LATVIJAS REPUBLIKA

LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316,
tālr.: 65307250, fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv

Līvānu novada domes
sēdes protokols
LĪVĀNOS

2021. gada 28. janvāris

Nr. 1

Sēdes sasaukta plkst.09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:04
Sēdi vada:
Andris Vaivods, Līvānu novada domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolē: Viktorija Loča, Personāla vadības un administratīvās daļas vadītājas
vietniece
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. Ainis Veigurs
12. Mārīte Vilcāne
Nav ieradušies:
Inese Jaunušāne – attaisnojoša iemesla dēļ
Ļevs Troškovs – 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 – Līvānu novada Sociālā dienesta vadītāja
Baiba Vucenlazdāne – Plānošanas un attīstības daļas vadītāja
Gatis Pelēķis – Vecākais juriskonsults
Helēna Jablonska – Finanšu daļa vadītāja
Ilga Peiseniece – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Jānis Vaivods – Sabiedrisko attiecību speciālists
Juris Sniķers – Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs
Stanislavs Vitvickis – Vecākais datortīkla administrators
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
2. Priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo Andris Vaivods.
3. Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
4. Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
5. Par kandidatūrām Līvānu novada domes apbalvojuma “Gada balva kultūrā”
piešķiršanai. Ziņo Ināra Kalvāne.
6. Par apbalvojuma “Gada balva sportā” piešķiršanu. Ziņo Ināra Kalvāne.
7. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem. Ziņo Ināra Kalvāne.
8. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
9. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Grozījumi Līvānu novada domes
2015.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.18 „Par mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā””. Ziņo Jānis
Magdaļenoks.
10. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2011. gada 24. februāra saistošajos
noteikumos Nr.6 „Par profesionālās ievirzes izglītības ieguves maksu Jēkaba
Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā”. Ziņo Andris Vaivods.
11. Par īpašuma nodošanu iznomāšanai. Ziņo Andris Vaivods.
12. Par biedrības “Baltā māja” par sociālās aprūpes mājās pakalpojuma apmaksas
palielināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
13. Par dalību pilotprojektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”
aktivitātē “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”. Ziņo Andris Vaivods.
14. Par telpu nomas maksu. Ziņo Andris Vaivods.
15. Par ēdināšanas nodrošināšanu Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.4.klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā. Ziņo Andris Vaivods.
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1. Par darba kārtību
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Domes priekšsēdētāja priekšlikums papildināt darba kārtību ar darba kārtības
jautājumu "Par ēdināšanas nodrošināšanu Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestāžu 1.-4.klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā", Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, 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:
Papildināt darba kārtību ar darba kārtības jautājumu "Par ēdināšanas
nodrošināšanu Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu
1.-4.klašu
izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā".
2. Priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija
Ziņo Andris Vaivods
17.decembrī attālināti, videokonferences režīmā, notika Līvānu novada domes sēde.
17.decembrī bija plānots, ka Līvānu stikla un amatniecības centrā Latvijas Nacionālā
kultūras centra pārstāvji oficiāli pasniegs apliecinājumu par elementa "Stikla pūšana
Līvānos" iekļaušanu Latvijas nemateriāla mantojuma vērtību sarakstā. Ņemot vērā
epidemioloģisko situāciju, apliecinājuma pasniegšana atlikta uz vēlāku.
21.decembrī un 18.janvārī videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes
administrācijas darbinieku sanāksme.
23.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods attālināti,
videokonferences režīmā, piedalījās Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes
sēdē.
30. decembrī tika paziņoti konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2020”
rezultāti. Līvānu novada pašvaldība ieguva nomināciju “Ģimenei draudzīgākā
pašvaldība Latgales plānošanas reģionā” un naudas balva 12 500 eiro. Līvānu novada
pašvaldībai (Līvānu 1. vidusskolai) tika piešķirta arī papildus balva “Par nozīmīgu
ieguldījumu izglītības procesa nodrošināšanā un veiksmīgu sadarbību ar skolēniem un
viņu ģimenēm” (2500 eiro).
30.decembrī no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) tika saņemts
apliecinājums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Līvānu industriālās
zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai 2.KĀRTA” apstiprināšanu. Šī projekta ietvaros industriālajā
zonā paredzēts izbūvēt noliktavas angāru un piebraucamo ceļu (ielas posmu). Darbi
objektā jau ir uzsākti.
30.decembrī attālināti, videokonferences režīmā, notika Līvānu novada domes
ārkārtas sēde, kurā tika izskatīti 11 jautājumi.
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7. janvārī videokonferences režīmā notika Līvānu novada kultūras, LMAC,
bibliotēku, uzņēmējdarbības atbalsta un jaunatnes iestāžu vadītāju sanāksme.
Piedalījās Līvānu novada domes vadība.
