LATVIJAS REPUBLIKA

LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316,
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Līvānu novada domes
sēdes protokols
LĪVĀNOS

2021. gada 25. februāris

Nr. 3

Sēdes sasaukta plkst.09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:03
Sēdi vada: Līvānu novada domes priekšsēdētājs, Andris Vaivods
Sēdi protokolē: Personāla vadības un administratīvā daļas vadītājas vietniece,
Viktorija Loča
Sēdē piedalās:
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. Gatis Pastars
10. Pēteris Romanovskis
11. Mārīte Vilcāne
Nav ieradušies:
1. Inese Jaunušāne – attaisnojoša iemesla dēļ
2. Ļevs Troškovs – attaisnojoša iemesla dēļ
3. Ainis Veigurs – attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis Skreivers – Izpilddirektors
Aija Usāne – Izpilddirektora vietniece
Andris Neicenieks – Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
Anita Lietauniece – Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja

Kristīne Kirilova – Turku pagasta pārvaldes vadītāja
Paulīna Zariņa –Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
Ruta Klibiķe – Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
Antra Vilcāne – Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja
Arnita Briška – Sociālā dienesta vadītāja
Baiba Vucenlazdāne – Plānošanas un attīstības daļas vadītāja
Helēna Jablonska – Finanšu daļas vadītāja
Ilga Peiseniece – Izglītības pārvaldes vadītāja
Ināra Gribonika – Uzskaites daļas vadītāja
Indra Upeniece – Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Inga Bokāne –Vecākā juriskonsulte
Marija Jansone – Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Jānis Vaivods – Sabiedrisko attiecību speciālists
Andris kundziņš – Darba aizsardzības speciālists
Staņislavs Vitvickis – Vecākais datortīklu administrators
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par darba kārtību Nr.1. Ziņo Andris Vaivods.
2. Par darba kārtību Nr.2. Ziņo Andris Vaivods.
3. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo Andris Vaivods.
4. Dzīvokļa jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
5. Dzīvokļa jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
6. Dzīvokļa jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
7. Dzīvokļu jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
8. Dzīvokļu jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
9. Dzīvokļa jautājums Nr.6. Ziņo Ināra Kalvāne.
10. Par saistošajiem noteikumiem „Par pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19
izplatību”. Ziņo Ināra Kalvāne.
11. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”.. Ziņo
Ināra Kalvāne.
12. Par Rudzātu vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā.. Ziņo Ināra Kalvāne.
13. Par Līvānu novada vēlēšanu iecirkņiem.. Ziņo Ināra Kalvāne.
14. Par zvejas tiesību nomu Nr.1. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
15. Par zvejas tiesību nomu Nr.2. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
16. Par zvejas tiesību nomu Nr.3. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
17. Par zemes gabala nodošanu nomai Nr.1. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
18. Par zemes gabalu nodošanu nomai Nr.2. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
19. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 43-52, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu
atsavināšanai. Ziņo Andris Vaivods.
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20. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 4a-40, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu
atsavināšanai. Ziņo Andris Vaivods.
21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 005 0077 Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo Andris Vaivods.
22. Par Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu 2020.gada izdevumu
apstiprināšanu par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā.. Ziņo Andris Vaivods.
23. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu par
2020.gadu.. Ziņo Andris Vaivods.
24. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2021.gadam.. Ziņo
Andris Vaivods.
25. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu 2021. 2023.gadam.. Ziņo Andris Vaivods.
26. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2021.gada 10.februāra lēmumā Nr. 2-2
“Par amatu vienību sarakstiem un noteiktajām mēneša darba algām”.. Ziņo Andris
Vaivods.
27. Par aizņēmumu no Valsts kases.. Ziņo Andris Vaivods.
28. Par ziedojuma pieņemšanu. Ziņo Andris Vaivods.
29. Par Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” vadītāju. Ziņo Andris Vaivods.
1. Par darba kārtību Nr.1
Ziņo Andris Vaivods
Domes priekšsēdētāja priekšlikums papildināt darba kārtību ar darba kārtības
jautājumu "Par ziedojuma pieņemšanu" Līvānu novada dome atklāti atklāti balsojot ar
12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" –
nav
NOLEMJ:
Papildināt darba kārtību ar darba kārtības jautājumu "Par ziedojuma
pieņemšanu"
2. Par darba kārtību Nr.2
Ziņo Andris Vaivods
Domes priekšsēdētāja priekšlikums papildināt darba kārtību ar darba kārtības
jautājumu "Par Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” vadītāju", Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Māris Grigalis,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
