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Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS
4) Ināra KALVĀNE
5) Ginta KRAUKLE
6) Valdis LABINSKIS
7) Jānis MAGDAĻENOKS
8) Ivans MATROSOVS
9) Pēteris ROMANOVSKIS
10) Ļevs TROŠKOVS
11) Andris VAIVODS
12) Ainis VEIGURS
13) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti:
1) Gatis PASTARS, komandējumā
2) Inese JAUNUŠĀNE, komandējumā
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors
2) Renāte ŠMUKSTE, juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos
3) Baiba VUCENLAZDĀNE, plānošanas un attīstības daļas vadītāja

4) Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste
5) Helēna JABLONSKA, finanšu daļas vadītāja
6) Ingūna LIEPIŅA, ekonomiste
7) Lidija PASTARE, vispārizglītojošo skolu speciāliste
8) Paulīna ZARIŅA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
9) Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
10) Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
11) Inga BOKĀNE, juriskonsults
12) Arnita BRIŠKA, sociālā dienesta vadītāja
13) Antra VILCĀNE, nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja
Domes priekšsēdētājs ierosina iekļaut domes sēdes darba kārtībā 24. jautājumu
„ Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm interešu izglītības
programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām”. Par nepieciešamību iekļaut domes sēdes darba kārtībā jautājumu par
valsts mērķdotācijas sadali sniedz ekonomiste Ingūna Liepiņa.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā domes
priekšsēdētāja Andra Vaivoda priekšlikumu par 24. domes sēdes darba kārtības
jautājuma „Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm interešu
izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām” iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā, Līvānu novada dome
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne
3. Par Līvānu novada domes konkursa skolēniem “Mana biznesa ideja 2019”
nolikuma apstiprināšanu. Ziņo I. Kalvāne
4. Par Līvānu novada domes iekšējo noteikumu „ Par Trauksmes celšanu
Līvānu novada pašvaldībā” apstiprināšanu. Ziņo I. Kalvāne
5. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu Ziņo J.Magdaļenoks
6. Par zemes nomu J.Magdaļenoks
7. Par adreses noteikšanu J.Magdaļenoks
8. Par precizējumu dzīvokļa atsavināšanas lēmumā J.Magdaļenoks
9. Par zemes robežu plāna un uzmērītās platības apstiprināšanu un nosaukuma
piešķiršanu J.Magdaļenoks
10. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu Ziņo J.Magdaļenoks
11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu Ziņo J.Magdaļenoks
12. Par valsts budžeta finansējuma sadali programmas “Latvijas skolas soma”
īstenošanai no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim Ziņo
A.Vaivods
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13. Par projektu „Rožupes estrādes pārbūve, 2.kārta” Ziņo A.Vaivods
14. Par piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektā “Riska
grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm”
(akronīms RISK FREE) Ziņo A.Vaivods
15. Par projektu „Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada jauniešu deju
kolektīvam “Daidala”” Ziņo A.Vaivods
16. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas
pakalpojumiem Ziņo A.Vaivods
17. Par līdzekļu piešķiršanu Ziņo A.Vaivods
18. Par telpu nomu Ziņo A.Vaivods
19. Par Līvānu novada domes transportlīdzekļa OPEL ASTRA Caravan
norakstīšanu Ziņo A.Vaivods
20. Par nekustamā īpašuma “Vērdiņi”, Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, pirkuma līguma slēgšanu Ziņo A.Vaivods
21. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem ar 2019.gada 1.septembri Ziņo A.Vaivods
22. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu Ziņo A.Vaivods
23. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos Ziņo A.Vaivods
24. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm interešu
izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ziņo A.Vaivods
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro R.Šmukste
29.augustā notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
29. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle teica uzrunu
ikgadējā Līvānu novada izglītības darbinieku sanāksmē.
30.augustā Līvānu novada pašvaldības delegācija piedalījās Talsu novada Balgalē
notikušajā ikgadējā pašvaldību, kuru ģerboņos ir attēloti putni, salidojumā.
30.augustā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers sveica Jersikas
pamatskolu 85 gadu jubilejā.
2.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Līvānu novada domes izpilddirektors
Uldis Skreivers, Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne, Līvānu
novada domes deputāts Ramiss Aļijevs pārstāvēja pašvaldību Zinību dienas
pasākumos novada izglītības iestādēs.
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3.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rīgā
piedalījās biedrības «Reģionālo attīstības centru apvienība» sanāksmē, kuras ietvaros
notika tikšanās ar Iekšlietu ministru Sandri Ģirģenu, Iekšlietu ministrijas valsts
sekretāru Dimitriju Trofimovu, kā arī Valsts policijas vadību, lai pārrunātu
savstarpējo sadarbību starp pašvaldībām un iekšlietu struktūrām, jo īpaši gaidāmās
administratīvi teritoriālās reformas un Valsts policijas organizatoriskās struktūras
reformas kontekstā.
4. septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar
NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas karavīriem no Kanādas un
Latvijas Republikas Zemessardzes 35. kājnieku bataljona komandieri
pulkvežleitnantu Jāni Svilpi, kuri apmeklēja Līvānu novadu, lai informētu pašvaldību
par savu darbību un pārrunātu sadarbības iespējas.
4.septembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Rīgā
piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejas
sēdē.
5.septembrī notika Līvānu novada kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības, jaunatnes un
sociālo iestāžu vadītāju sanāksme un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme.
7.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Dimanta kāzu
jubilejā sveica novadnieku, ilggadējo Latvijas Televīzijas raidījuma “Panorāma”
žurnālistu un galveno redaktoru Jāni Dimantu un viņa dzīvesbiedri Veroniku.
9.septembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar
pagastu pārvalžu vadītājiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus.
9.septembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne un Sociālā
dienesta vadība apmeklēja Rudzātu sociālo māju un pārrunāja jautājumus par sociālo
pakalpojumu sniegšanu.
9.septembrī Līvānu novada domes vadība un atbildīgie speciālisti tikās ar SIA “Grupa
93” pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par izpētes “Priekšnosacījumi azartspēļu un
izložu organizēšanas vietu noteikšanai Līvānu novadā” virzību.
12.septembrī stādaudzētavā “Mežarasas” Līvānu domes priekšsēdētāja vietniece Ginta
Kraukle kopā ar Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietnieci
Gunitu Vaivodi un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” labiekārtošanas
iecirkņa vadītāju Edgaru Pauniņu un speciālisti Valentīnu Patmalnieci izvēlējās jaunu
eglīti, kura pēc vairākiem gadiem aizstās esošo Līvānu pilsētas Ziemassvētku egli.
13.septembrī Līvānu novadu pieredzes apmaiņā apmeklēja Kokneses novada
pašvaldības delegācija.
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16., 17. un 18.septembrī Līvānu novada domes deputāti un administrācijas darbinieki
apmeklēja Līvānu novada izglītības iestādes, lai iepazītos ar to gatavību jaunajam
mācību gadam un citiem aktuālajiem darba jautājumiem.
16. septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Zelta kāzu
jubilejā sveica Līvānu novada iedzīvotājus Valēriju un Jāni Vuškārniekus.
16.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Latvijas Pašvaldību savienības Domes ārkārtas sēdē, kurā tika apspriesta
administratīvi teritoriālās reformas gaita.
16.septembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās
Turku pagasta valdes sēdē.
16.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes izpilddirektors Uldis Skreivers 100 gadu jubilejā sveica Līvānu iedzīvotāju
Helēnu Pudāni.
17.septembrī notika uzņēmējdarbības atbalsta konkursa „Līvānu novads VAR 2019”
pieteikumu izvērtēšana. Kopā tika saņemti 10 projektu pieteikumi, no kuriem tika
lemts atbalstīja 5 pieteikumus par kopējo summu 7059,95 EUR.
19.septembrī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
20.septembrī pie Jaunsilavas pamatskolas notika ikgadējie Līvānu novada pašvaldības
darbinieku sporta svētki.
20.septembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar
Igaunijas “Y'sMen” kluba pārstāvjiem, kuri apmeklēja Līvānus.
21.septembrī visā Latvijā notika akcija "Laimes koki". Tās ietvaros Līvānos laukumā
pie strūklakas tika iestādīta jaunā Līvānu Ziemassvētku egle, pie skolas sola laukuma
tika iestādītas 3 ievas, bet 23.septembrī Meža skvērā tika iestādītas 14 priedītes.
24.septembrī Latvijā akreditētie rezidējošie un nerezidējošie ārvalstu vēstnieki un
starptautisko organizāciju pārstāvji ikgadējā reģionālā brauciena ietvaros apmeklēja
Līvānus.
24. septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle biedrības
“Baltā māja” telpās tikās ar iedzīvotājiem. Tikšanos rīkoja biedrība “Baltā māja”
projekta “Mēs – visi savējie” ietvaros.
24.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Romas
pāvesta vizītes gadadienai veltītajā Svētajā Misē Aglonas bazilikā, ko vadīja pāvesta
Franciska šovasar nominētais jaunais apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs
Sarsenterum diecēzes (Bosnija un Hercegovina) titulārais arhibīskaps Petars Antuns
Rajičs.
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25.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rīgā
piedalījās seminārā “Ilgtspējīgas pašvaldības – iekļaujošas, drošas, pielāgoties
spējīgas”.
26.septembrī Līvānu novadu pieredzes apmaiņā apmeklē Moldovas pašvaldību
delegācija. Vizīti koordinē Latvijas Pašvaldību savienība.
2. Dzīvokļu jautājumi
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot I. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 28.augusta
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 28. augustā Nr. LNP/2-11.1/19/1217) par
uzņemšanu dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni, kas nav
nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006.
gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā” 8.2 punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut I. V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 3 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites
grupā ar kārtas Nr.6.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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 V. R., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 27.augusta
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 27. augustā Nr. LNP/2-11.1/19/1211) par
uzņemšanu dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni, kas nav
nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, un atbilstoši Līvānu novada domes
2006.gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā” 8.2 punktam, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
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P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iekļaut V. R., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 3 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites
grupā ar kārtas Nr.7.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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 J. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019. gada 05.septembra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 05. septembrī Nr. LNP/2-11.1/19/1243) par
uzņemšanu dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni, kas nav
nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, un atbilstoši Līvānu novada domes
2006.gada 31. augusta saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā” 8.2 punktam, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iekļaut J. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 4 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites
grupā ar kārtas Nr.8.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
4. Izskatot E. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019.gada 04.septembra
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 04. septembrī Nr. LNP/2-11.1/19/1237) par
uzņemšanu pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājuma risināšanā uzaicināto
speciālistu grupā kā Valsts policijas Latgales reģiona jaunāko inspektoru un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.panta
11.punktu, 21.1panta pirmā daļas otro punktu, 21.1panta ceturto daļu, kas nosaka, ka
“Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs nodot
apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai
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atsavināt”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29. decembra saistošo
noteikumu Nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība
speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 8.punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
4.1. Iekļaut E. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības
reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā uzaicināto speciālistu grupā, kārtas Nr.7.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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 I. M., 2019. gada 17. septembra iesniegumu (reģistrēts 2019.gada
17.septembrī Nr. LNP/2-11.1/19/1281) par dzīvojamās platības piešķiršanu kā
personai, kas atgriezusies no ieslodzījuma vietas, un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta pirmās daļas 5.punktu, kurā
noteikts, ka ar dzīvojamo platību pirmām kārtām nodrošināmas maznodrošinātas
personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms
notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības teritorijā un tām nav iespējams
iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
5.1. Iekļaut I. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības
reģistrā pirmām kārtām nodrošināmo personu grupā ar kārtas Nr.2.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot O. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019.gada 21.augusta
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 21.augustā Nr. LNP/2-11.1/19/1195) par
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dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai, kas tiek izlikta no dzīvojamās platības,
un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka ar dzīvojamo platību nodrošināmas
maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un ir apgādībā vismaz viens
nepilngadīgs bērns, kā arī pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt citas
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu, un atbilstoši
Līvānu novada domes 2006.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3.
punktam, un ņemot vērā Līvānu novada bāriņtiesas 2019. gada 12.septembra
atzinumu un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
6.1. Iekļaut O. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības
reģistrā vispārējā kārtībā (ar sociālā dienesta ierosinājumu) nodrošināmo personu
grupā ar kārtas Nr.7.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Izskatot V. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2019.gada 12.augusta
iesniegumu (reģistrēts 2019. gada 12.augustā Nr. LNP/2-11.1/19/1161) par
dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai, kas tiek izlikta no dzīvojamās platības,
un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka ar dzīvojamo platību nodrošināmas
maznodrošinātas personas, kuras ir personas ar invaliditāti vai ar kurām kopā dzīvo
maznodrošināta persona ar invaliditāti, kā arī pašvaldība savos saistošajos noteikumos
var noteikt citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība izīrējot dzīvojamo
telpu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006.gada 31.augusta saistošo noteikumu
Nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 8.3. punktam, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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7.1. Iekļaut V. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), pašvaldības palīdzības
reģistrā vispārējā kārtībā (ar sociālā dienesta ierosinājumu) nodrošināmo personu
grupā ar kārtas Nr.8.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par Līvānu novada domes konkursa skolēniem “Mana biznesa ideja 2019”
nolikuma apstiprināšanu
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra
vadītājas Ineses
Stahovskas iesniegto Līvānu novada domes konkursa skolēniem “MANA BIZNESA
IDEJA 2019” nolikuma projektu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu un Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes konkursa skolēniem “MANA BIZNESA
IDEJA 2019” nolikumu (skatīt Nolikumu pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Inese Stahovska.
Pielikumā: Nolikums ar pielikumiem uz 8 lpp.
