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Sēdes sākums plkst. 900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija USĀNE
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Gaļina KRJUKOVA
Normunds LIEPNIEKS, līdz darba kārtības 19. jautājuma izskatīšanai
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Ainis VEIGURS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti:
Valdis ANSPAKS, slimības dēļ
Andris VAIVODS, komandējumā
Ināra KALVĀNE, darba pienākumu veikšanas dēļ
Juris KIRILLOVS, personīga iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis Skreivers, izpilddirektors,
Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Valija Ruisa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Līga Ancāne, galvenā ekonomiste,
Ginta Kraukle, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
Indra Upeniece, sabiedrisko attiecību speciāliste,
Ilga Peiseniece, izglītības pārvaldes vadītāja,
Zane Praņevska, LBJC direktora amata kandidāte

Domes sēdes vadītāja - priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne ierosina iekļaut
darba kārtībā 23. jautājumu „Par zemes vienību platību precizēšanu”. Pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā priekšsēdētāja vietnieces Aijas
Usānes priekšlikumu Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav, apstiprina šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Usāne.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
3. Par grozījumiem alternatīvās aprūpes pakalpojuma centra „Rožlejas”
nolikumā. Ziņo A. Usāne.
4. Par naudas balvas piešķiršanu Līvānu novada sportistiem. Ziņo A. Usāne.
5. Par Gada balvu sportā. Ziņo A. Usāne.
6. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Par Līvānu novada pašvaldības
amatpersonu /darbinieku/ komandējumiem un darba braucieniem”. Ziņo A.
Usāne.
7. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Par reprezentācijas uzdevumu
uzskaites no norakstīšanas kārtību”. Ziņo A. Usāne.
8. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Usāne.
9. Par izmaiņām Līvānu novada domes Kultūras un sporta komisijas sastāvā.
Ziņo A. Usāne.
10. Par lēmuma par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu atcelšanu. Ziņo
J. Magdaļenoks.
11. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
12. Par naudas soda atmaksas termiņa pagarināšanu. Ziņo A. Usāne.
13. Par maksas noteikšanu. Ziņo A. Usāne.
14. Par pirkuma slēgšanu ar dzīvokļa Nr.25 saules ielā 12, Līvānos īpašnieku līdz
dzīvojamās mājas privatizācijai. Ziņo A. Usāne.
15. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Usāne.
16. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo A. Usāne.
17. Par zemes nomu. Ziņo A. Usāne.
18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo A. Usāne.
19. Par pašvaldības kustamā mantas – vieglās pasažieru automašīnas VAZ 21043
un traktora T-150K atsavināšanu. Ziņo A. Usāne.
20. Par pašvaldības kustamā mantas – vieglās automašīnas piekabes Russo-Balt
atsavināšanu. Ziņo A. Usāne.
21. Par Ziemassvētku pabalstu audžuģimenēm piešķiršanas kārtību. Ziņo A.
Usāne.
22. Par Līvānu bērnu un jaunatnes centra direktoru. Ziņo A. Usāne.
23. Par zemes vienību platību precizēšanu. Ziņo A. Usāne.
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1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
27.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās
biedrības "Preiļu NVO centrs" rīkotā konkursa "Gada brīvprātīgais" noslēguma
pasākumā Preiļos, kur tika apbalvoti aktīvākie brīvprātīgie darbinieki no Preiļu,
Aglonas, Riebiņu, Vārkavas un Līvānu novadiem. No Līvāniem tika nominēti trīs
brīvprātīgie darbinieki – Sandra Zalāne (Rudzātu pag.), Grigorijs Eniņš (Turku pag.)
un Ļubova Meļņičenko (Līvāni). Gada brīvprātīgā titulu ieguva Ļubova Meļņičenko.
28.novembrī:
1) Līvānu novada domē notika Attīstības plānošanas komisijas sēde.
2) Līvānu novadu apmeklēja Norvēģijas Sarkanā krusta pārstāvji, kas piegādāja
humānās palīdzības priekšmetus.
29.novembrī Līvānu novada Kultūras centrā notika Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas
un mākslas skolas 55 gadu dzimšanas dienas koncerts. Pašvaldības vārdā izglītības
iestādi jubilejā sveica priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
2.decembrī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne apmeklēja Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras semināru Daugavpilī par finansējuma iespējām, iesaistoties
projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā, kas ir Eiropas Savienības fondu 2014.2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”
8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un
veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros
un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru 2014.gada
septembrī uzsākusi īstenot aģentūra.
4. decembrī:
1) Domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās projekta “Ūdens vides
aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas
pierobežas reģionos”/„Aqua Life”" konferencē Dagdā;
2) Līvānu 2.vidusskolā notika Līvānu novada Izglītības iestāžu vadītāju sanāksme.
5.decembrī:
1) Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā notika projekta “Ūdens vides
aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas
pierobežas reģionos”/„Aqua Life”" konferences 2.daļa;
2) Līvānu novada Kultūras centrā notika Valsts Policijas 96.gadadienai veltīts svinīgs
pasākums, kura laikā tiks apbalvoti VP Latgales reģiona pārvaldes iecirkņu darbinieki
no Līvānu, Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadiem. Pašvaldību pasākumā
pārstāvēja domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Aija
Usāne.
10.decembrī Līvānu novada domē notika Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktora
amata kandidātu uzklausīšana un izvērtēšana. Izvērtēšanas komisija minētajam
amatam izvirza Zani Praņevsku.