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Papildināt darba kārtību ar darba kārtības jautājumu “Par Sociālās aprūpes
centra „Rožlejas” vadītāju”
3. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija
Ziņo Andris Vaivods
28.janvārī attālināti, videokonferences režīmā, notika Līvānu novada domes sēde.
1. un 15. februārī videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes
administrācijas darbinieku sanāksme.
3.februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
videokonferences režīmā piedalījās Latgales reģiona attīstības aģentūras sēdē.
5.februārī attālināti, videokonferences režīmā, notika Latgales plānošanas reģiona
Attīstības padomes sēde.
4.februārī videokonferences režīmā notika Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme. Piedalījās Līvānu novada domes vadība.
9.februārī attālināti, videokonferences režīmā, notika Līvānu novada domes apvienoto
komiteju sēde, kurā tika izskatīts pašvaldības 2021.gada budžeta projekts.
10.februārī attālināti, videokonferences režīmā, notika Līvānu novada domes ārkārtas
sēde, kurā tika apstiprināts pašvaldības 2021.gada budžets.
11.februārī videokonferences režīmā notika Līvānu novada kultūras, LMAC,
bibliotēku, uzņēmējdarbības atbalsta un jaunatnes iestāžu vadītāju sanāksme.
Piedalījās Līvānu novada domes vadība.
15.februārī videokonferences režīmā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece
Aija Usāne vadīja Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi.
17.februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā tikās ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildīgajiem speciālistiem, lai
pārrunātu pašvaldības projektu virzības jautājumus.
17.februārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Bauskā tikās ar
potenciālajiem investoriem, lai pārrunātu sadarbības iespējas.
18.februārī videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes komiteju
sanāksmes.
18.februārī attālināti, videokonferences režīmā, notika sanāksme par Līvānu
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes programmas jautājumiem. Tajā
piedalījās pašvaldības vadība un atbildīgie darbinieki, SIA “Līvānu siltums”,
biedrības “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” un attīstības finanšu
institūcijas "Altum" pārstāvji. Tika pārrunāti jautājumi par darbu finansēšanas
iespējām.
18.februārī pašvaldības vadība un plānošanas speciālisti pārrunāja par pašvaldības
daudzdzīvokļu mājas Smilšu ielā tehniskā projekta izstrādes jautājumiem.
19.februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas sadarbībā ar British Council
pārstāvniecību Latvijā un Latvijas Pašvaldību savienību rīkotajā tiešsaistes konferencē
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par pašvaldību sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem “Kāpēc mums to vajag?”.
Konferenci atklāja Valsts prezidents Egils Levits.
Latvijas Pašvaldību savienības sanāksmē par pašvaldību darba organizāciju.
19.februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle,
izpilddirektors Uldis Skreivers un izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās
Latvijas Pašvaldību mācību centra apmācībās par pašvaldību darba organizāciju.
22.februārī Līvānos Latvijas folkloras biedrības pārstāvji folkloras pētniekam Mairim
Iesalniekam nominācijā “Aktivitātes folkloras jomā 2020.gadā” pasniedza Iedvesmas
balvu.
23.februārī domes vadība un atbildīgie speciālisti videokonferences režīmā piedalījās
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā informatīvajā
pasākumā “Viedās pašvaldības – iespējas un izaicinājumi”.
Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne vairākkārt sazinājās ar
Latgales plānošanas reģionu, lai pārrunātu jautājumus par SIA "Autotransporta
direkcija” lēmumu uz ārkārtējās situācijas periodu slēgt vairākus autobusu reisus.
Vairākkārt domes vadība, atbildīgie speciālisti un iestāžu vadītāji videokonferences
režīmā ir pārrunājuši jautājumus par Covid-19 izplatību un ierobežošanas
pasākumiem.
Katru pirmdienu videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes vadības un
pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme.
Katru otrdienu videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes vadības un par
projektu īstenošanu atbildīgo darbinieku sanāksme.
Katru otrdienu Līvānu novada domes vadība un atbildīgie speciālisti darba sanāksmē
tikās ar būvniecības uzņēmuma, kurš veic darbus Līvānu pilsētas Ubaglīča
mikrorajonā, pārstāvjiem, lai pārrunātu darbu norises gaitu.
Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers un domes atbildīgie darbinieki
turpināja Līvānu novada pašvaldības budžeta izstrādi, kurš tika apstiprināts
10.februāra domes sēdē.
4. Dzīvokļa jautājums Nr.1
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot K. G. 2021. gada 21. janvāra iesniegumu par izslēgšanu no palīdzības
reģistra dzīvojamās platības nodrošināšanā uzaicināto speciālistu grupas, saskaņā ar
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 10. panta pirmās daļas 4.
punktu, 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 ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
5