4. Par Līvānu novada domes iekšējo noteikumu „ Par Trauksmes celšanu Līvānu
novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Ziņo I.Kalvāne
Izskatot Līvānu novada domes iekšējo noteikumu „Par Trauksmes celšanu
Līvānu novada pašvaldībā” projektu un pamatojoties uz Trauksmes celšanas likuma
5.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes iekšējos noteikumus Nr. 2 „Par
Trauksmes celšanu Līvānu novada pašvaldībā”
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2. Noteikt, ka Līvānu novada domes iekšējie noteikumi Nr. 2 „Par Trauksmes
celšanu Līvānu novada pašvaldībā” stājas spēkā ar 2019. gada 1. oktobri.
3. Publicēt noteikumus Līvānu novada mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv .
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Juridiskās
daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: Noteikumi ar pielikumiem uz 9 lpp.
5. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo J.Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma „Vecais ceļš” ar kopējo kadastra numuru 7668007-0303, kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā, īpašnieces A. S., dzīvo
(adrese), 2019.gada 31.augusta iesniegumu par nekustamā īpašuma „Vecais ceļš”, kas
sastāv no divām zemes vienībām 3,7 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā zemes
vienību 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0362, piešķirt tai jaunu
nosaukumu un noteikt 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 1. panta 14. punktu un 9. panta pirmās daļas 1.punktu un
Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 16.1.punktu, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vecais ceļš”, kas atrodas Līvānu novada
Rudzātu pagastā ar kopējo kadastra Nr. 7668-007-0303, zemes vienību 0,9 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7668-007-0362, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu
plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 0,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668007-0362 piešķirt jaunu nosaukumu „Baltie Vītoli 1” 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
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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 plāns uz 1lpp.
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6. Par zemes nomu
Ziņo J.Magdaļenoks
1. Izskatot A. K., dzīvo: (adrese), 2019.gada 8. jūlija iesniegumu par zemes
vienības 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0305, kas atrodas Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, nodošanu nomai, tika konstatēts, ka zemes vienība (atbilstoši
platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (NĪVK IS)
grafiskajiem datiem) – 0,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0305 ar
Līvānu novada domes 2019.gada 25.jūlija sēdes lēmumu Nr. 10-11(2) „Par zemes
gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota redzamā
vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala nomai nav
pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumu
Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesība” 29.8. un 30.4.punktam
un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt A. K., dzīvo: (adrese), zemes vienību – 0,06 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0305, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem ar
tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim
(0601) – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā
un PVN, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir Līvānu novada
domes Juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
Renāte Šmukste.
1.4. Par noslēgto līgumu, 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas,
nodrošināt attiecīgās informācijas publicēšanu pašvaldības mājas lapā interneta
tīmekļvietnē www.livani.lv.
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.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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2. Izskatot N. J., dzīvo: (adrese), 2019. gada 7. maija iesniegumu par zemes
vienības 0,0661 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0263, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nodošanu nomai, tika konstatēts, ka zemes vienība
(atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 0,0661 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
005 0263 ar Līvānu novada domes 2019.gada 30.maija sēdes lēmumu Nr. 8-10(1)
„Par zemes gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota
redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala
nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumu
Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesība” 29.8. un 30.4.punktam
un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt N. J., dzīvo: (adrese), zemes vienību – 0,0661 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0263, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) ar tiesībām
atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0601) –
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā
un PVN, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir Līvānu novada
domes Juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
Renāte Šmukste.
2.4. Par noslēgto līgumu, 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas,
nodrošināt attiecīgās informācijas publicēšanu pašvaldības mājas lapā interneta
tīmekļvietnē www.livani.lv.
2.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot G. V., dzīvo: (adrese), 2019.gada 11.jūlija iesniegumu par zemes
vienības 1,0906 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 003 0281, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nodošanu nomai, tika konstatēts, ka zemes vienība
(atbilstoši platībai pēc VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas
(NĪVK IS) grafiskajiem datiem) – 1,0906 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
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003 0281 ar Līvānu novada domes 2019.gada 25.jūlija sēdes lēmumu Nr. 10-11(1)
„Par zemes gabalu nodošanu nomai” nodota iznomāšanai un informācija tika izvietota
redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Citi pretendenti minētā zemes gabala
nomai nav pieteikušies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma
17.panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 19. jūnija noteikumu
Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesība” 29.8. un 30.4.punktam
un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Iznomāt G. V., dzīvo: (adrese), zemes vienību – 1,0906 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 003 0281, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
atbilstoši platībai pēc VZD NĪVK IS grafiskajiem datiem, uz 5 (pieciem) gadiem
lauksaimniecības vajadzībām.
3.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no kadastrālās vērtības gadā
un PVN, bet ne mazāk kā 28 EUR gadā un PVN.
3.3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir Līvānu novada
domes Juridiskās daļas vadītāja - priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
Renāte Šmukste.
3.4. Par noslēgto līgumu, 10 darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas,
nodrošināt attiecīgās informācijas publicēšanu pašvaldības mājas lapā interneta
tīmekļvietnē www.livani.lv.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
7. Par adreses noteikšanu
Ziņo J.Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes zemes ierīcības inženiera Miķeļa Baltmaņa
ierosinājumu par adreses noteikšanu Līvānu novada pašvaldībai piekrītošai apbūvei
paredzētai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0202, kas atrodas Līvānu
novada Līvānu pilsētā, 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
2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr. 698 ,,Adresācijas noteikumi” 2.9. punktu, un
likuma ,,Par pašvaldībām“ 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
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deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt pašvaldībai piekrītošai apbūvei paredzētai zemes vienībai 4790 m2
(0,4790 ha) ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0202, kas atrodas Līvānu novada
Līvānu pilsētā, adresi: Stirnu iela 7A, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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 plāns uz 1 lpp.
8. Par precizējumu dzīvokļa atsavināšanas lēmumā
Ziņo J.Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības
daļas vadītājas Antras Vilcānes ierosinājumu par atsavināšanai nodotā dzīvokļa Nr. 2
dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 15, Līvānos dzīvojamās mājas kopīpašuma un
zemesgabala domājamo daļu precizēšanu atbilstoši Līvānu novada dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas 2004. gada 22. martā izdotai formai Nr. 11 par dzīvojamās
mājas sadalījumu dzīvokļu īpašumos, kas nosaka katram dzīvokļa īpašumam
piekrītošo kopīpašuma domājamo daļu, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.
gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” 11.7 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija
pieņem lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu atsavināšanai vai par
pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un pamatojoties uz likuma ”Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izteikt Līvānu novada domes 2019. gada 30. aprīļa lēmuma Nr. 6-20 “Par
dzīvokļa Nr. 2 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai”
2.punktu šādā redakcijā:
“2. Nodot atsavināšanai dzīvokli Nr. 2 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu
novadā, un 8354/297096 dzīvojamās mājas kopīpašuma un 8354/297096
zemesgabala ar kadastra Nr. 7611 003 1207 Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu
novadā, domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu ( nosacīto cenu ) A. N.”.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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9. Par zemes robežu plāna un uzmērītās
platības apstiprināšanu un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo J.Magdaļenoks
Izskatot A. J., dzīvo (adrese), 2019.gada 17.septembra iesniegumu par
uzmērītās zemes platības apstiprināšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7666
010 0152, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā, un kas veicot kadastrālo
uzmērīšanu dabā ir par 1,73 ha lielāka par zemes platību, uz kuru atjaunotas zemes
īpašuma tiesības 9,1 ha saskaņā ar Preiļu rajona Rožupes pagasta zemes komisijas
1997. gada 10.marta sēdes (protokols Nr. 42) lēmumu ,,Par zemes piešķiršanu” un
Līvānu novada domes 2016.gada 1.decembra izziņu Nr.2-1.7/16/268 ,,Par A. J.
