vienībai 0,5511 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0262, kas atrodas Kūkās, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, nosaukumu ,,Brīnums” (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes).
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
1.3 Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1lpp.
2. Izskatot A. V., dzīvo (adrese), 2015.gada 3.decembra iesniegumu par
nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam – zemes vienībai ar kadastra Nr.
(numurs), kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, sakarā datu ievadīšanu Valsts
zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVK IS) un
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, 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, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt nekustamajam īpašumam – zemes vienībai 3,85 ha platībā ar
kadastra Nr.(numurs), kas atrodas Birzākos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
nosaukumu (nosaukums) (sk. pielikumā zemes robežu plānu).
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.

5. Par zemes nomu.
Ziņo J. Magdaļenoks
1. Izskatot A. V., dzīvo: (adrese), 2015.gada 25.novembra iesniegumu par
2012.gada 19.decembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/12/64
darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes vienību no
zemes rezerves fonda 0,076 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652 005 0260 un
0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652 005 0271 kas atrodas Dimantos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomu), 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 neapbūvētos zemes gabalus, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt ar A. V., dzīvo: (adrese), 2012.gada 19.decembrī noslēgto
Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/64, kas noslēgts par zemes
vienību no zemes rezerves fonda 0,076 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652
005 0260 un 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652 005 0271, kas atrodas
Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomu, darbības termiņu uz 5 (pieciem)
gadiem (līdz 2020.gada 31.decembrim), 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.
1.2. 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.
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 aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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2. Izskatot R. S., dzīvo: (adrese), 2015.gada 26.novembra iesniegumu par
2014.gada 30.decembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/71
darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes vienību no
zemes rezerves fonda 1,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652 005 0117 un
1,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652 005 0152 kas atrodas Darankās,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomu), 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 neapbūvētos zemes gabalus, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar R. S., dzīvo: (adrese), 2014.gada 30.decembrī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/71, kas noslēgts par zemes vienību
no zemes rezerves fonda 1,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652 005 0117
un 1,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652 005 0152 kas atrodas Darankās,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomu, darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz
2020.gada 29.decembrim), 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.
2.2. 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.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot A. A., dzīvo: (adrese), 2015.gada 01.decembra iesniegumu par
2014.gada 16.oktobra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/63
darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes vienību no
zemes rezerves fonda 1,82 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652 005 0089 un
0,704 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652 005 0570 kas atrodas Jersikā,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomu), 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
9

„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 neapbūvētos zemes gabalus, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt ar A. A., dzīvo: (adrese), 2014.gada 16.oktobrī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/63, kas noslēgts par zemes vienību
no zemes rezerves fonda 1,82 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652 005 0089
un 0,704 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 7652 005 0570, kas atrodas Jersikā,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomu, darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem (līdz
2020.gada 15.oktobrim), 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.
3.2. 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.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot A. R., dzīvo: (adrese), 2015.gada 02.decembra iesniegumu par
2014.gada 8.septembra Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/52
darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par pašvaldībai
piekrītošu zemes vienību 0,6109 ha platībā ar kadastra Nr. 7666 010 0428 un 0,4338
ha platībā ar kadastra Nr. 7666 010 0429, kas atrodas Rožupē, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, nomu. Uz iznomātās zemes atrodas zemes lietotājam ar tēva
testamentu novēlēta dzīvojamā māja un saimniecības ēkas, kas nav reģistrētas
zemesgrāmatā), un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.pantu 2.1 un 4. daļu un
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
publiskas personas zemes nomu” 6.3., 7.2 un 7.2 punktu un uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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4.1. Pagarināt ar A. R., dzīvo: (adrese), 2014.gada 08.septembrī noslēgto
Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/52, kas noslēgts par
pašvaldībai piekrītošu zemes vienību 0,6109 ha platībā ar kadastra Nr. 7666 010 0428
un 0,4338 ha platībā ar kadastra Nr. 7666 010 0429 kas atrodas Rožupē, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā nomu, darbības termiņu uz 1 (vienu) gadu (līdz 2016.gada
7.septembrim), ar tiesībām līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas
mērķim (0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve, nosakot zemes nomas maksu
1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28,00 EUR un
PVN gadā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
4.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Izskatot S. R., dzīvo: (adrese) 2015.gada 23.jūlija iesniegumu par zemes
vienību 0,0786 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0242 un 0,06 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0226, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
iznomāšanu, tika konstatēts, ka zemes vienības 0,0786 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0242 un 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0226 ar Līvānu novada domes 2015.gada 28.augusta sēdes lēmumu Nr. 12-13(1) „Par
zemes gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota
redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti uz minēto zemes gabalu
nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktam, un lai
realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas trešajā punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
5.1. Iznomāt S. R., dzīvo(adrese), no rezerves zemes fonda zemes vienības,
kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, 0,0786 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0242 un 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0226 uz 5 (pieciem) gadiem saskaņā ar pievienoto izkopējumu no kadastra kartes, sakņu
un augļu dārza ierīkošanai.