12.decembrī Līvānos notika starptautiskā biedrības “Eiroreģions "Ezeru zeme"”
padomes sēde, kuras laikā vairāki desmiti pašvaldību pārstāvju no Latvijas, Lietuvas
un Baltkrievijas apsprieda pārrobežu sadarbības jautājumus un iepazinās ar Līvānu
novada attīstību. Piedalījās Līvānu novada domes vadība un speciālisti.
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13.decembrī un 14.decembrī Līvānu 1.vidusskolas sporta zālē notika Starptautiskais
sēdvolejbola turnīrs "Līvānu kauss-2014". Sacensību dalībniekus pašvaldības vārdā
sveica Līvānu novada domes deputāte Ināra Kalvāne.
13.decembrī Līvānu novada Kultūras centrā notika Līvānu novada vidējās paaudzes
deju kolektīvu koncerts. Pašvaldību pasākumā pārstāvēja Līvānu novada domes
deputāts Jānis Magdaļenoks.
14.decembrī Līvānos norisinājās Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumi pie
Līvānu novada Kultūras centra. Iedzīvotājus uzrunāja domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods.
15.decembrī Līvānu novada domē notika Attīstības plānošanas komisijas sēde.
16.decembrī priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne piedalījās LPS Izglītības un kultūras
komitejas sēdē, kur tika skatīti jautājumi par jauno izglītības finansēšanas modeli,
notika tikšanās ar izglītības ministri Mārīti Seili.
17.decembrī:
1) Līvānu novada domē notika Administratīvās komisijas sēde;
2) Līvānu novada Kultūras centrā notika pašvaldības mazo grantu projektu konkursa
noslēguma pasākums.
18. decembrī Līvānos, Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā, 202. telpā no
plkst. 11:00 līdz 13:00 tiek rīkots seminārs par jaunu pašvaldību ēku
energoefektivitātes projektu finansēšanas modeli, uz kuru tiek aicināti novada domes
deputāti, pašvaldības vadība un darbinieki.
Atsaucoties uz Līvānu sadraudzības pilsētas Ukrainā Kameņec-Podoļskas lūgumu,
Līvānu novada pašvaldības dome uzsākusi labdarības akciju līdzekļu vākšanai
Ukrainas konfliktā cietušo ģimeņu atbalstam.
20.decembrī Līvānu novada Kultūras centrā notiks Ziemassvētku eglīte pirmsskolas
vecuma bērniem, kas daļēji tiks finansēta no Līvānu novada domes deputātu
ziedotajiem līdzekļiem.
2. Dzīvokļu jautājumi
Ziņo A. Usāne
Izskatot K. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2014. gada 24. novembra
iesniegumu (reģ. 2014. gada 27. novembrī ar nr. 2-11.1/14/913-V) par pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar
atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos
noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība,
izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas
netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai
citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31. augusta saistošo
noteikumu nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 8.2. punktam un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz
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likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Iekļaut K. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. – 3 cilv., pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites rindā, ar
kārtas nr. 20.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir kancelejas pārzine Anna Elksne.
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 grozījumiem Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra „Rožlejas”
nolikumā.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra „Rožlejas” 2014. gada 9.
decembra vēstuli Nr. 2-1/5 „Par izmaiņām centra nolikumā” ar ierosinājumu veikt
grozījumus centra nolikumā un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 8. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Veikt Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra „Rožlejas” nolikumā
(turpmāk – Nolikums), apstiprināts ar Līvānu novada domes 2010. gada 28. oktobra
sēdes protokola lēmumu Nr. 20-33, šādus grozījumus:
1.1. izteikt Nolikuma 8.3. punktu šādā redakcijā:
„8.3.nodrošināt klienta veselības stāvokļa kontroli, sadarbību ar klienta
ģimenes ārstu un citām ārstniecības iestādēm,”
1.2. papildināt Noteikumu 16.1. punktu aiz vārdiem „sociālā rehabilitācija”
ar šādu tekstu iekavās - (līdz 6 mēnešiem, nepieciešamības gadījumā uzturēšanas
termiņu pagarinot uz identisku laiku),
1.3. no Nolikuma 20. punkta svītrot vārdus: „Ar Sociālā dienesta lēmumu
norīkotais”.
2. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE un Alternatīvās aprūpes pakalpojumu
centra „Rožlejas” vadītāja Gunta Jaudzema.
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4. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem.
Ziņo A. Usāne
Saskaņā ar Līvānu novada 2012. gada 26. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.
5 „Noteikumi par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem” (turpmāk
tekstā – Noteikumi) un pamatojoties uz Līvānu novada domes kultūras un sporta
komisijas ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Par piedalīšanos Latvijas pieaugušo izlases sastāvā Olimpiskajās spēlēs,
pasaules un Eiropas čempionātos atbilstoši Noteikumu 3.1. punktam apbalvot ar
naudas balvu:
1.1. VLADIMIRU POĻAKOVU - par izcīnīto 2. vietu Pasaules čempionātā
senioriem telpās Budapeštā –100 EUR.