lietojumā esošo zemes platību un robežām”, un nosaukuma piešķiršanu tai, sakarā ar
datu ievadīšanu Valsts zemes dienesta nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā (NĪVK IS), un atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.panta
(111) daļai un 25. panta (11) daļai, kas nosaka, ka zemes izpirkšanas ierobežojošie
termiņi neattiecas uz bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuriem
zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā noteiktā zemesgabala kopējā platība ir lielāka
par to zemes platību, uz kuru atjaunojamas īpašuma tiesības, un tā pārsniedz zemes
kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamās nesaistes robežas, un pamatojoties uz Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, likuma ,,Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu, un likuma “ Par pašvaldībām“
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7666 010 0152, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, pēc kadastrālās
uzmērīšanas dabā precizēto zemes platību 10,83 ha (skatīt pielikumā izkopējumu no
kadastra kartes).
2. Piešķirt nekustamajam īpašumam - zemes vienībām 10,83 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666 010 0152, 0,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010
0153 un 4,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0288, kas atrodas Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, nosaukumu ,,Celtuves” (skatīt pielikumā izkopējumus no
kadastra kartes).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 3 lpp.
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10. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu
Ziņo J.Magdaļenoks
Izskatot N. V., dzīvo (adrese), 2019.gada 23.augusta iesniegumu un 2019.gada
19.septembra iesniegumu par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības ar
kadastra Nr. 7652 002 0310, „Līvi”, Grāveri, Jersikas pagasts, Līvānu novads,
plānotai daļai 0,3032 ha platībā sakarā ar apbūves tiesības ierakstīšanu zemesgrāmatā,
konstatēts, ka:
1) zemes vienībai ar kadastra Nr. 7652 002 0310 ar kopējo platību 2,133 ha ir
noteikts lietošanas mērķis - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība ( kods 0101) visā zemes vienības platībā.
2) zemes vienība ar kadastra Nr. 7652 002 0310 atrodas Līvānu novada teritorijā,
kuras plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Līvānu novada domes
2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” ir Lauksaimniecības zemes (L2),
kur viens no teritorijas papildizmantošanas veidiem ir tūrisma un atpūtas
iestāžu apbūve.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. pantu un
Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija noteikumiem nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un
maiņas kārtība” 2.2., 16.1. un 17.7.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa
noteikumu Nr.263 ,,Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 23.1.2.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt zemes vienības ar kadastra Nr. 7652 002 0310 „Līvi”, Grāveri,
Jersikas pagasts, Līvānu novads, plānotai daļai 0,3032 ha platībā nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: Komercdarbības objektu apbūve (kods 0601) un noteikt tai zemes
lietošanas veidu – pārējās zemes 0,3032 ha platībā.
2. Pārējai zemes vienības ar kadastra Nr. 7652 002 0310 daļai 1,8298 ha
platībā atstāt esošo zemes lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. un 2.punktā norādītās plānotās zemes vienības daļu
platības var tikt precizētas pēc uzmērīšanas dabā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Būvvaldes
vadītāja Diāna Rjaboškapova.
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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Pielikumā: zemes vienības daļas plāna apbūves tiesības ierakstīšanai
zemesgrāmatā kopija uz 1 lpp.
11. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Ziņo J.Magdaļenoks
Izskatot A. F., dzīvo: (adrese), 2019. gada 6. septembra iesniegumu par zemes
gabala 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76860030210, kas atrodas Līvānu
novada Turku pagastā, nomu, jo uz tā atrodas viņam piederošas ēkas, un SIA “TU
LAUKI”, (līdz 17.05.2019. – KS “Preiļu kooperatīvā sabiedrība”) reģ. Nr.
41503019640, Brīvības iela 2, Preiļi, Preiļu novads, 2019. gada 28. augusta
iesniegumu, kurā SIA lūdz pārtraukt zemes nomas līgumu par zemes vienību, uz
kuras atrodas veikals Nr. 31 “Nereta”, Turki, Turku pagasts, Līvānu novads (ar
kadastra apzīmējumu 76860030210001) un veikt atbilstošus grozījumus 2009. gada
30. decembra lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. 208 1.1. punktā, kas izteikts
2015. gada 16. jūnija vienošanās Nr. LND/2-13.4/15/78 redakcijā, konstatēts, ka
2019. gada 1. augustā A. F. ir iegādājies no SIA “TU LAUKI” nekustamo īpašumu –
būvi ar kadastra apzīmējumu 76860030210001, kas atrodas uz pašvaldības zemes
gabala 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76860030210.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktu, kurā noteikts, ka zemesgabala
minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā
maksa gadā ir 28 euro, un 7. punktu, kurš nosaka, ka apbūvētu zemesgabalu iznomā
tikai uz tā esošās būves īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam (turpmāk arī
– nomnieks), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi, un 53. punktu, kurā
noteikts, ka iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu
pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli), un, lai realizētu likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar A. F., personas kods (personas kods),
dzīvo: (adrese), par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,25 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 003 0210, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, uz 10
(desmit) gadiem ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes
lietošanas mērķim (0801) – komercdarbības objektu apbūve.
2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības
gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN.
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3. Veikt grozījumus ar SIA “TU LAUKI”, reģ. Nr. 41503019640, Brīvības
iela 2, Preiļi, Preiļu novads, 2009. gada 30. decembrī noslēgtajā lauku apvidus zemes
nomas līgumā Nr. 208 un izslēgt no līguma 1.1. punkta nomā nodoto zemes vienību
0,25 ha platībā ar kadastra Nr. 7686-003-0210 (Līvānu novada, Turku pagasta, Turki,
veikals Nereta (slēgts).
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par līgumu slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās daļas vadītāja - priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste.
1.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1lpp.
12.Par valsts budžeta finansējuma sadali programmas “Latvijas skolas soma”
īstenošanai no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro L.Pastare
Saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumu Nr.388
“Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas “Latvijas
skolas soma” īstenošanai no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim”
1.pielikumu Līvānu novada pašvaldībai ir piešķirti finanšu līdzekļi 8736,00 euro
apmērā.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, un deputātam V.Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
1. Apstiprināt finansējuma sadali Līvānu novada izglītības iestādēm
programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2019.gada 1.septembra līdz
2019.gada 31.decembrim proporcionāli izglītojamo skaitam uz 2019.gada
1.septembri.
N.p.k.