1. Izslēgt K.G. no pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājuma risināšanā
reģistra uzaicināto speciālistu grupas, kārtas Nr. 5.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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. Dzīvokļa jautājums Nr.2
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot R.U, deklarētā dzīvesvieta (dzīvesvietas adrese), 2021. gada 3.
februāra iesniegumu 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, 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrējamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes
2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr. 11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā Līvānu novadā” 3.1 punktam, un pamatojoties uz Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka "Dzīvesvietas maiņas
gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo
jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē" 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 ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut R.U., deklarētā dzīvesvieta (dzīvesvietas adrese), ģimenes sastāvs –
4 cilvēki, pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu
uzskaites grupā ar kārtas Nr. 6.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas nekustamo īpašumu speciālists Jānis Pastars.
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. Dzīvokļa jautājums Nr.3
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot D.Č., deklarētā dzīvesvieta (dzīvesvietas adrese), 2021. gada 18.
janvāra iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā Jaunsilavas pamatskolas
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darbiniecei, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā,
un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta
pirmās daļas 2. punktu, 21.1 panta 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 atsavināt”, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr. 11 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 35. punktam, un pamatojoties uz
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka "Dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē" 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 ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut D.Č., deklarētā dzīvesvieta (dzīvesvietas adrese), ģimenes sastāvs –
1 cilvēks, pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā uzaicināto
speciālistu grupā ar kārtas Nr. 10.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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. Dzīvokļu jautājums Nr.4
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot I.S., deklarētā dzīvesvieta (dzīvesvietas adrese), 2021. gada 25.
janvāra iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā SIA „Ceram Optec”
darbiniecei, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā,
un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta
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 atsavināt”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2020. gada 27.
augusta saistošo noteikumu Nr. 11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Līvānu novadā” 3.7. punktam, un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
4. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka "Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās
personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā,
deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē" 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
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balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut I.S., deklarētā dzīvesvieta (deklarētā dzīvesvieta), ģimenes sastāvs –
4 cilvēki, pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā uzaicināto
speciālistu grupā ar kārtas Nr. 11.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
8. Dzīvokļu jautājums Nr.5
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot O.K., deklarētā dzīvesvieta (dzīvesvietas adrese), 2021. gada 15.
janvāra iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā SIA „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” darbinieku, kas nav nodrošināts ar atsevišķu dzīvojamo
platību pašvaldības teritorijā, un pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 21.1 panta 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 atsavināt”, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr. 11 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 3.7. punktam, un pamatojoties uz
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka "Dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē" 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 ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut O.K., deklarētā dzīvesvieta (dzīvesvietas adrese), ģimenes sastāvs –
2 cilvēki, pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā uzaicināto
speciālistu grupā ar kārtas Nr. 12.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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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.
9. Dzīvokļa jautājums Nr.6
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot F.P., deklarētā dzīvesvieta (dzīvevietas adrese), 2021. gada 18.
janvāra iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā maznodrošinātai personai
ar invaliditāti, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrējamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, atbilstoši Līvānu novada domes 2020.
gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr. 11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā Līvānu novadā” 3.2. punktam, un pamatojoties uz Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka Dzīvesvietas maiņas
gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo
jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē 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 ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut F.P., deklarētā dzīvesvieta (dzīvesvietas adrese), ģimenes sastāvs – 1
cilvēks, pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējā
kārtībā nodrošināmo grupā ar kārtas Nr. 11.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
10. Par saistošajiem noteikumiem „Par pabalstu krīzes situācijā sakarā ar
Covid-19 izplatību”
Ziņo Ināra Kalvāne
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otrās daļas
2.punktā noteikts, ka papildu sociālās palīdzības pabalsts ir pabalsts krīzes situācijā operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai
mazināšanai, savukārt pārejas noteikumu 37.punkta 1.apakšpunktā noteikts, ka laikā,
kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un
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vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei
(personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā
likuma 35.panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no
pašvaldības budžeta līdzekļiem, tāpēc ir nepieciešams apstiprināt saistošo noteikumu
par pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību projektu un to
paskaidrojuma rakstu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
un 43.panta trešo daļu, 43.1 pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta otrās daļas 2.punktu, 36.panta sesto daļu, pārejas noteikumu 37.punkta
1.apakšpunktu, 39.punktu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24.panta
otro daļu, ņemot vērā sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Par pabalstu krīzes situācijā sakarā
ar Covid-19 izplatību” un to paskaidrojuma rakstu.
2. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc
saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
3. Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā
arī Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā „Līvānu novada Vēstis” un mājas
lapā interneta vietnē www.livani.lv.
4. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai ir Juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos p.i. Inga Bokāne.
5. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā
izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā
„Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv ir Sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece.
6. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Sociālā dienesta vadītāja Arnita Briška.
Pielikumā:
1) saistošie noteikumi Nr.5 „Par pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19
izplatību” uz 2 lpp.,
2) saistošo noteikumu Nr.5 „Par pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19
izplatību” paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.

11. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”.
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Ziņo Ināra Kalvāne
Atbilstoši grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ir
nepieciešams apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Līvānu novada domes
2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Līvānu novadā” un to paskaidrojuma rakstu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 43.panta trešo
daļu, 43.1 pantu, 45.panta otro un trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 33.panta trešo daļu, 35.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Līvānu novada domes
2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Līvānu novadā””.
2. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc
saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav
izteikti iebildumi par saistošo noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā
noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma
rakstu publicēt Līvānu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada
Vēstis”.
4. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos p.i. Inga Bokāne.
5. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu publicēšanu Līvānu novada
domes informatīvajā izdevumā „Līvānu novada Vēstis” ir Sabiedrisko attiecību daļas
vadītāja Indra Upeniece.
6. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Sociālā dienesta vadītāja Arnita Briška.
Pielikumā:
1) saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”” uz
2 lpp.,
2) saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā””
paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
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12. Par Rudzātu vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Rudzātu vidusskolas 2021. gada 17.februāra vēstuli Nr. 1-11/8 „Par
skolas nolikuma apstiprināšanu” un saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu
un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 8. punktu Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rudzātu vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Rudzātu vidusskolas nolikumu, apstiprināts ar
Līvānu novada domes 2014. gada 27. februāra sēdes protokola Nr.3 lēmumu Nr. 3-4
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos p.i. Inga Bokāne un Rudzātu
vidusskolas direktore Valentīna Vaivode.
Pielikumā: Rudzātu vidusskolas nolikums uz 7 lpp.
13. Par Līvānu novada vēlēšanu iecirkņiem
Ziņo Ināra Kalvāne
Pamatojoties uz Pašvaldības domes vēlēšanu likumu, Līvānu novada
pašvaldības nolikumu, kā arī ņemot vērā Covid - 19 izplatību un esošo
epidemioloģisko situāciju, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt šādus vēlēšanu iecirkņus Līvānu novadā:
1.1. Nr.709, Līvānu novada Kultūras centrs, Rīgas ielā 105, Līvānos, Līvānu
novadā, LV-5316,
1.2. Nr.710, J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola, Raiņa ielā 4,
Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316
1.3. Nr.711, Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls”,
Lāčplēša ielā 28, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316,
1.4. Nr.712, Rožupes kultūras nams, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, LV-5327
1.5. Nr.713, Turku pagasta pārvalde, Zundānos, Turku pagastā, Līvānu
novadā, LV-5312
1.6. Nr.716, Jersikas tautas nams, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
LV-5315
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1.7. Nr.719, Rudzātu pagasta bibliotēka, Miera ielā 1, Rudzātos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā, LV-5328
1.8. Nr.725, Sutru pagasta pārvalde, Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru pagastā,
Līvānu novadā, LV-5334
2. Lēmumu līdz 2021. gada 1. martam nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Vēlēšanu
komisijas sekretāre Ināra Gribonika.
14. Par zvejas tiesību nomu Nr.1
Ziņo Jānis Magdaļenoks
1. Izskatot A.A., dzīvo: (dzīvesvietas adrese), LV-5315, 2021. gada 1.
februāra iesniegumu par zvejas tiesību nomu zvejai ar murdu Daugavas upē
pašpatēriņam 2021. gadā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Zvejniecības likuma 7. panta otro daļu, Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta
noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu
un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007.
gada 2. maija noteikumiem Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos” un Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796
„Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos
ūdeņos”, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.1. Iznomāt A.A., zvejas tiesības pašpatēriņam Daugavas upē Līvānu novada
administratīvās teritorijas robežās uz vienu gadu ar murdu, kura sētas garums vai
spārnu atvērums nav lielāks par 30 metriem, nosakot gada zvejas tiesību nomas
maksu 14,23 EUR.
1.2. Noteikt, ka A.A. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Juridiskās daļas vecākā
juriskonsulte Inga Bokāne.
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.