2. Par izcīnītām godalgotām vietām starptautiskās sacensībās (ar vismaz 6
valstu līdzdalību), t.sk. arī Eiropas kausi atbilstoši Noteikumu 3.2.2. punktam
apbalvot ar naudas balvu:
2.1. KRISTAPU BULMEISTARU - par izcīnīto 1. vietu Lietuvas atklātajā
kikboksa čempionātā- 90 EUR,
2.2. ZIGMUNDU RUDZĪTI – par izcīnīto 1. vietu Starptautiskajā Latvija
Open 2014 čempionātā kikboksā – 90 EUR,
2.3. JĀNI PIĻĀNU – par izcīnīto 2. vietu Starptautiskajā Latvija Open 2014
čempionātā kikboksā –70 EUR,
2.4. EDUARDU ROŽINSKI - par izcīnīto 2. vietu Starptautiskajā Latvija
Open 2014 čempionātā kikboksā –70 EUR,
2.5. LAURI BARADOVSKI – par izcīnīto 2. vietu Starptautiskajā Latvija
Open 2014 čempionātā kikboksā –70 EUR,
2.6. KRISTAPU KUDIŅU – par izcīnīto 3. vietu Starptautiskajā Latvija Open
2014 čempionātā kikboksā –50 EUR,
2.7. ALEKSEJU MIRONOVU - par izcīnīto 3. vietu Starptautiskajā Latvija
Open 2014 čempionātā kikboksā – 50 EUR,
2.8. ARTŪRU LITAUNIEKU - par izcīnīto 3. vietu Starptautiskajā Latvija
Open 2014 čempionātā kikboksā –50 EUR,
2.9. JĀNI KLAUŽU – par izcīnīto 1. vietu Starptautiskajās sacensībās
volejbolā- Artamonova kausa izcīņā senioriem – 40 EUR,
2.10. JĀNI STANKEVIČU - 1. vietu Starptautiskajās sacensībās volejbolāArtamonova kausa izcīņā senioriem – 40 EUR.
3. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas čempionātos pieaugušajiem
atbilstoši Noteikumu 3.4.1. punktam apbalvot ar naudas balvu
3.1. KITIJU VALTERI- par izcīnīto 2. vietu Latvijas ziemas čempionātā 3000
m skrējienā –120 EUR.
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4. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas čempionātos pieaugušajiem
atbilstoši Noteikumu 3.4.2. punktam apbalvot ar naudas balvu:
4.1. ZANI KRŪMIŅU - par izcīnīto 1. vietu Latvijas bezekipējuma
čempionātā spēka trīscīņā - 100 EUR,
4.2. GUNTI VUCINU - par izcīnīto 1. vietu Latvijas amatieru autokrosa
čempionāta kopvērtējumā –100 EUR,
4.3. EDIJU VARNASU - par izcīnīto 2. vietu Latvijas autokrosa čempionātā
2000 Super klasē kopvērtējumā – 85 EUR,
4.4. MARJANU BORK-RŽEČICKI- par izcīnīto 2. vietu RETRO motokrosa
kausā 2T klasē kopvērtējumā –85 EUR,
4.5. GUNĀRU BUCENIEKU - par izcīnīto 2. vietu Latvijas KAUSA 4H
komandu krosā Kvadri Open kopvērtējumā – 85 EUR,
4.6. GATI ZIEMELI - par izcīnīto 2. vietu Latvijas KAUSA 4H komandu
krosā Kvadri Open kopvērtējumā – 85 EUR.
5. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas veterānu sporta spēlēs un
čempionātos atbilstoši Noteikumu 3.7. punktam apbalvot ar naudas balvu:
5.1. LEONTĪNI VĪTOLU - par izcīnīto 1. vietu 100 m skrējienā 51. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu -senioru sporta spēlēs vieglatlētikā - 80 EUR,
5.2. ALĪDU ĀBOLU - par izcīnīto 1. vietu orientēšanās sportā 51. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80 EUR,
5.3. GUNDEGU JURĀNI - par izcīnīto 1. vietu orientēšanās sportā 51.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80 EUR,
5.4. MĀRĪTI VILCĀNI - par izcīnīto 1. vietu tāllēkšanā 51. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu -senioru sporta spēlēs - 80 EUR,
5.5. MĀRĪTI VASIĻJEVU - par izcīnīto 1. vietu trīssoļlēkšanā 51. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu -senioru sporta spēlēs - 80 EUR,
5.6. GUNĀRU JĀNI MĪKULI - par izcīnīto 1. vietu tāllēkšanā 51. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu -senioru sporta spēlēs- 80 EUR,
5.7. JURI LEBEDOKU - par izcīnīto 1. vietu tāllēkšanā 51. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu -senioru sporta spēlēs - 80 EUR,
5.8. ROBERTU MĀLNIEKU - par izcīnīto 1. vietu 1500 m skrējienā 51.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu -senioru sporta spēlēs - 80 EUR,
5.9. ARVILU BUŠMANI - par izcīnīto 1. vietu 1500 m skrējienā 51. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80 EUR,
5.10. JĀNI MĀSĀNU - par izcīnīto 1. vietu vesera mešanā 51. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80 EUR,
5.11. ANNU IVBULI - par izcīnīto 2. vietu lodes grūšanā 51. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 60 EUR,
5.12. ARVĪDU ZEPU - 2. vietu 1500 m skrējienā 51. Latvijas Pašvaldību
sporta veterānu -senioru sporta spēlēs - 60 EUR,
5.13. ĒVALDU LAVRENTJEVU - par izcīnīto 2. vietu 5 km skriešanā 51.