Izglītības iestāde
Piešķirtais finansējums,
EUR
1.1.
Līvānu 1.vidusskola
3 538
1.2.
Līvānu 2.vidusskola
1 623
1.3.
Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola
336
1.4.
Jaunsilavas pamatskola
855
1.5.
Rožupes pamatskola
563
1.6.
Rudzātu vidusskola
768
1.7.
Jersikas pamatskola
702
1.8.
Rudzātu speciālā pamatskola
351
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Kopā

8 736

2. Piešķirto finansējumu izlietot atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada
27.augusta noteikumu Nr.388 “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta
finansējumu programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2019.gada
1.septembra līdz 2019.gada 31.decembrim” nosacījumiem.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir projekta koordinatore – Līvānu
Bērnu un jauniešu centra direktore Zane Praņevska un Līvānu novada izglītības
iestāžu vadītāji.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz protokolā ierakstīt atšķirīgo viedokli:
“Es lūdzu protokolēt, ka es uzskatu sadalījums ir pats par sevi pieņemams, bet
šinī sakarībā pašvaldībai vajadzētu par saviem līdzekļiem Rudzātu speciālajai
pamatskolai piešķirt papildus finansējumu, lai bērniem kuriem nav nodrošināts tāds
ģimenes atbalsts, kā parastās skolās rastos arī šinī sakarībā vienādas iespējas”.
13.Par projektu „Rožupes estrādes pārbūve, 2.kārta”
Ziņo A.Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Rožupes estrādes pārbūve, 2.kārta” koncepciju, kas izstrādāta pamatojoties
uz Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumu
“Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, un projekta atbilstību “Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025. gadam” 2.
prioritātes ("Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta") 2.2. rīcības virziena
("Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem
tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša Sociālā vide") 2.2.4.
uzdevuma ("Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību un dažādošanu, rekreācijas
teritoriju izveidi un labiekārtošanu Līvānu novadā saturīga brīvā laika pavadīšanai")
2.2.4.1. pasākumam ("Kultūras aktivitāšu kvalitātes un pieejamības 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,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19.2.2. aktivitātē “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” ar projektu „Rožupes estrādes pārbūve, 2.kārta” un iesniegt to
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).
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2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 25 000,00 EUR apmērā, no
kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums
22 500,00 EUR apmērā un 10% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums
2 500,00 EUR apmērā.
3.Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu daļas vadītāja
Helēna Jablonska.
14.Par piedalīšanos Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektā “Riska
grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm”
(akronīms RISK FREE)
Ziņo A.Vaivods
Paskaidro B.Vucenlazdāne,
Vārds tiek dots G.Krauklei, V.Labinskim
Izskatot biedrības “Latgales reģiona attīstības aģentūra” (LRAA) 2019. gada
10. septembra vēstuli Nr.01-09/27 “Par līdzfinansējumu un priekšfinansējumu āra
sporta laukuma aprīkojumam Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta
RISK FREE ietvaros”, kura mērķis ir bērnu un jauniešu sociālā integrācija caur
dažādām aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējām, un pamatojoties uz projekta
atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025.
gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.2. rīcības
virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša sociālā vide)
2.2.5. uzdevuma (Nodrošināt sporta un aktīvās atpūtas iespēju pieejamību un kvalitāti
Līvānu novadā) 2.2.5.1. pasākumam (Sporta laukumu kvalitātes un pieejamības
uzlabošana un dažādošana) un saskaņā ar LRAA 2019. gada 12. jūlija atklāta
konkursa iepirkuma procedūras 2019/03/RF/ERAF (izsludināts 10.06.2019) āra
trenažieru aprīkojuma piegādei Līvānu novadam rezultātiem, kur par uzvarētāju tika
pasludināts SIA “GoPlay” ar kopējo piedāvājuma cenu aprīkojumam 20 945,10 EUR
ar PVN un tā uzstādīšanai 3012,90 EUR ar PVN, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projektā LLI-402
“Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (akronīms
– RISK FREE) kā Sadarbības partnerim.
2. Slēgt sadarbības līgumu Nr.190910-2 ar biedrību “Latgales reģiona
attīstības aģentūra”, reģ. Nr. 41503023129, Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401,
(pielikumā).
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3. Nodrošināt priekšfinansējumu 20 % apmērā 4189,02 EUR avansa
maksājumam 2019. gadā no Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā
projekta "Aprīkojuma iegāde āra trenažieru sporta laukuma izveidei" īstenošanai
plānotajiem līdzekļiem.
4. Nodrošināt priekšfinansējumu 80% apmērā 16756,08 EUR projekta
īstenošanai no Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Paredzēt Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā līdzekļus
3012,90 EUR apmērā aprīkojuma uzstādīšanai.
6. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu daļas vadītāja
Helēna Jablonska.
Pielikumā: Sadarbības līguma projekts ar LRAA par projekta RISK FREE
ieviešanu uz 3 lpp.
15.Par projektu „Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada jauniešu deju
kolektīvam “Daidala””
Ziņo A.Vaivods
Paskaidro B.Vucenlazdāne, G.Kraukle
Vārds tiek dots V.Labinskim
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada jauniešu deju kolektīvam “Daidala””
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 2019. – 2025. gadam" 2.
prioritātes "Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta” 2.2. rīcības virziena
"Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem
tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša sociālā vide" uzdevuma
2.2.4. "Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību un dažādošanu, rekreācijas
teritoriju izveidi un labiekārtošanu Līvānu novadā saturīga brīvā laika pavadīšanai"
pasākumam 2.2.4.1. "Kultūras aktivitāšu kvalitātes un pieejamības 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,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
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P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „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 “Skatuves
tērpu iegāde Līvānu novada jauniešu deju kolektīvam “Daidala”” un iesniegt to
biedrībā “Preiļu rajona partnerība”.
2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 6 833,35 EUR apmērā, no
kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums
6 150,01 EUR apmērā un 10% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 683,34
EUR apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu daļas vadītāja
Helēna Jablonska.
16.Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas
pakalpojumiem
Ziņo A.Vaivods
Izskatot Turku pagasta pārvaldes vadītājas Kristīnes Kirilovas 2019.gada
6.septembra iesniegumu par izmaiņām maksas pakalpojumu cenrādī, un pamatojoties
uz Līvānu novada domes 2015. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 9 “Maksas
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārtība” II. daļas 4.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Turku pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža
pakalpojuma veidu “5. Elektrības apmaksa kāpņu telpā” (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Turku pagasta pārvaldes vadītāja
Kristīne Kirilova.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.