5.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un
PVN.
5.3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu
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zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme.
5.4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
5.5. 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 2 lpp.
6. Par Līvānu būvvaldes nolikumu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada būvvaldes vadītājas Diānas Rjaboškapovas iesniegto
Līvānu novada būvvaldes nolikuma jaunā redakcijā projektu, un saskaņā ar
Būvniecības likuma 7. pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas
1.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada būvvaldes nolikumu jaunā redakcijā (skatīt
nolikumu pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Līvānu novada domes 2015.gada 26. februāra
lēmumu Nr.2 – 42 apstiprinātais Līvānu novada būvvaldes nolikumu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu būvvaldes vadītāja Diāna
Rjaboškapova.
Pielikumā: Līvānu novada būvvaldes nolikums uz 7 lpp.
7. Par izmaiņām komisijas sastāvā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes komisijas, darījumu ar lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, izvērtēšanai (turpmāk – Komisija) , kas apstiprināta ar Līvānu
novada domes 2014. gada 27. novembra sēdes protokola lēmumu Nr. 19-8,
priekšsēdētāja Dominika Jaujas iesniegumu par atbrīvošanu no komisijas
priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas ar 2016. gada 1. janvāri un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 748 “Noteikumi par
darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16. punktu, kurā noteikts, ka “Novada
pašvaldība no pašvaldības pārstāvjiem izveido komisiju vismaz piecu locekļu sastāvā
lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā” un 17. punktu,
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kurā noteikts, ka “Komisijas priekšsēdētāju un komisijas locekļus ievēlē likumā "Par
pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.”, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu
un 61. pantu, un Līvānu novada pašvaldības nolikuma 49. punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2016. gada 1. janvāri atbrīvot Dominiku Jauju no Līvānu novada domes
komisijas, darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izvērtēšanai priekšsēdētāja
pienākumiem un izslēgt no komisijas sastāva.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
8. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018.gadam Ikgadējo ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.3),
t.sk. trīs gadu pārskata ziņojumu
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro I. Dobele
Izskatot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.2018. gadam Ikgadējo ieviešanas uzraudzības ziņojumu Nr.3, t.sk. trīs gadu pārskata
ziņojumu, kas izstrādāts pamatojoties uz LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2014.gada 3.decembra noteikto vadlīniju dokumenta „Metodiskie
ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” XII. Daļu
(Attīstības programmas īstenošanas uzraudzība), Līvānu novada pašvaldības
dokumenta „Līvānu novada pašvaldības integrētā attīstības programma 2012.–
2018.gadam” IV daļu (Ieviešanas uzraudzības plāns) un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 25.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 5.maija noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”
16. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.–2018.gadam Ikgadējo ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.3), t.sk. trīs gadu
pārskata ziņojumu.
2. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu publicēt Līvānu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
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3. Lēmumu un Ikgadējo ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.3), t.sk. trīs
gadu pārskata ziņojumu, publicēt Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un investīciju un projektu nodaļas vadītāja Iveta
Dobele.