Latvijas Sporta pašvaldību veterānu -senioru sporta spēlēs krosā - 60 EUR,
5.14. JURI JANSONU - par izcīnīto 3. vietu 10 km soļošanā 51. Latvijas
Sporta pašvaldību veterānu -senioru sporta spēlēs - 40 EUR,
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5.15. VILMU LOJĀNI – par izcīnīto 3. vietu peldēšanā 51. Latvijas Sporta
pašvaldību veterānu -senioru sporta spēlēs - 40 EUR,
5.16. vīriešu volejbola komandu grupā 45+ par izcīnīto 1. vietu 51. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs un apbalvot komandas locekļus Jāni
Klaužu, Vilni Jēgeru, Džeraldu Kalniņu, Aleksandru Šemetovu, Edgaru Ratnieku, Juri
Veselovu, Uldi Blūmu, Egonu Salmiņu - 160 EUR kopsummā, to sadalot
proporcionāli vienādās daļās katram komandas loceklim.
5.17. sieviešu basketbola komandu grupā 30+ par izcīnīto 2. vietu Latvijas
maksibasketbola 22. čempionātā un apbalvot komandas locekļus Inetu Smilškalni,
Sintu Golubevu, Ivetu Aišpuri, Līgu Zalāni, Mārīti Vasiļjevu, Baibu Grasi, Olitu
Bidzāni, Zani Lauvu, Mārīti Vilcāni, Evitu Liepnieci, Aivitu Ķiploku, Initu Neretu) –
240 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas
loceklim.
5.18. vīriešu minifutbola komandu grupā 45+ par izcīnīto 2. vietu 51. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs futbolā un apbalvot komandas
locekļus Ilmāru Visocki, Edgaru Lazdānu, Imantu Ručevski, Valdi Činguli, Iosifu
Kovči, Aleksandru Seladinu, Valdi Ušacki, Aināru Kursišu, Vasiliju Krjukovu,
Vladimiru Paškoviču - 200 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās
katram komandas loceklim.
6. Par sportistu sagatavošanu un izcīnītajām godalgotajām vietām sporta
sacensībās atbilstoši Noteikumu 3.9. punktam apbalvot ar naudas balvu sekojošus
trenerus:
6.1. EDGARU CIMARU – basketbola treneris 143 EUR,
6.2.VJAČESLAVU GRIGORJEVU- 60 EUR,
6.3. JOSIFU KOVČI – kikboksa treneri - 43 EUR.
7. Līdzekļus naudas balvas izmaksām kopsummā EUR 3286 paredzēt Līvānu
novada 2015. gada budžetā, tai skaitā no Līvānu sporta pasākumiem EUR 2746, Sutru
pagasta sporta pasākumiem EUR 50 , Rožupes pagasta sporta pasākumiem EUR 320,
Turku pagasta sporta pasākumiem EUR 80 , Jersikas pagasta sporta pasākumiem
EUR 90 apmērā.
8. Noteikt, ka sportistu apbalvošana tiek veikta 2015. gada 10. janvārī Līvānu
novada kultūras centrā ikgadējā sportistu pasākumā.
9. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers.

5. Par Gada balvu sportā.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes kultūras un sporta komisijas iesniegtos
priekšlikumus par apbalvošanu ar Līvānu novada domes apbalvojumu nominācijā
Gada balva sportā apakšnominācijās GADA CILVĒKS SPORTĀ un LABĀKĀ
SPORTA KOMANDA LĪVĀNU NOVADA, un saskaņā ar Līvānu novada domes
2014. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 1 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem
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un to piešķiršanas kārtība” 2.4.1., 2.4.2., 16., 35.1 un 35.2 punktu, un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt nomināciju GADA CILVĒKS SPORTĀ - Iosifam Kovči par
sportiskajiem sasniegumiem un sporta bāzes pilnveidošanu, kikboksa tradīciju
popularizēšanu un personīgo iniciatīvu, apbalvot ar Līvānu novada domes Pateicību
un naudas balvu 100,00 euro (viens simts euro, 00 centi) apmērā.
2. Piešķirt nomināciju LABĀKĀ SPORTA KOMANDA – Vieglatlētikas
kluba skrējēju komandai, par izcīnīto sesto vietu skriešanas seriālā „SKRIEN
LATVIJA 2014”, par sportiskajiem sasniegumiem valsts sacensībās, un apbalvot
komandas locekļus Kitiju Valteri, Solveigu Ozolu-Ozoliņu, Gintu Valteri, Arvilu
Bušmani, Robertu Mālnieku, Jāni Važņeviču, Vjačeslavu Grigorjevu (komandas
kapteini) ar Līvānu novada domes Pateicību un naudas balvu kopsummā 300,00 euro
(trīs simti euro, 00 centi) apmērā, to proporcionāli sadalot vienādās daļās katram
komandas loceklim.
3. Noteikt, ka sportistu apbalvošana tiek veikta 2015. gada 10. janvārī Līvānu
novada kultūras centrā ikgadējā sportistu pasākumā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.”
6. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Par Līvānu novada pašvaldības
amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”.
Ziņo A. Usāne
Izskatot noteikumu „Par Līvānu novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
komandējumiem un darba braucieniem” projektu un pamatojoties uz Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969„Kārtība, kādā atlīdzināmi ar
komandējumiem saistītie izdevumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41.
panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.1 „Par Līvānu novada pašvaldības amatpersonu
(darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem” (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā: noteikumi ar pielikumu uz 8 lpp.
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7. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Par reprezentācijas izdevumu
uzskaites un norakstīšanas kārtību”.