17.Par līdzekļu piešķiršanu
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskis
Paskaidro A.Vilcāne, U.Skreivers
1. Izskatot Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības
daļas vadītājas Antras Vilcānes 2019.gada 16.septembra iesniegumu par papildus
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finansējuma piešķiršanu 2800 EUR apmērā Kapličas uzturēšanas izdevumu segšanai,
sakarā ar to, ka:
darbinieks, kurš pildīja kapsētas dežuranta pienākumus, nepiekrita darba
līguma grozījumiem ar 2019. gada 1. jūniju un, līdz ar to, darba tiesiskās attiecības ar
viņu tika izbeigtas un darbiniekam Darba likuma 112. panta un 128. panta noteiktā
kārtībā tika izmaksāta viņam pienākošās naudas summa 2747,17 EUR apmērā
(atvaļinājuma kompensācija un atlaišanas pabalsts, tajā skaitā darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), kas Kapličas 2019.gada budžetā netika
plānota,
kapsētas vajadzībām smilšu iegādei izlietoti 1089 EUR, bet budžetā tika
ieplānoti 300 EUR,
un ņemot vērā, ka no Kapličas iekšējām rezervēm tika segti izdevumi 736,17
EUR apmērā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro
daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt papildus līdzekļus 2800,00 EUR apmērā Kapličas uzturēšanas
izdevumu segšanai no Līvānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītāja Antra Vilcāne un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
2.Izskatot Līvānu novada Sociālā dienesta 2019.gada 18.septembra vēstuli Nr.
LNSD/1-11E/19/289 par līdzekļu 745,10 EUR apmērā novirzīšanu Eiropas Reģionālā
attīstības fonda (ERAF) projektam “Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību A. Baumanes ģimenes ārsta praksē”, ņemot vērā, ka veicot cenu aptauju,
mobilā kāpurķēžu pacēlāja personām ar kustību traucējumiem iegādes izmaksas
sastāda 2795,10 EUR (ieskaitot PVN), bet projekta budžetā šim mērķim paredzētais
finansējums ir 2050,00 EUR, līdz ar to iztrūkstošā daļa sastāda 745,10 EUR, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1.Piešķirt papildus līdzekļus 745,10 EUR apmērā Eiropas Reģionālā
attīstības fonda projekta “Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A.
Baumanes ģimenes ārsta praksē” ietvaros paredzētā mobilā kāpurķēžu pacēlāja
iegādei no Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžeta sadaļā “Sociālā
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aizsardzība” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
2.2.Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Sociālā dienesta
vadītāja Arnita Briška, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
3.Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu veikt Līvānu pilsētas Oškalnu ielas asfaltbetona seguma atjaunošanu
posmā no Rīgas ielas līdz dzelzceļam un 2019.gada 2.septembra apsekošanas aktu,
kuru konstatēts, ka Oškalnu ielas asfaltbetona segums ir deformēts, izveidojušās
plaisas un iesēdumi, un saskaņā ar veikto cenu aptauju, ceļa seguma atjaunošanas
darbu izmaksas sastāda 4834,34 EUR (ieskaitot PVN 21%), un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 4834,34 EUR apmērā Līvānu pilsētas Oškalnu ielas
seguma atjaunošanai no Līvānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Intis
Svirskis un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
18.Par telpu nomu
Ziņo A.Vaivods
Izskatot biedrības „Radošā apvienība „Perspektīva””, Reģ. Nr. 40008122863,
juridiskā adrese Rīgas iela 12, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, valdes locekles Ingas
Salmiņas 2019. gada 17. jūlija iesniegumu par 2017. gada 22. augusta Telpu nomas
līguma Nr. LNP/2-13.6/17/15 pagarinājumu, saglabājot esošos noteikumus, un ņemot
vērā Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2019. gada 17. jūlija vēstuli Nr.1-7/18 par
biedrības “Radošā apvienība “Perspektīva”” nomāto telpu izmantošanu Līvānu Bērnu
un jauniešu centra interešu izglītības pulciņa nodarbībām, konstatēts, ka biedrībai
nomā ir nodota telpa ar litera Nr. 12b (38,6 m2 platībā), kas atrodas Līvānu
uzņēmējdarbības atbalsta centrā Domes ielā 3, Līvānos, piemērojot telpu nomas
maksai 50 % atvieglojumu no cenrādi apstiprinātās nomas maksas cenas mēnesī otrajā
nomas gadā, tas ir 0,71 EUR/m2 mēnesī, kopā par iznomāto platību 27,41 EUR
mēnesī un atbilstošas likmes PVN, radošo darbnīcu un pulciņu organizēšanai stikla
kausēšanā Līvānu Bērnu un jauniešu centra bērniem, kā arī skolēnu, tūristu un
Latgales mākslas un amatniecības centra apmeklētāju grupām un citiem interesantiem.
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Ņemot vērā biedrības „Radošā apvienība „Perspektīva”” ieguldījumu stikla
kausēšanas un apstrādes popularizēšanā Līvānu novadā, un ievērojot sabiedrības
intereses un lietderības apsvērumus un to, ka telpas tiek nomātas jau trešo gadu, un
saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4. punkta 4.1. apakšpunktu un 5. punktu, un
pamatojoties uz Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas pakalpojumu
cenrādi, kas apstiprināts ar Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra lēmumu Nr.
20-12, un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 21. panta
pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt telpu nomas līgumu ar biedrību „Radošā apvienība
„Perspektīva””, Reģ. Nr. 40008122863, juridiskā adrese Rīgas iela 12, Līvāni, Līvānu
novads, LV-5316, par telpas Nr. 12b platībā 38,6 m2, kas atrodas Līvānu
uzņēmējdarbības atbalsta centra ēkā ar kadastra apzīmējumu 76110040702001,
Domes ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, ēkas 1.stāvā, nomu radošo darbnīcu
organizēšanai stikla kausēšanā uz 1 (vienu) gadu, nosakot nomas maksu mēnesī (50 %
apmērā no Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra apstiprinātās nomas maksas cenas
mēnesī trešajā nomas gadā) 0,995 EUR /m2 mēnesī, t.i. 38,41 EUR mēnesī un PVN.
Nomas maksa piemērojama ar 2019. gada 1. augustu.
2. Noteikt, ka papildus nomas maksai tiek maksāts par patērēto siltumu (50%
apmērā proporcionāli aizņemtajai platībai no ēkas apkures kopējām izmaksām).
3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma slēgšanu ir Juridiskā daļas vadītāja priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Inese Stahovska.
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: Nomas telpas izvietojuma shēma uz 1 lpp.
19.Par Līvānu novada domes transportlīdzekļa OPEL ASTRA Caravan
norakstīšanu
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Skaidro U.Skreivers
Izskatot Rudzātu pagasta pārvaldes vadītājas Rutas Klibiķes 2019. gada 17.
jūlija iesniegumu par vieglās pasažieru automašīnas OPEL ASTRA Caravan, valsts
reģistrācijas numurs GS 6558, 2007.izlaiduma gads, norakstīšanu, un SIA “AV
MOTORS” aktu, kurā atzīts, ka tālākai automašīnas ekspluatācijai ir nepieciešams
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automašīnas remonts un finanšu ieguldījumi ir vismaz 1809,26 EUR apmērā, kas ir
finansiāli neizdevīgi, un ņemot vērā, ka kustamās mantas atlikusī bilances vērtība pēc
grāmatvedības uzskaites datiem ir 0,00 EUR, un pamatojoties uz Līvānu novada
domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2019. gada 10.
septembra sēdes ierosinājumu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar
pašvaldības kustamo mantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Atļaut norakstīt Līvānu novada domei piederošo vieglo pasažieru
automašīnu OPEL ASTRA Caravan, valsts reģistrācijas numurs GS 6558,
2007.izlaiduma gads, atlikusī bilances vērtība 0,00 EUR.
