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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Līvānu novada pensionāri” tautas
tērpu iegādei senioru tautas deju kolektīvam “Dubnava”. Ziņo A. Vaivods.
2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Veloklubs Līvāni” Grīvas meža
daudzfunkcionālās trases 2. kārtas būvniecībai Ziņo A. Vaivods.
3. Par projektu „Upenieku ciema apgaismojuma izbūve Upeniekos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā”. Ziņo A. Vaivods.
4. Par projektu “Saules enerģijas izmantošanas tehnoloģisko risinājumu
uzstādīšana AAPC “Rožlejas””. Ziņo A. Vaivods.
5. Par projektu “Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles
vienkāršota atjaunošana”. Ziņo A. Vaivods.
6. Par projektu „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Līvānu novada izglītības
iestādēs”. Ziņo A. Vaivods.
7. Par papildus līdzekļu piešķiršanu 2016. gada Līvānu novada pašvaldības Mazo
grantu konkursā iesniegtajiem projektiem. Ziņo A. Vaivods.
8. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
9. Par patapinājuma līguma pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods
10. Par blīvuma koeficienta noteikšanu pārejai no tilpuma vienībām uz svara
vienībām sadzīves atkritumiem. Ziņo A. Vaivods.

1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Līvānu novada pensionāri” tautas
tērpu iegādei senioru tautas deju kolektīvam “Dubnava”
Ziņo A. Vaivods
Izvērtējot biedrības “Līvānu novada pensionāri”, reģ. Nr.40008101310,
juridiskā adrese Parka iela 13, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, projekta “Tautas
tērpu un apavu iegāde senioru tautas deju kolektīvam “Dubnava”” koncepciju un
biedrības 2016. gada 19. aprīļa iesniegumu, un pamatojoties uz projekta atbilstību
„Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018. gadam” 2.
prioritātes („Uzņēmējdarbība un ģimenes labsajūta”) 2.2. rīcības virziena („Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga sociālā vide”) rīcības 2.2.5. („Iedzīvotāju un viesu brīvā laika
aktivitāšu pieejamības un kvalitātes uzlabošana”) pasākumam 2.2.5.17. (Skatuves
tērpu iegāde Līvānu novada deju kolektīviem) un atbilstoši Ministru kabineta 2015.
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gada 13. oktobra noteikumiem Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””, un atbilstoši biedrības “Preiļu
rajona partnerība” izsludinātā Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2.
pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” konkursa nosacījumiem un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.
pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības “Līvānu novada pensionāri” projekta “Tautas tērpu un
apavu iegāde senioru tautas deju kolektīvam “Dubnava”” iesniegšanu Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā projektam nepieciešamo līdzfinansējumu
1413,48 EUR (viens tūkstotis četri simti trīspadsmit euro un 48 centi) apmērā
nodrošināt no Līvānu novada kultūras centra 2016. gada budžetā plānotajiem
līdzekļiem projekta līdzfinansējumam.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska un Līvānu novada kultūras centra direktore Aija Smirnova.
2. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Veloklubs Līvāni” Grīvas meža
daudzfunkcionālās trases 2. kārtas būvniecībai
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots J. Magdaļenokam
Izvērtējot biedrības “Veloklubs Līvāni”, reģ. Nr.LV40008122473, juridiskā
adrese Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, projekta “Grīvas meža
daudzfunkcionālās trases 2. kārtas būvniecība” koncepciju un biedrības 2016. gada
19. aprīļa iesniegumu Nr.4-2016, un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018. gadam” 2.
prioritātes („Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”) rīcības virziena 2.3.
(“Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem
tiek nodrošināta pievilcīga dabas vide”) rīcībai 2.3.2. (Dabas vides ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšana) pasākumam 2.3.2.7. (Atpūtas un veselības mežaparka
izveide Grīvas meža Līvānu pilsētas daļā), un atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada
13. oktobra noteikumiem Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas
kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju", un atbilstoši biedrības “Preiļu rajona partnerība”
izsludinātā Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
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konkursa nosacījumiem un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, deputātam J. Kirillovam
„atturoties” un deputātam P. Romanovskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības “Veloklubs Līvāni” projekta “Grīvas meža
daudzfunkcionāls trases 2. kārtas būvniecība” iesniegšanu Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada domes 2016. gada
budžetā kopā rezervēt līdzekļus 4 900,89 EUR (četri tūkstoši deviņi simti euro un 89
centi) projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.