7. janvārī videokonferences režīmā notika Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme. Piedalījās Līvānu novada domes vadība.
9. janvārī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Barikāžu
atceres 30.gadadienas video sveiciena filmēšanā. Video tika demonstrēts 20.janvārī
Vidusdaugavas TV un Līvānu novada Kultūras centra un Līvānu novada pašvaldības
sociālajos kontos.
13. janvārī attālināti, videokonferences režīmā, notika Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) Valdes sēde. Tajā piedalījās arī jaunais Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs.
14. janvārī notika LPS rīkota videokonference sociālās aprūpes centriem par Covid-19
izplatības ierobežošanu.
14.janvārī 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 māju kopsapulču norisi
ārkārtējās situācijas apstākļos un siltināšanas darbu finansēšanas iespējām. Mājām
Vecticībnieku ielā 6 un Rīgas ielā 128 noslēgušies būvdarbu un būvuzraudzības
iepirkumi. Tuvākajā laikā tiks izsludināti iepirkumi arī pārējo trīs māju siltināšanai un
atjaunošanai – Lāčplēša ielā 15, Kurzemes ielā 8 un Rīgas ielā 37.
15.janvārī videokonferences režīmā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece
Aija Usāne vadīja Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi.
18. janvārī notika videokonference par rīcību sociālās aprūpes centros Covid-19
izplatības ierobežošanai.
20. janvārī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne ar SIA “Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāju Raimondu Šubnikovu un
atbildīgajiem darbiniekiem pārrunāja jautājumus par brīvo pašvaldības dzīvokļu
apsaimniekošanu un uzturēšanu tehniskā kārtībā.
21. janvārī videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes komiteju
sanāksmes.
22. janvārī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne un domes
atbildīgie speciālisti piedalījās Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas rīkotā
videokonferencē “Sociālās uzņēmējdarbības atbalsts - kas notiek tālāk?”. Pieredzes
apmaiņas pasākumā piedalījās arī Rēzeknes un Ogres novadu pārstāvji.
22. janvārī videokonferences režīmā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods piedalījās biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” valdes sēdē, kurā
piedalījās arī jaunais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms
Plešs.
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27. janvāris videokonferences režīmā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods piedalījās LPS Domes sēdē. Tās ietvaros notika tikšanās ar Ministru
prezidentu Artūru Krišjāni Kariņu un veselības ministru Danielu Pavļutu.
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 2021. gada Līvānu novada pašvaldības budžeta izstrādi. Videokonferences
režīmā notika iestāžu un pašvaldības daļu iesniegto budžeta projektu izskatīšana.
3. Dzīvokļu jautājums Nr.1
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot J. S.-A., deklarētā dzīvesvieta (dzīvesvietas adrese), 2021. gada
04.janvāra iesniegumu par palīdzību dzīvojamās platības nodrošināšanā, Līvānu
novada bāriņtiesas 2021.gada 07.janvāra lēmumu NR.1-14/10 “Par dzīvokļa
piešķiršanu J. S.-A.”, saskaņā ar likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
14. panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu
nodrošināmi bez vecāku gādības palikuši bērni – pēc tam, kad bērns sasniedzis
pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe, un 20. pantu, kurā noteikts, ka
izīrētās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, 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 13
balsīm "Par" (Ainis Veigurs, 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. Piešķirt J. S.-A., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvieta Rīgas iela
34A-2, Līvāni, Līvānu novads, labiekārtota vienistabas dzīvokļa Zaļā ielā 10-44,
Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2021. gada 1.augustam, ar tiesībām
līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2. J. S.-A. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabas dzīvokļa Zaļā ielā 10-44,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
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3. J. S.-A. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu dzīvesvietu
īrētajā dzīvoklī Zaļā ielā 10-44, Līvānos, Līvānu novadā.
4. Izslēgt J. S.-A. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, pirmām kārtām nodrošināmo grupas, kārtas Nr. 12.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Dzīvokļu jautājums Nr.2
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot G. T., deklarētā dzīvesvietas adrese (dzīvesvietas adrese), 2020. gada
09.decembra iesniegumu par palīdzību dzīvojamās platības nodrošināšanā, Līvānu
novada bāriņtiesas 2020.gada 21.decembra lēmumu NR.1-14/683 “Par dzīvokļa
piešķiršanu G. T.”, saskaņā ar likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”
14. panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu
nodrošināmi bez vecāku gādības palikuši bērni – pēc tam, kad bērns sasniedzis
pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe, un 20. pantu, kurā noteikts, ka
izīrētās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, 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 13
balsīm "Par" (Ainis Veigurs, 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 G. T., deklarētā dzīvesvietas adrese (dzīvesvitas adrese), pašvaldības
palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas palīdzības saņemšanas
nodrošināmo personu grupā, kārtas Nr.13.
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.