2. Uzdot Rudzātu pagasta pārvaldes vadītājai Rutai Klibiķei veikt lēmuma
1.punktā minētā transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites Ceļu satiksmes drošības
direkcijā.
3. Lēmuma 1.punktā minēto transportlīdzekli nodot utilizācijai, veicot
utilizācijas cenu aptauju, un ieņēmumus ieskaitīt Līvānu novada pašvaldības budžetā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rudzātu pagasta pārvaldes
vadītājai Ruta Klibiķe un Uzskaites daļas vadītāja – galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.
20.Par nekustamā īpašuma “Vērdiņi”, Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, pirkuma līguma slēgšanu
Ziņo A.Vaivods
Izskatot J. U., dzīvo (adrese), iesniegumu par nekustamā īpašuma “Vērdiņi”,
Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, kas sastāv no divām zemes vienībām:
zemes vienības 1,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0121, un zemes
vienības 1,50 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 002 0134, ar kopējo platību
2,87 ha, atsavināšanu, samaksu veicot līdz 2019.gada 18.decembrim, un saskaņā ar
SIA „Latio” 2019.gada 13.augustā noteikto nekustamā īpašuma vērtību un Līvānu
novada domes 2019.gada 29.augusta sēdes lēmumu Nr. 12-25 apstiprināto nosacīto
cenu – 4200,00 EUR, un pamatojoties uz Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Pārdot Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Vērdiņi”,
Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652 002 0134, kas
sastāv no divām zemes vienībām: zemes vienības 1,37 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 002 0121, un zemes vienības 1,50 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 002 0134, par nosacīto cenu 4200,00 EUR ( četri tūkstoši divi simti
euro ), Jānim Uzulam, dzīvo “Vērdiņos”, Grāveros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā.
2. Noteikt, ka maksājums par zemesgabala pirkumu 4200,00 EUR apmērā
veicams līdz 2019.gada 18.decembrim, ieskaitot Līvānu novada domes, reģ.
Nr. 90000065595, AS „SEB banka”, UNLALV2X norēķinu kontā:
LV14UNLA0050018690074 vai AS “Citadele banka”, kods: PARXLV22; norēķinu
kontā: LV79PARX0004642660004.
3. Noteikt, ka pirkuma līgums ar Jāni Uzulu noslēdzams līdz 2019.gada
15.novembrim.
4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste, par lēmuma
izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle
Alīna Dalka.
21. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem ar 2019.gada 1.septembri
Ziņo A.Vaivods
Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem, kā arī ņemot vērā uzskaitītos pašvaldības izglītības iestāžu
uzturēšanas izdevumus pēc naudas plūsmas 2018.gadā, un atbilstoši Izglītības likuma
17.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 418
„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt pašvaldību savstarpējos norēķinos pielietojamos izcenojumus ar
2019. gada 1. septembri vienam audzēknim mēnesī saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: izmaksu tabula uz 1 lpp.
22.Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim, G.Krauklei, M.Grigalim
Paskaidro L.Pastare
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6. un 9.punktu, likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 13.punktu un saskaņā ar Līvānu novada domes 2019.gada 30.aprīļa
noteikumiem “Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās
darbības novērtēšanas kārtība”, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu ar
2019.gada 1.septembri saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2.Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 2524,00 EUR amatalgas likmes
palielinājuma izdevumu segšanai līdz 2019.gada beigām, izmaksas sedzot 795,00
EUR no Līvānu
novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem un 1729,00 EUR no papildus
ieņēmumiem no dividendēm, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā, tai skaitā:
2.1.Līvānu 1.vidusskolai 476,51 EUR;
2.2.Līvānu 2.vidusskolai 204,75 EUR;
2.3.Rudzātu vidusskolai 275,48 EUR;
2.4.Jaunsilavas pamatskolai 275,48 EUR;
2.5.Jersikas pamatskolai 312,71 EUR;
2.6.Rožupes pamatskolai 335,04 EUR;
2.7.Rudzātu speciālajai pamatskolai 260,59 EUR;
2.8.Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķīši” 260,59 EUR;
2.9.Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolai 81,90 EUR;
2.10.Līvānu Bērnu un jauniešu centram 40,95 EUR.
3. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Uzskaites daļas vadītāja – galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu uz 1 lp.
23.Par izmaiņām amatu vienību sarakstos
Ziņo A.Vaivods
Paskaidro I.Liepiņa
Vārds tiek dots V.Labinskim
1. Izskatot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2019.gada 17.septembra
vēstuli Nr.1-20/31 par izmaiņām amata vienību sarakstā - ar 2019.gada 1.septembri
amata vienībai “sporta treneris”, profesijas kods 3422 03, piešķirt papildus 0,309
likmes, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka pedagogu zemāko
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mēneša darba algas likmi, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V.Labinskim
“atturoties”
NOLEMJ:
1.1. Ar 2019.gada 1.septembri palielināt slodzi Līvānu Bērnu un jaunatnes
sporta skolas amata vienībai “sporta treneris”, profesijas kods 3422 03, par 0,309
likmēm, nosakot mēneša darba algu 750,00 EUR par vienu likmi.
1.2 Apstiprināt Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas amatu vienību
sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2019.gada 1.septembra (skatīt
pielikumā).
1.3. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 1556,00 EUR Līvānu Bērnu un
jaunatnes sporta skolai pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada pašvaldības 2019.gada
pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
1.4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore
Indra Iesalniece un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lp.
2. Izskatot Jaunsilavas pamatskolas 2019.gada 16.septembra vēstuli Nr.1-12/58
par izmaiņām amata vienību sarakstā - ar 2019.gada 1.septembri amata vienībai
“pirmsskolas izglītības skolotājs”, profesijas kods 2342 01 , piešķirt papildus 0,4
likmes, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka pedagogu zemāko
mēneša darba algas likmi, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V.Labinskim
“atturoties”
NOLEMJ:
2.1. Ar 2019.gada 1.septembri palielināt slodzi Jaunsilavas pamatskolas amata
vienībai pirmsskolas izglītības skolotājs”, profesijas kods 2342 01 , par 0,4 likmēm,
nosakot mēneša darba algu 750,00 EUR par vienu likmi.
2.2. Apstiprināt Jaunsilavas pamatskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2019.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
2.3. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 1942,00 EUR Jaunsilavas
pamatskolai pedagogu atlīdzībai no Līvānu
novada pašvaldības 2019.gada
pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
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2.4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Jaunsilavas pamatskolas direktore Janīna Usāre un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lp.