Ziņo A. Usāne
Izskatot noteikumu „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas
kārtību” projektu un pamatojoties uz Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likumu „Par grāmatvedību” un „Par
budžetu un finanšu vadību”, Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumiem
Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Ministru kabineta
1998. gada 31. marta noteikumiem Nr.112 „Noteikumi par ienākumiem, par kuriem
jāmaksā algas nodoklis” un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu,
21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr.2 „Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un
norakstīšanas kārtību” (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā: noteikumi uz 4 lpp.
8. Par maksas pakalpojumiem.
Ziņo A. Usāne
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam, P. Romanovskim
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
„Kvartāls” 2014. gada 5. decembra vēstuli Nr. 18 „Par jaunatnes iniciatīvu centra
„Kvartāls” maksas pakalpojumiem” un ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas
izstrādātās jauniešu centru izveides vadlīnijas, kas nosaka, ka jauniešiem centra
pakalpojumi ir jānodrošina bez maksas vai nosakot minimālu maksu, bet pārējiem
centra apmeklētājiem nosakāma maksa par saņemto pakalpojumu, un nolūkā veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu un sportu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 6. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta „b” un „g”
apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt ar 2015. gada 1. janvāri Līvānu novada Multifunkcionālā
jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) „Kvartāls” maksas pakalpojuma izcenojumus,
pielikums Nr. 1.
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1. punktā apstiprināto maksas pakalpojumu
stāšanos spēkā, zaudē spēku ar 2014. gada 30. janvāra sēdes lēmumu apstiprinātie
Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „Kvartāls” maksas
pakalpojumi.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes
iniciatīvu centra „Kvartāls” vadītāja Inga Zvaigzne-Sniķere.
Pielikumā:

Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu
centra „Kvartāls” maksas pakalpojumi uz 2 lpp.

9. Par izmaiņām Līvānu novada domes Kultūras un sporta komisijas sastāvā
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes Kultūras un sporta komisijas locekles Līgas
Rubīnes 2014. gada 27. novembra iesniegumu par izslēgšanu no Kultūras un sporta
komisijas sastāva un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 61. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam,
Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2014. gada 1. decembri atbrīvot Līgu Rubīni no Līvānu novada domes
Kultūras un sporta komisijas locekļa pienākumu pildīšanas un izslēgt no komisijas
sastāva.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Kultūras
un sporta komisijas atbildīgā darbiniece Mārīte Vilcāne.
10. Par lēmuma par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu atcelšanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Paskaidro R. Šmukste, R. Klibiķe
Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par Līvānu novada domes 2014.gada 25.septembra sēdes lēmuma Nr.1520(4) ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai”
atcelšanu, sakarā ar to, ka L. B. ir iesniedzis ar Latvijas Hipotēku un Zemes banku
2000.gada 1.decembrī noslēgtā Līguma par zemes izpirkšanu Nr.53/3001 kopiju,
saskaņā ar kuru L. B. ir ieguvis īpašumā par samaksu zemes vienību 7,0 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-005-0124, līdz ar to pamatojoties uz Valsts zemes dienesta
kadastra informācijas sistēmā esošajiem datiem 2014.gada 25.septembrī pieņemtais
lēmums Nr.15-20(4) par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu L. B. par zemes vienību
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7,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-005-0124 Līvānu novada Rudzātu
pagastā (lēmuma 4.1. punkts) un tās piekritību Līvānu novada pašvaldībai (lēmuma
4.2. punkts) ir atceļams, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam,
Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt Līvānu novada domes 2014.gada 25.septembra sēdes lēmumu Nr.1520(4) ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai”,
saskaņā ar kuru izbeigtas zemes lietošanas tiesības L. B. par zemes vienību 7,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-005-0124 Līvānu novada Rudzātu pagastā un tās
piekritību Līvānu novada pašvaldībai.
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: LHZB līgums Nr.53/3001 par zemes izpirkšanu uz 1 lpp.
11. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
12. Par naudas soda atmaksas termiņa pagarināšanu.
Ziņo A. Usāne
Vārds tiek dots M. Grigalim, P. Romanovskim
Izskatot SIA „Līvānu karbons”, reģ. Nr. 40003969013, juridiskā adrese:
Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050, 2014. gada 13. novembra iesniegumu par
nenomaksātā naudas soda (2014. gada oktobri, novembri un decembri) samaksas
termiņa pagarināšanu par trīs mēnešiem sakarā ar finansiālo situāciju un paredzamo
uzņēmuma ražošanas palaišanu 2014. gada 20. novembrī, kā arī ņemot vērā, ka SIA
„Līvānu karbons” jau nomaksājis saskaņā ar soda naudas atmaksas grafiku EUR
16363,03, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.Troškovam, A.
Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt SIA „Līvānu karbons” nesamaksātā naudas soda daļas EUR
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7825,79 apmērā atmaksas termiņu par trīs mēnešiem.
2. Noslēgt vienošanos ar SIA „Līvānu karbons”, reģ. Nr. 40003969013,
juridiskā adrese: Elizabetes iela 75, Rīga, LV-1050, par parāda atmaksu pēc
sekojoša grafika:
2.1. 2015. gada 30. janvāris –1422,87 EUR
2.2. 2015. gada 28. februāris –1422,87 EUR
2.3. 2015. gada 30. marts – 1422,87 EUR
2.4. 2015. gada 30. aprīlis – 1422,87 EUR
2.5. 2015. gada 30. maijs – 1422,87 EUR
2.6. 2015. gada 30. jūnijs – 711,44 EUR
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
13. Par maksas noteikšanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada kultūras centra 2014. gada 27. oktobra iesniegumu par
maksas apmēra noteikšanu, sniedzot kultūras pasākumu ieejas biļešu pārdošanas
starpnieka pakalpojumus, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 5. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta „b” un „g” apakšpunktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.Troškovam, A.
Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt Līvānu novada kultūras centrā maksu par kultūras pasākumu ieejas
biļešu tirgošanas starpnieka pakalpojumiem 10 % apmērā no iekasētās summas plus
atbilstošas likmes PVN.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
direktors.

14. Par pirkuma līguma slēgšanu ar dzīvokļa Nr.25 Saules ielā 12, Līvānos
īpašnieku līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.
Ziņo A. Usāne
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības
likuma noteikumus.
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15. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Usāne
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam
Paskaidro U. Skreivers
1. Saskaņā ar Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu par nepieciešamo papildus darbu veikšanu un līdzekļu piešķiršanu
Līvānu pilsētas Liepu ielas transporta pārvada ar ielu pieslēgumiem būvniecībai EUR
1772,23 (ieskaitot PVN 21%) apmērā, Līvānu pilsētas Lāčplēša ielas (posmā no Rīgas
ielas līdz Lāčplēša ielā 23) un Saules ielas (posmā no Saules ielā 1 līdz Rīgas ielai)
rekonstrukcijai EUR 13159,98 (ieskaitot PVN 21%) apmērā, Līvānu pilsētas Zaļās
ielas (posmā no Raiņa ielas līdz Avotu ielai), Saules ielas (posmā no Avotu ielas līdz
Rīgas ielai), Avotu ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Saules ielai) un Zemgales ielas
rekonstrukcijai EUR 1794,70 (ieskaitot PVN 21%) apmērā un spiedvada kanalizācijas
remontam Līvānu pilsētas Saules ielā EUR 3319,53 (ieskaitot PVN 21%) apmērā, kas
kopsummā sastāda EUR 20046,44, sakarā ar to, ka šīs izmaksas nav iekļautas ERAF
projektā „Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo zonu
sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai”, un ņemot vērā prognozējamo
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pārpildi, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.Troškovam, A.
Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1.Piešķirt līdzekļus kopsummā EUR 20046,44 papildus darbu veikšanai
projektā „Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo zonu
sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai” no Līvānu novada domes
plānotajiem papildus iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2014.gada budžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Basketbola kluba “RNS-D/Līvāni”, reģ. Nr. 40008117114,
juridiskā adrese Dzelzceļa iela 19, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, valdes locekļa
Jura Sniķera 2014.gada 10.decembra vēstuli par papildus atbalsta finansējuma
piešķiršanu EUR 4000,00 apmērā basketbola komandas „RNS-D/Līvāni” izdevumu
segšanai līdz 2014.gada beigām, kas nepieciešami sacensību organizatorisko
izdevumu segšanai, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu
un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
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2.1.Piešķirt līdzekļus EUR 4000,00 apmērā Basketbola klubam „RNSD/Līvāni”, reģ. nr. 40008117114, juridiskā adrese Dzelzceļa iela 19, Līvāni, Līvānu
novads, LV-5316, basketbola komandas „RNS-D/Līvāni” izdevumu segšanai līdz
2014.gada beigām no Līvānu novada domes plānotajiem papildus iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes
2014.gada budžetā.
2.2. Slēgt līgumu ar Basketbola klubu „RNS-D/Līvāni”, reģ. nr. 40008117114,
juridiskā adrese Dzelzceļa iela 19, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, par piešķirto
līdzekļu izlietojumu paredzētajiem mērķiem.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita Grabāne
un lēmuma izpildi Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Saskaņā ar Līvānu novada domes finanšu nodaļas ierosinājumu par Līvānu
novada domes 2014.gada budžetā iestāžu apkurei paredzētā finansējuma pārdali,
ņemot vērā, ka Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” ēku apkures
faktiskās izmaksas ir mazākas nekā iestādes budžetā apkures izdevumu apmaksai
plānotais finansējums, savukārt Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas
ēku apkures izmaksas ir lielākas nekā budžetā apkurei plānotais finansējums, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Veikt grozījumus Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā:
3.1.1. Samazināt Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādei „Rūķīši”
finansējumu apkures izdevumu apmaksai par EUR 4120,00;
3.1.2. Piešķirt Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolai papildus
līdzekļus apkures izdevumu apmaksai EUR 4120,00 apmērā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
4. Izskatot Sutru pamatskolas un Sutru pagasta pārvaldes 2014.gada
10.novembra vēstuli par finansējuma pārdali, samazinot Sutru pamatskolai 2014.gada
budžetā plānoto finansējumu izdevumu sadaļā 2241 “Ēku, būvju un telpu kārtējais
remonts” par EUR 1500,00 un palielinot Sutru pagasta pārvaldes komunālai
saimniecībai 2014.gada budžetā plānoto finansējumu par EUR 1500,00 šķūņa
tehniskā projekta izstrādei, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
4.1. Veikt grozījumus Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā:
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4.1.1. Samazināt Sutru pamatskolai finansējumu ēku, būvju un telpu kārtējā
remonta izdevumu apmaksai par EUR 1500,00;
4.1.2. Piešķirt Sutru pagasta komunālajai saimniecībai papildus līdzekļus
šķūņa tehniskā projekta izstrādei EUR 1500,00 apmērā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
16. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo A. Usāne
Izskatot R. S., dzīvo (adrese), 2014.gada 1.decembra iesniegumu par zemes
gabala 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652- 005- 0575 nodošanu nomā, tika
konstatēts, ka zemes gabals 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652- 005- 0575,
kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2014.gada
28.novembra sēdes lēmumu Nr.5-6 ,,Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, platību
precizēšanu un piekritību pašvaldībai un 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 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 M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes gabalus 1,4031 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652- 005- 0575, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā Jersikas
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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17. Par zemes nomu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot R. S., dzīvo: (adrese), 2014.gada 26.augusta iesniegumu par zemes
gabalu iznomāšanu, kas atrodas Darankās, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, 1,06 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0117 un 1,05 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0152, tika konstatēts, ka zemes gabals, kas atrodas Darankās,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, 1,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0117 un 1,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0152 (atbilstoši
precizētajai platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem), ar Līvānu novada domes 2014.gada
6.novembra sēdes lēmumu Nr. 18-2 „Par zemes gabala nodošanu iznomāšanai”
nodots iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā vietā Jersikas pagasta
pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minēto zemes gabalu nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.3. punktam, un lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 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 M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam,
Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav,
NOLEMJ:
1. Iznomāt R. S., dzīvo: (adrese), no rezerves zemes fonda zemes gabalus, kas
atrodas Darankās, Jersikas pagastā, Līvānu novada, 1,06 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0117 un 1,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0152, atbilstoši precizētajai platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas (NĪVK IS) grafiskajiem datiem, lauksaimniecības vajadzībām
uz vienu gadu, ar tiesībām līgumu pagarināt uz identisku laiku, ja minētais zemes
gabals nav nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
2. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3. Nomas līgumā paredzēt pašvaldības tiesības vienpusēji izbeigt nomas
līgumu, ja normatīvajos aktos tiek noteikts par šīs zemes piekritību valstij.