Pielikumā: Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.–2018.gadam Ikgadējais ieviešanas uzraudzības ziņojums (Nr.3),
t.sk. trīs gadu pārskata ziņojums un pielikumi
9. Par noteikumiem “Līvānu novada pašvaldības kapitālsabiedrību
pārvaldības noteikumi”
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes noteikumu “Līvānu novada pašvaldības
kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi” projektu un pamatojoties uz Finanšu
komitejas ierosinājumu, un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2.
punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt noteikumus Nr.8 “Līvānu novada pašvaldības kapitālsabiedrību
pārvaldības noteikumi” /sk.pielikumā/.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir kapitāla daļu turētāja pārstāvis Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
Pielikumā: noteikumi uz 7 lpp.
10. Par noteikumiem „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika
un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes noteikumu „Maksas pakalpojumu izcenojumu
noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” projektu un
pamatojoties Finanšu komitejas ierosinājumu, un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.
panta pirmās daļas 3. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
14.punkta g) apakšpunktu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
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Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt noteikumus Nr.9 „Maksas pakalpojumu
izcenojumu
noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” /sk.pielikumā/.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska un Līvānu novada pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību vadītāji.
Pielikumā: noteikumi uz 7 lpp.
11. Par finansējuma pārdali apkures izdevumu apmaksai.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada domes finanšu nodaļas ierosinājumu par Līvānu
novada domes 2015.gada budžetā iestāžu apkurei paredzētā finansējuma pārdali starp
iestādēm, ņemot vērā ēku apkures faktiskās izmaksas, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā:
1.1. Samazināt finansējumu apkures izdevumu apmaksai Līvānu novada
kultūras centram par 2909,00 EUR;
1.2. Samazināt finansējumu apkures izdevumu apmaksai Līvānu novada
centrālajai bibliotēkai par 2445,00 EUR;
1.3. Samazināt finansējumu apkures izdevumu apmaksai Līvānu bērnu un
jauniešu centram par 923,00 EUR;
1.4. Samazināt finansējumu apkures izdevumu apmaksai Līvānu 1.vidusskolai
par 745,00 EUR;
1.5. Samazināt finansējumu apkures izdevumu apmaksai Līvānu novada
vakara (maiņu) vidusskolai par 887,00 EUR;
1.6. Samazināt finansējumu apkures izdevumu apmaksai budžeta sadaļā
“Līvānu pilsētas teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” par 725,00 EUR;
1.7. Palielināt finansējumu apkures izdevumu apmaksai Līvānu novada
pirmsskolas izglītības iestādei „Rūķīši” par 2285,00 EUR;
1.8. Palielināt finansējumu apkures izdevumu apmaksai Līvānu novada domes
pārvaldei par 1218,00 EUR;
1.9. Palielināt finansējumu apkures izdevumu apmaksai Līvānu
inženiertehnoloģiju un inovāciju centram par 140,00 EUR;
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1.10. Palielināt finansējumu apkures izdevumu apmaksai Līvānu 2.vidusskolai
par 3929,00 EUR;
1.11. Palielināt finansējumu apkures izdevumu apmaksai J. Graubiņa Līvānu
mūzikas un mākslas skolai par 820,00 EUR;
1.12. Palielināt finansējumu pašvaldības ēkas Stacijas ielā 2, Līvānos apkures
izdevumu apmaksai par 242,00 EUR;
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.

12. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību
iesniegtajiem maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķiniem un saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “b” un “g” apakšpunktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt maksas pakalpojuma izcenojumus Līvānu novada pašvaldības
iestādēs un Līvānu novada domes struktūrvienībās:
1.1. Maksas pakalpojumu cenrādis Līvānu novada domē (skat. pielikumu),
1.2. Maksas pakalpojumu cenrādis Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā (skat.
pielikumu),
1.3. Maksas pakalpojumu cenrādis Jersikas pagasta pārvaldē (skat. pielikumu),
1.4. Maksas pakalpojumu cenrādis Rožupes pagasta pārvaldē (skat.
pielikumu),
1.5. Maksas pakalpojumu cenrādis Rudzātu pagasta pārvaldē (skat.
pielikumu),
1.6. Maksas pakalpojumu cenrādis Sutru pagasta pārvaldē (skat. pielikumu),
1.7. Maksas pakalpojumu cenrādis Turku pagasta pārvaldē (skat. pielikumu),
1.8. Maksas pakalpojumu cenrādis Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju
centrā (skat. pielikumu),
1.9. Maksas pakalpojumu cenrādis Latgales mākslas un amatniecības centrā
(skat. pielikumu),
1.10. Maksas pakalpojumu cenrādis Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu
centrā “Kvartāls” (skat. pielikumu),
1.11. Maksas pakalpojumu cenrādis Līvānu novada kultūras centrā un tā
struktūrvienībās (skat. pielikumu),
1.12. Maksas pakalpojumu cenrādis Līvānu novada centrālajā bibliotēkā un tās
filiālēs (skat. pielikumu),
16

1.13. Maksas pakalpojumu cenrādis Līvānu 1.vidusskolā (skat. pielikumu),
1.14. Maksas pakalpojumu cenrādis Līvānu 2.vidusskolā (skat. pielikumu),
1.15. Maksas pakalpojumu cenrādis Līvānu novada Vakara (maiņu)
vidusskolā (skat. pielikumu),
1.16. Maksas pakalpojumu cenrādis Jersikas pamatskolā (skat. pielikumu),
1.17. Maksas pakalpojumu cenrādis Rudzātu vidusskolā (skat. pielikumu),
1.18. Maksas pakalpojumu cenrādis Rudzātu speciālajā internātpamatskolā
(skat. pielikumu),
1.19. Maksas pakalpojumu cenrādis Sutru pamatskolā (skat. pielikumu),
1.20. Maksas pakalpojumu cenrādis Līvānu bērnu un jauniešu centrā (skat.
pielikumu),
1.21. Maksas pakalpojumu cenrādis Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un
mākslas skolā (skat. pielikumu),
1.22. Maksas pakalpojumu cenrādis Līvānu novada pirmsskolas izglītības
iestādē “Rūķīši” (skat. pielikumu),
1.23. Maksas pakalpojumu cenrādis Līvānu novada pašvaldības pamata un
vispārējās izglītības iestādēs (skat. pielikumu),
1.24. Maksas pakalpojumu cenrādis Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrā
“Rožlejas” (skat. pielikumu).
2.Noteikt, ka apstiprinātās maksas pakalpojumu cenas par sniegtajiem
pamatpakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (aukstais ūdens,
kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana) Līvānu novada pagastu teritorijā stājas
spēkā ar 2016. gada 1. aprīli.
3. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un iestāžu (struktūrvienību) vadītāji.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrāži uz 27 lpp.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Žannas Osipovas
2015.gada 2.decembra Nr.06164/027/2015-NOS paziņojumu par nekustamā īpašuma
novērtējumu izpildu lietā Nr.00359/027/2012 un par piedziņas vēršanu uz I. B.,
personas kods (kods), piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas (adrese), ar
kadastra Nr.(numurs), un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2014.gada
27.novembra lēmumu Nr.19-14(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
piedziņu”, tika konstatēts, ka:
I.B. par zemes īpašumu ar kadastra Nr.(numurs), kas atrodas (adrese), uz
2014.gada 31.decembri bija konstatēts nekustamā īpašuma nodokļa parāds 51,17
EUR (piecdesmit viens euro un 17 centi) apmērā.
Laika periodā no iepriekšējā lēmuma stāšanās spēkā līdz šim brīdim
maksājumi nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanai netika veikti un parāda
pieaugums uz 2016. gada 31.janvāri (prognozējamais nekustamā īpašuma nodokļa
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maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir pieaudzis par 16,98 EUR (sešpadsmit euro
un 98 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 9,19 EUR (deviņi eiro un 19 centi) un
nokavējuma nauda 7.79 EUR (septiņi eiro un 79 centi), kopsummā 68,15 EUR
(sešdesmit astoņi euro un 15 centi), tajā skaitā pamatparāds 44.63 EUR (četrdesmit
četri euro un 63 centi) un nokavējuma nauda 23.52 EUR (divdesmit trīs euro un 52
centi).