3. Par projektu „Upenieku ciema apgaismojuma izbūve Upeniekos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā”
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro B. Vucenlazdāne
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Upenieku ciema apgaismojuma izbūve Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. - 2020. gadam 19.2 pasākumu “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos
vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla
stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku
iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par
priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu
pakalpojumu un produktu piedāvājumam, un pamatojoties uz projekta atbilstību
„Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam”
2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.1. rīcības virziena
(Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide) 2.1.4. rīcības (Komunālo pakalpojumu
pieejamības un kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā) 2.1.4.3. pasākumam (Ielu
apgaismes sistēmas attīstība Līvānu pilsētā (atsevišķi individuālo māju rajonos) un
pagastu centros), un Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.590
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai
apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju””, un likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
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Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19.2 pasākumā “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar projektu „Upenieku
ciema apgaismojuma izbūve Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā” un iesniegt
to biedrībā “Preiļu rajona partnerība”.
2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 32 193,62 EUR apmērā, no
kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums
28 974,26 EUR apmērā, un 10% ir Līvānu novada domes līdzfinansējums 3 219,36
EUR apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
4. Par projektu “Saules enerģijas izmantošanas tehnoloģisko risinājumu
uzstādīšana AAPC “Rožlejas””
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots J. Kirillovam
Paskaidro B. Vucenlazdāne, U. Skreivers
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta “Saules enerģijas izmantošanas tehnoloģisko risinājumu uzstādīšana AAPC
“Rožlejas”” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākumu „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, kura mērķis ir veicināt sabiedrības
iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un
kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā
palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas
var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu
saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam un pamatojoties uz projekta
atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018.
gadam” 2. prioritātes („Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”) rīcības
virziena 2.2. (“Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga sociālā vide”) rīcības 2.2.7. rīcības (Sociālo
pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšana) pasākumam 2.2.7.7.
(Alternatīvā aprūpes centra "Rožlejas" darbības paplašināšana un palīgtelpu
būvniecība), un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju””, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu
un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
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Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākumā „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar projektu “Saules
enerģijas izmantošanas tehnoloģisko risinājumu uzstādīšana AAPC “Rožlejas”” un
iesniegt to biedrībā “Preiļu rajona partnerība”.
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 36 529,52 EUR apmērā, t.sk.
attiecināmās izmaksas 20 000,00, EUR no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 18 000,00 EUR apmērā, un 10% ir
Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 2000,00 EUR apmērā, un projekta
neattiecināmās izmaksas 16 529,52 EUR apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.

5. Par projektu “Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles
vienkāršota atjaunošana”
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro B. Vucenlazdāne
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta “Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršota
atjaunošana” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākumu „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, kura mērķis ir veicināt sabiedrības
iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un
kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā
palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas
var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu
saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam un pamatojoties uz projekta
atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018.
gadam” 2. prioritātes („Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”) rīcības
virziena 2.2. (“Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga sociālā vide”) rīcības 2.2.8. (“Kultūras
pasākumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšana”) pasākumam 2.2.8.8. (“Pagastu
teritorijās esošo kultūras namu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”), un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.590
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai
apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju””, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu,
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Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākumā „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar projektu “Jersikas
kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršota atjaunošana” un iesniegt to
biedrībā “Preiļu rajona partnerība”.
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 160 086,23 EUR apmērā, t.sk.
attiecināmās izmaksas 50 000,00 EUR, no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 45 000,00 EUR apmērā, un 10% ir
Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 5 000,00 EUR apmērā, un projekta
neattiecināmās izmaksas 110 086,23 EUR apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.

6. Par projektu „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Līvānu novada
izglītības iestādēs”
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro B. Vucenlazdāne
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Līvānu novada izglītības iestādēs”
koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2016. gada
valsts budžeta programmu “Sports” apakšprogrammu “Sporta būves” līdzekļu
sadalījumu, kuras mērķis ir atbalstīt sporta inventāra un aprīkojuma iegādi
akreditētajās vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās ievirzes sporta izglītības
iestādēs un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās
attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un
ģimenes labsajūta) 2.2. rīcības virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga sociālā vide)
2.2.3. rīcībai (Izglītības iestāžu infrastruktūras un atbalsta pasākumu uzlabošana), un
projektu konkursa “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un
profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” nolikumu, kas apstiprināts ar LR
Izglītības un zinātnes ministrijas 2016. gada 6. maija rīkojumu Nr.163, un likuma „Par
pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Piedalīties LR Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu
konkursā ar projektu “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Līvānu novada izglītības
iestādēs” un iesniegt to Izglītības un zinātnes ministrijā.