4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu 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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
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18. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
Ziņo A. Usāne
1. Izskatot S. G., dzīvo: (adrese), 2014.gada 3.decembra iesniegumu par
2013.gada 5.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/9-7/13/12 darbības
termiņa pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 0,89 ha
platībā ar kadastra nr.7682 003 0261, kas atrodas Rauniešos, Sutru pagastā, Līvānu
novadā) un ņemot vērā, ka šī līguma darbības termiņš beidzas 2014.gada 31.decembrī,
un saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu un, lai realizētu
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju
– racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai
skaitā valdījumā un turējumā esošos neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt ar S. G., dzīvo: (adrese), 2013.gada 05.aprīlī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/13/12 par zemes gabalu 0,89 ha platībā ar
kadastra Nr. 7682 003 0261, kas atrodas Rauniešos, Sutru pagastā, Līvānu novadā,
darbības termiņu uz vienu gadu (līdz 2015.gada 31.decembrim), ar tiesībām līgumu
pagarināt uz identisku laiku, ja minētais zemes gabals nav nepieciešams valsts vai
pašvaldības funkciju nodrošināšanai, nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no
kadastrālās vērtības gadā un PVN.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot SIA (nosaukums), reģ. Nr.(numurs), juridiskā adrese: (adrese),
2014.gada 3.decembra iesniegumu par 2014.gada 10.februāra Lauku apvidus zemes
nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/11 darbības termiņa pagarināšanu, (zemes nomas
līgums ir noslēgts par zemes gabalu 0,3928 ha platībā ar kadastra nr.7682 002 0501,
kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā) un ņemot vērā, ka šī līguma darbības
termiņš beidzas 2014.gada 31.decembrī, un saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.3. punktu un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, tai skaitā valdījumā un turējumā esošos
neapbūvētus zemes gabalus, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam,
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Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav,
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar SIA (nosaukums), reģ. Nr.(numurs), juridiskā adrese:
(adrese), 2014.gada 10.februārī noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.
LND/2-12.4/14/11 par zemes gabalu 0,3928 ha platībā ar kadastra Nr. 7682 002 0501,
kas atrodas, Sutru pagastā, Līvānu novadā, darbības termiņu uz vienu gadu (līdz
2015.gada 31.decembrim), ar tiesībām līgumu pagarināt uz identisku laiku, ja
minētais zemes gabals nav nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības
gadā un PVN.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot A. V., dzīvo (adrese), 2014.gada 1.decembra iesniegumu par
2012.gada 19.decembrī noslēgtā Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/97/12/64 darbības termiņa pagarināšanu (zemes nomas līgums noslēgts par zemes
gabalu 0,076 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0260 un 0,05 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0271, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā), un saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3.punktu, un lai realizētu likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju –
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt ar A. V., dzīvo (adrese), 2012.gada 19.decembrī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/64 par zemes gabalu 0,076 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0260 un 0,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652 005 0271, kas atrodas Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, uz 12
mēnešiem (līdz 2015.gada 31.decembrim), ar tiesībām līgumu pagarināt, ja minētais
zemes gabals nav nepieciešams valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanai,
nosakot nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
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.
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19. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VAZ 21043 un
traktora T-150K atsavināšanu.
Ziņo A. Usāne
Saskaņā ar Līvānu novada Turku pagasta pārvaldes vadītāja Aivara Smelcera
ierosinājumu par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VAZ 21043,
valsts reģistrācijas Nr. DV-478, 1999. izlaiduma gads, un traktora T-150K, valsts
reģistrācijas Nr. T1086LP, 1980. izlaiduma gads, pārdošanu par metāllūžņu cenu, jo
tehnika nav derīga turpmākai ekspluatācijai, un izskatot SIA Līvānu dzīvokļu un
komunālās saimniecības valdes priekšsēdētāja Artūra Vilcāna iesniegumu un
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu,
kurā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Nodot atkārtotai atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – vieglo
automašīnu VAZ 21043, valsts reģistrācijas Nr. DV-478, 1999. izlaiduma gads, un
traktoru T-150K, valsts reģistrācijas Nr. T1086LP, 1980.izlaiduma gads.