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 7.panta trešās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka, ja īpašumu atsavina, veicot
maksātnespējas procesu vai vēršot piedziņu bezstrīda kārtībā uz nekustamo īpašumu,
bijušā īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākums izbeidzas ar
nākamo mēnesi pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru apstiprināta
nekustamā īpašuma izsole, un pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām”
15., 18., 20., 26. pantu un 29. pantu, un likuma “Par pašvaldībām” 14. un 21. pantu,
un Latvijas Civilprocesa likuma 539. panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Precizēt Līvānu novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumā Nr.1914(1) „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu”, piedzenamo nekustamā
īpašuma nodokļa parāda kopējo summu (par nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.(numurs), kas atrodas (adrese), kas uz 2016.gada 31.janvāri (prognozējamais
nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma beigu termiņš) ir 68,15 EUR
(sešdesmit astoņi euro un 15 centi), tajā skaitā pamatparāds 44.63 EUR (četrdesmit
četri euro un 63 centi) un nokavējuma nauda 23.52 EUR (divdesmit trīs euro un 52
centi).
2. Piedzīt no I. B., personas kods (kods), deklarētā adrese: (adrese), nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 68,15 EUR (sešdesmit astoņi euro un 15 centi), kas sastāv
no nekustamā īpašuma nodokļa parāda uz 2014.gada 31.decembri ir 51.17 EUR
(piecdesmit viens euro un 17 centi) apmērā un nekustamā īpašuma parāda pieauguma
16,98 EUR (sešpadsmit euro un 98 centi) apmērā, tajā skaitā pamatparāds 9,19 EUR
(deviņi eiro un 19 centi) un nokavējuma nauda 7.79 EUR (septiņi eiro un 79 centi)
par nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.7666 006 0111, kas atrodas „Medņu sala”,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā.
3. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda maksājumi veicami Līvānu novada
domes bankas kontā: AS „Citadele banka”, konts: LV79PARX0004642660004, kods:
PARXLV22.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir juriskonsulte Sanita Grabāne.
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.
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14. Par objektu izslēgšanu no nepabeigtās celtniecības objektu sastāva un
norakstīšanu.
Ziņo A. Vaivods
Veicot ilgtermiņa ieguldījumu pamatlīdzekļu nepabeigtās celtniecības objektu
izvērtēšanu 2015. gada pārskata periodā un izskatot Apsekošanas komisijas 2015.gada
10.decembra aktus par pašvaldības nepabeigtajiem būvniecības objektiem, tika
konstatēts:
1) pašvaldības ēkas Rūpniecības ielā 1a, Līvānos, Līvānu novadā vienkāršotas
renovācijas ieceres dokumentācijas “Pašvaldības ēkas Rūpniecības ielā 1a, Līvānos,
Līvānu novadā vienkāršotas renovācijas ieceres dokumentācija”, izstrādāta 2011.gadā,
izstrādātājs SIA ,,PILS M”, reģistrācijas Nr.47703002196, akceptēta Līvānu būvvaldē
2011.gada 31.janvārī ar Nr.2-5/11/3, akcepta termiņš beidzās 2013.gada 31.janvārī,
risinājums neatbilst spēkā esošajam Būvniecības likumam, Vispārīgiem
būvnoteikumiem un Ēku būvnoteikumiem;
2) Līvānu novada domes ēkas Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā
vienkāršotas renovācijas ieceres dokumentācijas ,,Līvānu novada domes ēkas Rīgas
ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā vienkāršotas renovācijas ieceres dokumentācija”
izstrādāta 2011.gadā, izstrādātājs SIA ,,PILS M”, reģistrācijas Nr.47703002196,
akceptēta Līvānu būvvaldē 2011.gada 31.janvārī ar Nr.2-5/11/5, akcepta termiņš
beidzās 2013.gada 31.janvārī, risinājums neatbilst spēkā esošajam Būvniecības
likumam, Vispārīgiem būvnoteikumiem un Ēku būvnoteikumiem;
3) pašvaldības ēkas Rīgas ielā 4b, Līvānos, Līvānu novadā vienkāršotas
renovācijas ieceres dokumentācijas ,,Pašvaldības ēkas Rīgas ielā 4b, Līvānos, Līvānu
novadā vienkāršotas renovācijas ieceres
dokumentācija” izstrādāta 2011.gadā,