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 7 000,00 EUR, no kurām 50% ir
Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursa finansējums 3 500,00 EUR un
50% Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 3 500,00 EUR.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.

7. Par papildus līdzekļu piešķiršanu 2016. gada Līvānu novada pašvaldības
Mazo grantu konkursā iesniegtajiem projektiem.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro U. Skreivers, I. Upeniece
Izskatot Līvānu novada domes projektu konkursa Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai komisijas 2016. gada 5. maija sēdes priekšlikumu par
papildus līdzekļu 2000,00 EUR apmērā piešķiršanu trīs sabiedriski nozīmīgu projektu
“Pirmie Latavas svētki Turkos”, “Saliekamās nojumes iegāde”, “Sieviešu nacionālās
līgas volejbola Līvānos būt!” īstenošanai un noslēguma pasākuma organizēšanai, un
pamatojoties uz projektu atbilstību Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012. – 2018. gadam rīcības virziena 1.2. (“Skolas vecumā (7-18 gadi)
tiek saglabātas un attīstītas pamata dzīves prasmes, individualitāte, lokālpatriotisms,
biznesa pamatzināšanas, personīgā iniciatīva, atbildība un interese par dabas
zinātnēm”) rīcības 1.2.4. (“Skolēnu biznesa pamatzināšanu un prasmju attīstība”)
pasākumam 1.2.4.2. (“Līvānu novada mazo grantu konkurss iedzīvotāju aktivizēšanai
savas dzīves vides sakārtošanā”), 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, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus līdzekļus 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro un 00 centi)
kopsummā līdzfinansējumam Līvānu novada domes izsludinātajā projektu konkursā
Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai sekojošu projektu īstenošanai
un noslēguma pasākuma organizēšanai, t. sk.
1.1. Iedzīvotāju grupas “Mēs par Turkiem” projektam “Pirmie Latavas svētki
Turkos” – 561,75 EUR apmērā,
1.2. biedrības “Līvānu novada vieglatlētikas klubs” projektam “Saliekamās
nojumes iegāde” – 692,41 EUR apmērā,
1.3. Iedzīvotāju grupas “Komanda” projektam “Sieviešu nacionālās līgas
volejbolam Līvānos būt!” – 455,00 EUR apmērā,
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1.4. Projektu konkursa noslēguma pasākuma organizēšanai – 290,84 EUR
apmērā, apmaksu veicot no Līvānu novada domes 2016. gada pamatbudžetā
“Izdevumu neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2016. gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers un finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.

8. Par telpu nomu.

Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam, I. Jaunušānei, J. Magdaļenokam
Paskaidro U. Skreivers
1. Izskatot saimnieciskās darbības veicējas Ingas Salmiņas, reģistrācijas kods:
05016912171, dzīvo (adrese), 2016. gada 21. aprīļa iesniegumu par telpas ar litera
Nr.13 (kopplatībā 19,3 m2), kas atrodas Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju
centrā Domes ielā 3, Līvānos, iznomāšanu uz laika periodu, kas nav mazāks par 7
gadiem, LEADER projekta aktivitātes īstenošanai, kas sasaistās ar Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmu 2012.-2018.gadam, prioritāti Nr.2, rīcību
2.1.8. - Tūrisma produktu attīstība Līvānu novadā (pasākums 2.1.8.5. Stikla ražošanas
tradīciju saglabāšana un stikla amatniecības attīstība) un saskaņā ar Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta (1)
daļu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku
un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3. un 7. punktu, un pamatojoties uz Līvānu
Inženiertehnoloģiju un inovācijas centra
maksas pakalpojumu cenrādi, kas
apstiprināts ar Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra lēmumu Nr. 20-12 un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noslēgt telpu nomas līgumu ar saimnieciskās darbības veicēju Ingu
Salmiņu, reģistrācijas kods: 05016912171, dzīvo (adrese), par telpas ar litera Nr. 13,
kopplatībā 19,3 m2, kas atrodas Līvānu inženiertehnoloģiju un Inovāciju centrā Domes
ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, nomu LEADER projekta īstenošanai - Tūrisma
produktu attīstība Līvānu novadā (pasākums 2.1.8.5. Stikla ražošanas tradīciju
saglabāšana un stikla amatniecības attīstība) uz 7 (septiņiem) gadiem, nosakot nomas
maksu mēnesī atbilstoši apstiprinātajam nomas maksas cenrādim, t.i. 16,41 EUR un
PVN.