2. Uzdot Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijai noteikt pašvaldības kustamās mantas nosacīto cenu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
20. Par pašvaldības kustamās mantas vieglās automašīnas
piekabes Russo – Balt atsavināšanu.
Ziņo A. Usāne
Saskaņā ar Līvānu novada Rudzātu speciālās internātpamatskolas direktora
Edgara Vaivoda ierosinājumu par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas
piekabes Russo – Balt, valsts reģistrācijas Nr. B4148, 1993.izlaiduma gads pārdošanu
par metāllūžņu cenu, jo tā ir nolietojusies un nav derīga turpmākai ekspluatācijai,
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu un
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro daļu,
kurā noteikts, ka atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija, un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
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1.Nodot atsavināšanai pašvaldības kustamo mantu – vieglās automašīnas
piekabi Russo – Balt, valsts reģistrācijas Nr. B4148, 1993.izlaiduma gads.
2.Uzdot Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijai noteikt pašvaldības kustamās mantas nosacīto cenu.
3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
21. Par Ziemassvētku pabalsta audžuģimenēm piešķiršanas kārtību.
Ziņo A. Usāne
Nolūkā atbalstīt Līvānu novada Sociālā dienesta ik gadu rīkoto Ziemassvētku
pasākumu „Eņģeļu satikšanās”, piešķirot pabalstu EUR 15,00 apmērā katram bērnam,
kas saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu ievietots audžuģimenē, kāda sapņa piepildīšanai,
kā arī, lai veicinātu jaunu audžuģimeņu veidošanos Līvānu novadā, un iespēju bērnam
augt ģimeniskā vidē, un saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35.panta trešo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 3. un 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt Ziemassvētku pabalstu 7 audžuģimenēm par katru audžuģimenē
ievietoto bērnu EUR 15,00 apmērā, saskaņā ar pievienoto sarakstu (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka pabalsti audžuģimenēm kopsummā EUR 180,00 apmērā
izmaksājami no Līvānu novada domes 2014. gada budžeta sociālai aizsardzībai
paredzētajiem līdzekļiem.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada sociālā dienesta
vadītājas pienākumu izpildītāja Solvita Ziemele.
Pielikumā: audžuģimenēs ievietoto bērnu saraksts uz 1 lpp.
22. Par Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktoru
Ziņo A. Usāne
Paskaidro I. Peiseniece
Izskatot Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktora amata pretendentu atlases
komisijas ieteikumu un atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta
noteikumiem Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības
iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu
vadītāju amatu pretendentu atlasei” un Līvānu novada domes 2014.gada 6.novembra
nolikumam „Pretendentu atlases konkurss uz vakanto Līvānu Bērnu un jauniešu
centra direktora amatu”, un saskaņā ar Zanes Praņevskas, dzīvo „Kaijas”, Jersikas
pagasts, Līvānu novads, LV-5316, 2014. gada 1.decembra pieteikumu direktora
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amatam (reģistrēts LND 01.12.2014. Nr. 2-1.9.2/14/921-P), un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu un Izglītības likuma 17.
panta trešās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Ar 2015. gada 5. janvāri iecelt Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktora
amatā Zani Praņevsku, dzīvo „Kaijas”, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5316.
2. Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram noslēgt
darba līgumu ar Zani Praņevsku, nosakot 3 mēnešu pārbaudes laiku.
3. Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktora pienākumu izpildītājai Aijai
Skarbiniecei nodot lietas un Zanei Praņevskai pieņemt lietas un līdz 2015. gada
12. janvārim sastādīt lietu un iestādes vadītāja pārziņā esošo materiālo vērtību
nodošanas - pieņemšanas aktu.
4. Līvānu novada Izglītības pārvaldei lēmumu par Zanes Praņevskas iecelšanu
Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktora amatā iesniegt saskaņošanai LR Izglītības
un zinātnes ministrijā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
23. Par zemes vienību platību precizēšanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Kadastra pārraudzības
daļas datu atlasi no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas ar
informāciju par ,,Pārskatā par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos
noteikto darbu izpildi” iekļautajām zemes vienībām darba lapās ,,Zeme, par kuru
pieņemti zemes komisijas atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu”, ,,Tiesiskie
valdījumi” un ,,Rezerves zeme”, kuru platība pārsniedz pieļaujamās platību atšķirības
robežas, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta
pirmās daļas 2.punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.Troškovam, A. Usānei, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
NOLEMJ:
1. Precizēt zemes vienību, kas atrodas Līvānu novada Līvānu pilsētā, platību
atbilstoši VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem šādām zemes vienībām:
1.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-2224 platību 0,0619 ha,
1.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-003-2218 platību 0,3342 ha,
1.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-0806 platību 0,0605 ha,
1.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-1103 platību 0,0436 ha,
1.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-2513 platību 0,0577 ha,
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1.6. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-001-0218 platību 0,1290 ha,
1.7. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-002-0143 platību 0,0082 ha,
1.8. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7611-005-2315 platību 0,0507 ha.
2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādītās zemes vienību platības var tikt
precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
Sēde beidzas plkst.1030
Protokols parakstīts 2014. gada 18. decembrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

A. Usāne

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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