izstrādātājs SIA ,,PILS M”, reģistrācijas Nr.47703002196, akceptēta Līvānu būvvaldē
2011.gada 14.martā ar Nr.2-5/11/21, akcepta termiņš beidzās 2013.gada 14.martā,
risinājums neatbilst spēkā esošajam Būvniecības likumam, Vispārīgiem
būvnoteikumiem un Ēku būvnoteikumiem;
4) Pašvaldības tautas mākslas studijas ,,Dubna” ēkas Sporta ielā 5a, Līvānos,
Līvānu novadā vienkāršotas renovācijas ieceres dokumentācijas ,,Pašvaldības tautas
mākslas studijas ,,Dubna” ēkas Sporta ielā 5a, Līvānos, Līvānu novadā vienkāršotas
renovācijas ieceres dokumentācija” izstrādāta 2011.gadā, izstrādātājs SIA ,,PILS M”,
reģistrācijas Nr.47703002196, akceptēta Līvānu būvvaldē 2011.gada 31.janvārī ar
Nr.2-5/11/4, akcepta termiņš beidzās 2013.gada 31.janvārī, risinājums neatbilst spēkā
esošajam Būvniecības likumam, Vispārīgiem būvnoteikumiem un Ēku
būvnoteikumiem;
5) tehniski ekonomiskais pamatojums ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstības projektam Turku un Jaunsilavas ciemos Turku pagastā, Līvānu novadā
,,Tehniski ekonomiskais pamatojums ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības
projektam Turku un Jaunsilavas ciemos Turku pagastā, Līvānu novadā ”, izstrādāts
2006.gadā, izstrādātājs SIA ,,Attīstība Reģioniem”, neatbilst esošajai situācijai, jo
kopš 2006.gada ir mainījušies dati un situācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu
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nodrošināšanu Turku pagastā, kā arī 2013.gadā ir uzsākta Jaunsilavas ciema
ūdensapgādes sistēmas ierīkošana atbilstoši izstrādātajam būvprojektam.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministru kabineta 2009. gada 15.
decembra noteikumiem Nr. 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti”, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2. panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Līvānu novada domes ilgtermiņa ieguldījumu pamatlīdzekļu
nepabeigtās celtniecības objektu sastāva
1.1. objektu “Pašvaldības ēkas Rūpniecības ielā 1a, Līvānos, Līvānu novadā
vienkāršotas renovācijas ieceres dokumentācija” un norakstīt budžeta gada izdevumos
nepabeigtā celtniecības objekta vērtību 491,84 euro (četri simti deviņdesmit viens
euro astoņdesmit četri centi) apmērā;
1.2. objektu ,,Līvānu novada domes ēkas Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu
novadā vienkāršotas renovācijas ieceres dokumentācija” un norakstīt budžeta gada
izdevumos nepabeigtā celtniecības objekta vērtību 491,84 euro (četri simti
deviņdesmit viens euro astoņdesmit četri centi) apmērā;
1.3. objektu ,,Pašvaldības ēkas Rīgas ielā 4b, Līvānos, Līvānu novadā
vienkāršotas renovācijas ieceres
dokumentācija” un norakstīt budžeta gada
izdevumos nepabeigtā celtniecības objekta vērtību 694,36 euro (seši simti
deviņdesmit četri euro trīsdesmit seši centi) apmērā;
1.4. objektu ,,Pašvaldības tautas mākslas studijas ,,Dubna” ēkas Sporta ielā 5a,
Līvānos, Līvānu novadā vienkāršotas renovācijas ieceres dokumentācija” ” un
norakstīt budžeta gada izdevumos nepabeigtā celtniecības objekta vērtību 491,84 euro
(četri simti deviņdesmit viens euro astoņdesmit četri centi) apmērā;
1.5.objektu ,,Tehniski ekonomiskais pamatojums ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstības projektam Turku un Jaunsilavas ciemos Turku pagastā,
Līvānu novadā ” un norakstīt budžeta gada izdevumos nepabeigtā celtniecības objekta
vērtību 9682,88 euro (deviņi tūkstoši seši simti astoņdesmit divi euro astoņdesmit
astoņi centi) apmērā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
15. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2015.gada
10.decembra iesniegumu par papildus līdzekļu piešķiršanu 25293 EUR apmērā
Līvānu pilsētas teritorijas regulārās apkopšanas, apzaļumošanas, labiekārtošanas,
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sanitārās attīrīšanas darbu apmaksai 2015.gadā sakarā ar to, ka ir palielinājusies
apkopjamo teritoriju platība un darbu apjomi, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus līdzekļus 25293 EUR apmērā Līvānu pilsētas teritorijas