3. Izskatot Rudzātu vidusskolas 2019.gada 20.augusta vēstuli Nr.1-12/43 par
izmaiņām amata vienību sarakstā - ar 2019.gada 1.septembri amata vienībai
“pirmsskolas izglītības skolotājs”, profesijas kods 2342 01 , piešķirt papildus 0,191
likmes, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka pedagogu zemāko
mēneša darba algas likmi, un plānoto finansējuma apmēru no valsts mērķdotācijas
pedagogu atlīdzībai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta
otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V.Labinskim
“atturoties”
NOLEMJ:
3.1. Ar 2019.gada 1.septembri palielināt slodzi Rudzātu vidusskolas amata
vienībai “pirmsskolas izglītības skolotājs”, profesijas kods 2342 01 , par 0,191
likmēm, nosakot mēneša darba algu 750,00 EUR par vienu likmi.
3.2. Apstiprināt Rudzātu vidusskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2019.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
3.3. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 1125,00 EUR Rudzātu vidusskolai
pedagogu atlīdzībai no Līvānu
novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
3.4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rudzātu vidusskolas direktore Valentīna Vaivode un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lp.
4. Izskatot Līvānu 2.vidusskolas 2019.gada 23.septembra vēstuli Nr.1-11/41 par
izmaiņām amata vienību sarakstā, iekļaujot amatu vienību “direktora vietnieks”,
profesijas kods 1345 09, 0,3 likmes, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3. un 4.tabulu,
kas nosaka pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi, un plānoto finansējuma
apmēru no valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V.Labinskim “atturoties”
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NOLEMJ:
4.1. Ar 2019.gada 1.septembri iekļaut Līvānu 2.vidusskolas amatu vienību
sarakstā amata vienību “direktora vietnieks”, profesijas kods 1345 09, 0,3 likmes,
nosakot mēneša darba algu 888,00 EUR par vienu likmi.
4.2. Apstiprināt Līvānu 2.vidusskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2019.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
4.3. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 1100,00 EUR Līvānu 2.vidusskolai
pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem – 108,00 EUR un
992,00 EUR no papildus ieņēmumiem no dividendēm, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
4.4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu 2.vidusskolas direktore Klavdija Daukšte un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lp.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka pedagogu zemāko
mēneša darba algas likmi, un plānoto finansējuma apmēru no valsts mērķdotācijas
pedagogu atlīdzībai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta
otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V.Labinskim
“atturoties”
NOLEMJ:
5.1. Apstiprināt Līvānu 1.vidusskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2019.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
5.2. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 1650,00 EUR Līvānu 1.vidusskolai
pedagogu atlīdzībai no Līvānu
novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
5.3. Apstiprināt Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas amatu vienību
sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2019.gada 1.septembra (skatīt
pielikumā).
5.4. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 522,00 EUR Līvānu novada Vakara
(maiņu) vidusskolai pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada pašvaldības 2019.gada
pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
5.5. Apstiprināt Līvānu Bērnu un jauniešu centra amatu vienību sarakstu un
noteiktās mēneša darba algas no 2019.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
5.6. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 334,00 EUR Līvānu Bērnu un
jauniešu centram pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada pašvaldības 2019.gada
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pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
5.7. Apstiprināt Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas amatu
vienību sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2019.gada 1.septembra (skatīt
pielikumā).
5.8. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 883,00 EUR Jēkaba Graubiņa
Līvānu Mūzikas un mākslas skolai pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada
pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2019.gada pamatbudžetā.
5.9. Apstiprināt Rožupes pamatskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2019.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
5.10. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 65,00 EUR Rožupes pamatskolai
pedagogu atlīdzībai no Līvānu
novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
5.11. Apstiprināt Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši”
amatu vienību sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2019.gada 1.septembra
(skatīt pielikumā).
5.12. Apstiprināt Jersikas pamatskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2019.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
5.13. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 581,00 EUR Jersikas pamatskolai
pedagogu atlīdzībai no Līvānu
novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā.
5.14. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu 1.vidusskolas direktors Gatis Pastars, Jersikas
pamatskolas direktore Inese Jaunušāne, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas
direktore Ilze Vanaga, Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktore Zane Praņevska,
Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas direktors Gunārs Luriņš, Līvānu
novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja Aija Grugule, Rožupes
pamatskolas direktore Sanita Dubovska un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu vienību saraksti uz 7 lp.
6. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr. 445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 4.tabulu, saskaņā ar kuru zemākā
mēneša darba algas likme pedagoga amatam “izglītības metodiķis” no 01.09.2019. ir
830,00 EUR, un likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V.Labinskim
“atturoties”
NOLEMJ:
33

6.1. Ar 2019.gada 1.septembri noteikt Līvānu novada Izglītības pārvaldes
amata vienībai “izglītības metodiķis”, profesijas kods 2351 01, mēneša darba algu
830,00 EUR par vienu likmi (skatīt amatu vienību sarakstu pielikumā).
6.2. Noteikt, ka papildus izdevumi atlīdzībai kopsummā 175,90 EUR līdz
2019.gada beigām tiks finansēti no Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2019.gada
budžeta līdzekļiem.
6.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz protokolā ierakstīt atšķirīgu viedokli:
“Es apsveicu, ka algas ceļas arī direktoriem, arī pašvaldība to finansē un es
būtu ļoti priecājies kaut vai direktors būtu pateicis, ka es cīnos par kvalitāti un arī
algas celšanos, ka viņš būtu pateicis kaut vai vienam minimālās algas saņēmējam,
viņš ir labs darbinieks, viņam arī vajadzētu divdesmit vai četrdesmit eiro pielikt. Ja
būtu šādas izmaiņas, tīri simboliskas, es būtu balsojis par, bet tā kā šie cilvēki paliek
gaidās uz saeimu, pašvaldība saka, ka nevar to darīt, jūs tā sakāt, tad es to nevaru
atbalstīt”
24. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm interešu
izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Ziņo A.Vaivods
Skaidro I.Liepiņa
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2019.gada 25.septembra vēstuli
Nr.4-7e/19/2951 “Par mērķdotācijām pašvaldībām 2019.gadam”, Ministru kabineta
2001.gada 28. augusta noteikumiem Nr.382 ,,Interešu izglītības programmu
finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 2013.gada 30.maija noteikumiem Nr.4
“Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtība Līvānu novadā”
un pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu un likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas līdzekļu sadalījumu Līvānu novadā
realizēto interešu izglītības programmu finansēšanai no 2019.gada 1.septembra līdz
2019.gada 31.decembrim (pielikums Nr.1, Nr.2).
2. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.
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Pielikumā:
Pielikums Nr.1 Slodžu sadalījums interešu izglītības programmu īstenošanai
2019./2020. mācību gadā Līvānu novada izglītības iestādēs no valsts budžeta
mērķdotācijas līdzekļiem uz 2 lpp.
Pielikums Nr.2 Valsts budžeta mērķdotācijas sadale Līvānu novada interešu izglītības
programmu un sporta skolu pedagogu daļējai samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2019.gada 1.septembra līdz 2019.gada
31.decembrim
Sēde beidzas plkst. 11.30
Protokols parakstīts 2019. gada 2. oktobrī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītājas vietniece

/paraksts/

V.Loča
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