15. Par zvejas tiesību nomu Nr.2
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot R. Š., dzīvo: (dzīvesvietas adrese), 2021. gada 16. februāra
iesniegumu par zvejas tiesību nomu zvejai ar tīklu Jersikas ezerā pašpatēriņam 2021.
13

gadā, un saskaņā ar Civillikuma 1.pielikumu, Zvejniecības likuma 7. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumiem Nr.
295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru kabineta 2014.
gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma par „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
2.1. Iznomāt R.Š., dzīvo: (dzīvesvietas adrese, zvejas tiesības pašpatēriņam
Jersikas ezerā uz vienu gadu ar tīklu, kura garums nav lielāks par 40 metriem, nosakot
gada zvejas tiesību nomas maksu 22,80 EUR.
2.2. Noteikt, ka R.Š. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Juridiskās daļas vecākā
juriskonsulte Inga Bokāne.
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
16. Par zvejas tiesību nomu Nr.3
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot A.V., dzīvo: (dzīvesvietas adrese), 2021. gada 17. februāra
iesniegumu par zvejas tiesību nomu zvejai ar tīklu Jersikas ezerā pašpatēriņam 2021.
gadā, un saskaņā ar Civillikuma 1.pielikumu, Zvejniecības likuma 7. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 „Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību” 13. un 27.2. punktu, Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumiem Nr.
295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un Ministru kabineta 2014.
gada 23. decembra noteikumiem Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem
un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma par „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt A.V., dzīvo: (dzīvesvietas adrese), zvejas tiesības pašpatēriņam
Jersikas ezerā uz vienu gadu ar tīklu, kura garums nav lielāks par 35 metriem, nosakot
gada zvejas tiesību nomas maksu 19,95 EUR.
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2. Noteikt, ka A.V. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Juridiskās daļas vecākā
juriskonsulte Inga Bokāne.
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.
17. Par zemes gabala nodošanu nomai Nr.1
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot SIA ,,Veciztekas” reģ. Nr.41503089099, juridiskā adrese: ,,VecIztekas”, Iztekas, Jersikas pagasts, Līvānu novads, valdes locekļa Guntara Vaivoda,
dzīvo: ,,Vec-Iztekas”, Iztekas, Jersikas pagasts, Līvānu novads, 2021.gada 12.janvāra
iesniegumu par zemes vienības 1,3950 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76520030320 nodošanu nomā, tika konstatēts ka zemes vienība 1,3950 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 76520030320, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar
Līvānu novada domes 2020.gada 30.janvāra sēdes lēmumu Nr.3-11 ,,Par zemes
rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemes vienību Jersikas pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda”, atzīta par Līvānu
novada pašvaldībai piekrītošo zemi. Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3.punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos
neapbūvētos zemes gabalus, un 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” 28. un 35. punktam, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
1,3950 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520030320, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu novada
pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā pie
Jersikas pagasta pārvaldes ēkas ne mazāk kā 10 (desmit) dienas.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma 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.
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Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
18. Par zemes gabalu nodošanu nomai Nr.2
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot M.G., dzīvo (dzīvesvietas adrese), 2021. gada 12.janvāra iesniegumu
par zemes vienības 0,6461 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0285, kas
atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes
vienība 0,6461 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0285 ar Līvānu novada
domes 2020.gada 30.janvāra sēdes lēmumu Nr.3-11 ,,Par zemes rezerves fondā
ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību
Jersikas pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda”, atzīta par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošo zemi.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un 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” 28. un 35. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
0,6461 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-003-0285, kas atrodas Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot
Līvānu novada pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot
redzamā vietā pie Jersikas pagasta pārvaldes ēkas ne mazāk kā 10 (desmit) dienas.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma 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: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
19. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 43-52, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu
atsavināšanai
Ziņo Andris Vaivods
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Līvānu novada domē saņemts V. U., deklarētā dzīvesvieta: (dzīvesvietas
adrese), 2021. gada 12. janvāra iesniegums (reģistrācijas Nr. LNP/2-7.1/21/108) par
viņa īrētā dzīvokļa Nr. 52 Rīgas ielā 43, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka dzīvokļa īrnieks
Vladislavs Urbanovičs dzīvokli īrē no 2012. gada 5. novembra, dzīvokļa īres tiesības
ir iegūtas pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 15. pantu, dzīvojamās
telpas īres līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku, īrniekam par dzīvojamām telpām īres
un komunālo maksājumu parāda nav. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4. panta pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu
var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās
iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Tiek konstatēts, ka augstākminētais īpašums nav
nepieciešams Līvānu novada pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai,
tādejādi tā var būt atsavināma likumā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, kurā noteikts,
ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, un Ministru
kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 11.4. punktu, kurā noteikts, 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 ar 12
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" –
nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 52 īpašumam Rīgas ielā 43, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv
no 3-istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 3801 m2 platībā
ar kadastra Nr. 7611 003 0339 Rīgas ielā 43, Līvānos, Līvānu novadā, 6070/269118
domājamām daļām.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa Nr. 52 īpašumu Rīgas ielā 43, Līvānos,
Līvānu novadā, kas sastāv no 3-istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un
zemesgabala 3801 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611 003 0339 Rīgas ielā 43, Līvānos,
Līvānu novadā, 6070/269118 domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto
cenu) dzīvokļa īrniekam V.U.
3. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai organizēt atsavināmā
dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
20. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 4a-40, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu
atsavināšanai
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Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts V. G., deklarētā dzīvesvieta:
(dzīvesvietas adrese), 2021. gada 18. janvāra iesniegums (Reģ. Nr. LNP/2-7.1/21/124)
par izīrēta dzīvokļa Nr. 40 Rīgas ielā 4a, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka dzīvokļa īrnieks ir
Česlavs Gaidels, dzīvokli īrē no 1984. gada 23. augusta, dzīvojamās telpas īres līgums
noslēgts uz nenoteiktu laiku, īrniekam par dzīvojamām telpām īres un komunālo
maksājumu parāda nav. Ir iesniegta LR Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres
Guntas Daugavietes 2021. gada 18. janvārī apliecināta vienošanās, reģistra Nr. 76, par
to, ka dzīvokli iegūs uz sava vārda īrnieka Č.G. ģimenes loceklis Č.G. Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Tiek konstatēts, ka augstākminētais īpašums nav nepieciešams Līvānu novada
pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, tādejādi tā var būt atsavināma
likumā noteiktajā kārtībā. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes
loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 45. panta ceturtās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka var pirkt īrēto
dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu
vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa īpašumu un
Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta” 11.4 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 ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 40 īpašumam Rīgas ielā 4a, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv
no 3 – istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 4262 m2
platībā ar kadastra Nr. 7611 003 1802 Rīgas ielā 4a, Līvānos, Līvānu novadā,
601/19996 domājamām daļām.
2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa Nr. 40 īpašumu Rīgas ielā 4a, Līvānos,
Līvānu novadā, kas sastāv no 3 – istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un
zemesgabala 4262 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611 003 1802 Rīgas ielā 4a, Līvānos,
Līvānu novadā, 601/19996 domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto
cenu) īrnieka ģimenes loceklim V.G.
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3. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai organizēt atsavināmā
dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 005 0077 Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rudzāts”, Reģ. Nr.
41503045501, juridiskā adrese: Varoņu iela 1A, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu
novads, iesniegumu par zemes vienības Rudzātu pagastā, Līvānu novadā ar kadastra
apzīmējumu 7668 005 0077 0,93 ha platībā atsavināšanu, Rudzātu pagasta valdes
2021. gada 3. februāra lēmumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 005
0077 0,93 ha platībā nodošanu atsavināšanai, konstatēts: zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 7668 005 0077 0,93 ha platībā, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, atrodas Līvānu novada Rudzātu
pagastā un nav apbūvēta; ar Līvānu novada domes 2020. gada 30. janvāra sēdes
lēmumu Nr. 3-13 zemes vienība ir atzīta par piekritīgu pašvaldībai un ir ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda; Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas
mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Tiek konstatēts, ka
augstākminētais īpašums nav nepieciešams Līvānu novada pašvaldības vai tās iestāžu
funkciju nodrošināšanai, tādejādi tā var būt atsavināma likumā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta pirmo
daļu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Ramisam Aļijevam
nepiedaloties balsošanā
NOLEMJ:
1.
Nodot atsavināšanai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7668 005
0077 0,93 ha platībā Rudzātu pagastā, Līvānu novadā.
2.
Uzdot Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 7668 005 0077 0,93 ha ierakstīt Zemesgrāmatā, veikt nekustamā
īpašuma novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju, un iesniegt Līvānu novada
domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai atsavināšanas
procesa organizēšanai.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un
vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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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.
22. Par Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu 2020.gada izdevumu
apstiprināšanu par vienu izglītojamo pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā.
Ziņo Andris Vaivods
Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem, kā arī ņemot vērā katrā Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādē
2020.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos uzturēšanas izdevumus, 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 ar 12
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" –
nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu 2020.gadā
uzskaitītos pamatbudžeta izdevumus par vienu izglītojamo mēnesī pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā
saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu daļas galvenā ekonomiste Līga Ancāne.
Pielikumā: Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumi pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā
uz 1 lpp.

23. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma
pārskatu par 2020.gadu.
Ziņo Andris Vaivods
Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta 2008.
gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu un likuma „Par
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pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu
2021.gadam (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Būvniecības un infrastruktūras
daļas būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā: Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plāns
2021.gadam uz 1 lpp.
24. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2021.gadam.
Ziņo Andris Vaivods
Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta 2008.
gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu
2021.gadam (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Būvniecības un infrastruktūras
daļas būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā:
Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plāns
2021.gadam uz 1 lpp.

25. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu
2021. -2023.gadam.
Ziņo Andris Vaivods
Pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” 12. pantu, Ministru kabineta 2008.
gada 11. marta noteikumu Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda
programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punktu un likuma „Par
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pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Ramiss Aļijevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Valdim
Labinskis nepiedaloties balsošanā
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu
2021. -2023.gadam (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Būvniecības un infrastruktūras
daļas būvinženieris Ainārs Skromāns.
Pielikumā: Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programma 2021.2023.gadam uz 1 lpp.
26. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2021.gada 10.februāra lēmumā Nr.
2-2 “Par amatu vienību sarakstiem un noteiktajām mēneša darba algām”.
Ziņo Andris Vaivods
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs),
"Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1.Veikt grozījumus Līvānu novada domes 2021.gada 10.februāra lēmumā Nr.
2-2 “Par amatu vienību sarakstiem un noteiktajām mēneša darba algām”:
2. Izteikt pielikumu “Līvānu novada domes pārvaldes un administrācijas
amatu vienību saraksts un noteiktās mēneša darba algas no 2021.gada 1.februāra”
jaunā redakcijā (skatīt pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
Pielikumā: amatu saraksts uz 3 lpp.

27. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņu Andris Vaivods
Sakarā ar Līvānu novada pašvaldības investīciju projekta “Ielu pārbūve
Līvānos, Līvānu novadā” īstenošanu, ņemot vērā, ka saskaņā ar iepirkuma rezultātiem
būvdarbu izmaksas sastāda 2 828 947,74 EUR (ieskaitot PVN), un atbilstoši likuma
“Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 4.punktam, pamatojoties uz
22