regulārās apkopšanas, apzaļumošanas, labiekārtošanas, sanitārās attīrīšanas darbu
apmaksai 2015.gadā, tai skaitā no Līvānu novada domes ieņēmumiem no dividendēm
5246 EUR apmērā, no papildus nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtēja gada
maksājumiem 12047 EUR apmērā un līdzekļu ekonomijas daļas “Izdevumi par
elektroenerģiju” sadaļā “Līvānu pilsētas teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” 8000
EUR apmērā, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada
pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
16. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot biedrības „Sava kabata”, reģ.nr. 40008060421, juridiskā adrese:
Lāčplēša iela 28, Līvāni, Līvānu novads, 2015.gada 8.decembra vēstuli Nr. IZ-SK2015/7 par 2014.gada 15.maijā noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.
LND/2-13.6/14/4 ar grozījumiem 2014.gada 12.novembrī Nr. LND/2-13.6/14/4-1
(Līgums noslēgts par tirdzniecības vietu 6 m2 platībā Latgales mākslas un
amatniecības centrā (centra hallē, telpā ar litera nr.1), Domes ielā 1, Līvānos,
tirdzniecībai ar suvenīriem un amatnieku izstrādājumiem ) pagarināšanu, un ņemot
vērā ka līguma pagarinājuma termiņš ir beidzies 2015.gada 31.oktobrī, bet Nomnieks
turpina izmantot iznomāto tirdzniecība vietu un ievērojot sabiedrības intereses un
lietderības apsvērumus kā arī ņemot vērā biedrības ieguldījumu novada amatnieku
izstrādājumu popularizēšanā un saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. un
9. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktu, kurā
noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko
darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba samazināšanu,
un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Pagarināt ar 2015.gada 01.novembri ar biedrību „Sava kabata”, reģ. nr.
40008060421, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 28, Līvāni, Līvānu novads, 2014.gada
15.maijā noslēgto Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. LND/2-13.6/14/4, kas
noslēgts par tirdzniecības vietu 6 m2 platībā Latgales mākslas un amatniecības centrā
(centra hallē, telpā ar litera nr. 1), Domes ielā 1, Līvānos, līdz 2016.gada 31.oktobrim,
nosakot nomas maksu mēnesī par 1 m2 iznomājamās platības 3,75 EUR un PVN.
2. Noteikt, ka atbildīgā par vienošanās slēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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.
17. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Rasiņas”, Turku pagastā, Līvānu
novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. L., dzīvo (adrese), iesniegumu par pašvaldībai piekrītoša zemes
gabala ar kadastra Nr. 7686 007 0758, par kuru ir noslēgts zemes nomas līgums,
pārdošanu, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2015.gada 29.janvāra lēmumu Nr.1-5,
„Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Dubnas
viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai”, 2015.gada
26.novembrī SIA „Latio” noteikto nekustamā īpašuma vērtību un privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka
publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās
daļas 8.punktā minētajai personai, atsavināšanas kārtību, un likuma „Par
pašvaldībām” 14. un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Rasiņas”, Dubnas
viensētās, Turku pagastā, Līvānu novadā, 0,0631 ha platībā, ar kadastra Nr. 7686 007
0758, nosacīto cenu 500,00 EUR ( pieci simti euro ) apmērā.
2. Mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas nosūtīt A. L.
atsavināšanas paziņojumu ( skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā darbiniece par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
Sēde beidzas plkst.1015
Protokols parakstīts 2015. gada 22. decembrī
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Sēdi vadīja
Līvānu novada domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja

I. Raubiška
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