1.2. Noteikt, ka papildus nomas maksai nomnieks maksā par patērēto siltumu,
proporcionāli aizņemtajai platībai no ēkas apkures kopējām izmaksām.
1.3. Noteikt, ka par elektroenerģiju nomnieks maksā saskaņā ar mērierīces
rādījumiem.
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1.4. Noteikt, ka telpu nomas līgums stājas spēkā pēc Ingas Salmiņas projekta
pieteikuma LEADER atbalsta programmā apstiprināšanas, par ko liecinās Ingas
Salmiņas Līvānu novada domei līdz 31.11.2016. iesniegtais Lauku atbalsta dienesta
lēmums par projekta apstiprināšanu. Projekta noraidīšanas gadījumā telpu nomas
līgums nestājas spēkā un tiek anulēts.
1.5. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma slēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
1.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: iznomājamās telpas plāns uz 1.lpp
2. Izskatot biedrības „Līvānu novada pensionāri”, reģistrācijas Nr.
40008101310, juridiskā adrese: Parka iela 13, Līvāni, Līvānu novads, 2016.gada
6.maija iesniegumu par 2012.gada 01.oktobra Telpu nomas līguma Nr. LND/94/12/13, (esošā līguma darbības termiņš līdz 31.08.2017.g.) kas noslēgts par telpām ar
litera Nr. 1., 2., 3. un 4. (kopplatībā 33,7 m2), kas atrodas Līvānu Inženiertehnoloģiju
un inovāciju centra ēkā ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0702 003 Domes ielā 3,
Līvānos, Līvānu novadā, pagarināšanu uz laika periodu, kas kopā nav mazāks par 7
gadiem, LEADER projekta aktivitātes īstenošanai, kas sasaistās ar Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmu 2012.-2018.gadam, 2. prioritātes
(„Uzņēmējdarbība un ģimenes labsajūta”) 2.2. rīcības virziena („Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga sociālā vide”) rīcības 2.2.5. („Iedzīvotāju un viesu brīvā laika
aktivitāšu pieejamības un kvalitātes uzlabošana”) pasākumam 2.2.5.17. (Skatuves
tērpu iegāde Līvānu novada deju kolektīviem) un saskaņā ar Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta (1) daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par publiskas
personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas
līguma tipveida nosacījumiem” 7. un 9. punktu, 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, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt telpu nomas līgumu Nr. LND/9-4/12/13, kas noslēgts ar
biedrību „Līvānu novada pensionāri”, reģistrācijas Nr. 40008101310, par telpām ar
litera Nr. 1., 2., 3. un 4. (kopplatībā 33,7 m2), kas atrodas Līvānu Inženiertehnoloģiju
un inovāciju centra ēkā ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0702 003 Domes ielā 3,
Līvānos, Līvānu novadā, LEADER projekta īstenošanai “Tautas tērpu un apavu
iegāde senioru tautas deju kolektīvam “Dubnava”” uz 7 (septiņiem) gadiem, uz
iepriekšējiem noteikumiem.
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2.2. Veikt atbilstošus grozījumus 2012.gada 01.oktobrī noslēgtajā Telpu
nomas līguma Nr. LND/9-4/12/13, precizējot nomas platību.
2.3. Noteikt, ka telpu nomas līguma pagarinājums stājas spēkā, pēc biedrības
„Līvānu novada pensionāri”, reģistrācijas Nr. 40008101310 pieteikuma LEADER
atbalsta programmā apstiprināšanas, par ko liecinās Līvānu novada domei līdz
31.11.2016. iesniegtais Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta apstiprināšanu.
Projekta noraidīšanas gadījumā telpu nomas līguma pagarinājums nestājas spēkā un
tiek anulēts.
2.4.
Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma grozījumu slēgšanu ir
juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: iznomājamās telpas plāns uz 1.lpp

9. Par patapinājuma līguma pagarināšanu
Ziņo A. Vaivods
Izskatot biedrības „Veloklubs Līvāni”, reģistrācijas Nr. 40008122473,
juridiskā adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, 2016.gada 29.aprīļa
iesniegumu par 2013.gada 24.maija Zemesgabala patapinājuma līguma Nr. LND/97/13/19, kas noslēgts par zemesgabala ar kadastra Nr. 7611 003 2401, Rīgas ielā 2i,
Līvānos, Līvānu novadā, ar nosaukumu „Grīvas mežs” 1,4 ha platībā bezatlīdzības
lietošanu multifunkcionālās trases un stāvlaukuma ierīkošanai līdz 2023. gada
23.maijam, termiņa pagarināšanu līdz 2026.gada 31.decembrim, sakarā ar ES ELFLA
finansējuma piesaistīšanu LEADER projekta “Grīvas meža daudzfunkcionālās trases
2. kārtas būvniecība” īstenošanai un ņemot vērā, ka biedrībai „Veloklubs Līvāni” ir
piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kā arī to, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, un
pamatojoties uz pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības
integrētās
attīstības
programmas
2012.-2018.
gadam”
2.
prioritātes
(„Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”) rīcības virziena 2.3. (“Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga dabas vide”) rīcībai 2.3.2. (Dabas vides ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšana) pasākumam 2.3.2.7. (Atpūtas un veselības mežaparka izveide Grīvas
meža Līvānu pilsētas daļā), un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta pirmās daļas 4.1 punktu, kas nosaka, ka
aizliegums nodot publiskas personas mantu bezatlīdzības lietošanā neattiecas uz
gadījumu, ja atvasināta publiska persona savu mantu nodot bezatlīdzības lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
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Jaunušānei, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav un deputātam J. Kirillovam „atturoties”
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar biedrību „Veloklubs Līvāni”, reģistrācijas Nr. 40008122473,
2013.gada 24.maijā noslēgtā Zemesgabala patapinājuma līguma Nr. LND/9-7/13/19,
kas noslēgts par zemesgabalu 1,4 ha platībā ar kadastra Nr. 7611 003 2401, Rīgas ielā
2i, Līvānos, Līvānu novadā, ar nosaukumu „Grīvas mežs”, termiņu līdz 2026.gada
31.decembrim projekta “Grīvas meža daudzfunkcionālās trases 2. kārtas būvniecība”
īstenošanai.
2. Noteikt, ka Zemesgabala patapinājuma līguma pagarinājums stājas spēkā,
pēc biedrības „Veloklubs Līvāni”, reģistrācijas Nr. 40008122473, pieteikuma
LEADER atbalsta programmā apstiprināšanas, par ko liecinās Līvānu novada domei
līdz 31.11.2016. iesniegtais Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta
apstiprināšanu. Projekta noraidīšanas gadījumā patapinājuma līguma pagarinājums
nestājas spēkā un tiek anulēts.
3. Noteikt, ka atbildīgā par patapinājuma līguma grozījumu slēgšanu ir
juriskonsulte Sanita Grabāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.

10. Par blīvuma koeficienta noteikšanu pārejai no tilpuma vienībām uz svara
vienībām sadzīves atkritumiem
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots J. Kirillovam, J. Magdaļenokam, M. Grigalim, K. Daukštei
Paskaidro U. Skreivers
Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. pantu un Līvānu
novada domes 2016. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā” 7.2. punktu, kurā noteikts, ka Līvānu
novada dome ar savu lēmumu nosaka sadzīves atkritumu blīvuma koeficientu pārejai
no tilpuma vienībām uz svara vienībām, jo pēc šī lieluma tiek rēķināti arī atkritumu
radītāju maksājumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, un kas tiek iekļauts
maksā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, un ņemot vērā biedrības “Latvijas
Atkritumu saimniecības asociācija” veikto Līvānu novada atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas novērtējumu par 2015.gadu, saskaņā ar kuru atkritumu
blīvums tika noteikts pēc faktiski savāktā atkritumu tilpuma un poligonā “Cinīši”
izkrautā atkritumu daudzuma, nosverot katru ievesto kravu un vienlaicīgi fiksējot
savākto atkritumu tilpumu, un vērtējot citu pašvaldību pieredzi, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Usānei, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
1. Pārejai no tilpuma vienībām uz svara vienībām sadzīves atkritumiem no
2016. gada 1. jūnija noteikt blīvumu 130 kg/ m3 (blīvuma koeficients - 0,13) .
2. SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” iesniegt Līvānu novada
domē, bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 1. jūlijam sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksas aprēķinu pārskatīšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes vides
inženiere Gunita Vaivode.
Sēde beidzas plkst.1030
Protokols parakstīts 2016. gada 11. maijā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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