projekta atbilstību Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.
– 2025. gadam 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.4.
rīcības virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša tehniskā
infrastruktūra) 2.4.1. uzdevuma (Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu
infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu) 2.4.1.1. pasākumam (Ielu un
autoceļu infrastruktūras uzlabošana novada pilsētā un pagastos), pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 24. pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 19. punktu un Ministru kabineta 2019. gada 10.decembra
noteikumiem Nr. 590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu 2 167 147,00 EUR (divi miljoni viens simts sešdesmit
septiņi tūkstoši viens simts četrdesmit septiņi euro) apmērā Valsts kasē 2021. gadā uz
trīsdesmit gadiem ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi, ņemot
aizņēmumu pa daļām: 2021.gadā – 566 667,00 EUR (pieci simti sešdesmit seši
tūkstoši seši simti sešdesmit septiņi euro) un 2022.gadā – 1 600 480,00 EUR (viens
miljons seši simti tūkstoši četri simti astoņdesmit euro), Līvānu novada pašvaldības
investīciju projekta “Ielu pārbūve Līvānos, Līvānu novadā” īstenošanai ar atlikto
pamatsummas maksājumu līdz 2023. gada martam, paredzot apmaksu pašvaldības
budžetā, garantējot aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
28. Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada domē 2021. gada 17. februārī saņemts SIA „Līvānu bioķīmiskā
rūpnīca”, kuras vārdā rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Ziedonis Zeps, iesniegums ar
lūgumu pieņemt finanšu līdzekļus (ziedojumu) 12832,05 EUR (divpadsmit tūkstoši
astoņi simti trīsdesmit divi euro, 05 centi), kas paredzēts Līvānu katoļu baznīcas torņa
smailes atjaunošanas projektēšanai. Katoļu baznīcas publisko tiesību juridiskā persona
„LĪVĀNU SVĒTĀ ERCEŅĢEĻA MIĶEĻA ROMAS KATOĻU DRAUDZE”, tās
Līvānu dekanāta dekāna Jāņa Smirnova personā, 2021. gada 17. februārī iesniegusi
iesniegumu ar lūgumu pieņemt finanšu līdzekļus (ziedojumu) no SIA „Līvānu
bioķīmiskā rūpnīca”, kurš paredzēts baznīcas ēkas (celta 1861.gadā) torņa smailes
projektēšanas darbiem, ņemot vērā ēkas kultūrvēsturisko vērtību un svarīgumu visai
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novada sabiedrībai. Saskaņā ar Līvānu novada domes 2018. gada 27. septembra
noteikumu Nr. 3 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā” 8. punktu un pamatojoties uz
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 12.
pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar
12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" –
nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt ziedojumu 12832,05 EUR (divpadsmit tūkstoši astoņi simti
trīsdesmit divi euro, 05 centi) apmērā no SIA „Līvānu bioķīmiskā rūpnīca”, Reģ. Nr.
41503023881, juridiskā adrese: Celtniecības iela 8, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.
2. Šī lēmuma 1. punktā pieņemtos finanšu līdzekļus novirzīt Katoļu baznīcas
publisko tiesību juridiskai personai „LĪVĀNU SVĒTĀ ERCEŅĢEĻA MIĶEĻA
ROMAS KATOĻU DRAUDZE” Līvānu katoļu baznīcas torņa smailes atjaunošanas
projektēšanai.
3. Slēgt trīspusējo līgumu ar SIA „Līvānu bioķīmiskā rūpnīca”, Reģ. Nr.
41503023881, un Katoļu baznīcas publisko tiesību juridisko personu „LĪVĀNU
SVĒTĀ ERCEŅĢEĻA MIĶEĻA ROMAS KATOĻU DRAUDZE”, Reģ. Nr.
90000504985, par finanšu līdzekļu (ziedojuma) pieņemšanu un tā izlietojumu
paredzētajam mērķim.
4. Noteikt, ka atbildīgā par līgumu slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomnieka juridiskajos jautājumos p.i. Inga Bokāne.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers un Uzskaites daļas vadītāja - galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.
29. Par Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” vadītāju
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada domes 31.03.2016. saistošo noteikumu Nr.7 „Līvānu novada
pašvaldības nolikums” 29.4. apakšpunktā Pašvaldības izpilddirektoram ir noteikts
amata pienākums - ierosināt Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības
iestāžu vadītājus un Domes vārdā slēgt darba līgumus ar Domes ieceltajiem iestāžu
vadītājiem.
Lai nodrošinātu Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” darbības nepārtrauktību, kā arī
Domes lēmumu izpildi, sakarā ar Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” vadītājas Guntas
Jaudzemas prombūtni, un ņemot vērā izpilddirektora ierosinājumu iecelt Olitu
Bidzāni par Sociālās aprūpes centra „Rožlejas” vadītāju,
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktu un 69.
panta pirmās daļas 1., 2., 4.punktu, ņemot vērā Darba likuma 44.panta pirmās daļas 3.
punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Andris Vaivods,
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Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs), "Pret" – 1
(Valdis Labinskis), "Atturas" – 1 (Andrejs Bondarevs)
NOLEMJ:
1. Ar 2021. gada 1. martu iecelt par Sociālās aprūpes centra „Rožlejas”
vadītāju Olitu Bidzāni uz noteiktu laiku - Guntas Jaudzemas prombūtnes laiku.
2. Uzdot Līvānu novada domes izpilddirektoram veikt visas nepieciešamās
darbības saskaņā ar Darba likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē darba
tiesiskās attiecības, lai nodrošinātu lēmuma izpildi.
3. Uzdot Sociālā dienesta vadītājai Arnitai Briškai nodrošināt Sociālā dienesta
darbības nepārtrauktību.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers.

Sēde slēgta plkst. 12:19
Protokols parakstīts 2021.gada 3.martā
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītājas vietniece

V.Loča
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