5. Par kandidatūrām Līvānu novada domes apbalvojuma “Gada balva kultūrā”
piešķiršanai
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots V.Labinskim, G.Kraukle, J.Magdaļenokam, G.Pastaram,
U.Skreiveram
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Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019. gada 29. augusta noteikumu Nr.
5 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 2.3. punktu,
Līvānu novada domes apbalvojumam “Gada balva kultūrā 2020” apbalvošanai “Gada
balva kultūrā” par materiālo un nemateriālo kultūras (tai skaitā mākslas, mūzikas,
muzejisko, kultūrvēsturisko un bibliotekāro) vērtību saglabāšanu, kvalitatīvu un
radošu kultūras pasākumu organizēšanu, kultūras jaunradi un iedzīvotāju iesaisti
kultūras procesos 2020. gada laikā Līvānu novadā nominācijām izvirzīti:
1.1. Nominācijā “Gada cilvēks kultūrā”: Pateicība, piemiņas velte, 100 EUR
Jānis Jačmenkins, populārās mūzikas producents – par profesionālo darbību un
Līvānu novada vārda popularizēšanu (izvirza Līvānu novada Kultūras centrs);
Mairis Iesalnieks, folkloras pētnieks – par ieguldījumu nemateriālo kultūrvēsturisko
vērtību saglabāšanā un sakarā ar krājuma “Līvānu novada folkloras materiāli”
izdošanu (izvirza Līvānu novada Centrālā bibliotēka un Līvānu novada Rožupes
Kultūras nams);
Jānis Magdaļenoks, fotogrāfs – par kultūras dzīves foto dokumentēšanu un
fotomākslas popularizēšanu (izvirza Līvānu novada domes Kultūras komisija);
1.1.2. Nominācijā “Gada labākais amatiermākslas kolektīvs”: Pateicība, piemiņas
velte, 300 EUR
Slāvu kultūras ansamblis “Uzori” – par nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada kultūras
dzīves bagātināšanā, slāvu kultūras mantojuma popularizēšanā un par Līvānu novada
tēla veidošanu Latvijā un ārvalstīs (izvirza Līvānu novada domes deputāts Andrejs
Bondarevs);
Tautas lietišķās mākslas studija “Dubna” – par nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada
kultūras dzīves bagātināšanā, tautas lietišķās mākslas tradīciju kopšanu un sakarā ar
studijas 40 gadu jubileju (izvirza Līvānu stikla un amatniecības centrs un Līvānu
novada Kultūras centrs);
Folkloras kopa “Ceiruleits” – par nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada kultūras
dzīves attīstībā, latvisko tradīciju kopšanu, Līvānu novada tēla veidošanu Latvijā un
ārvalstīs un sakarā ar FK "Ceiruleits" 30 gadu jubileju (izvirza Līvānu novada
Kultūras centrs);
Senioru deju kolektīvs “Jersikietis” – par nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada
kultūras dzīves bagātināšanā un Līvānu novada tēla veidošanā (izvirza Līvānu novada
Jersikas Tautas nams);
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Folkloras kopa “Rūžupis veiri” – par nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada kultūras
dzīves bagātināšanā un Līvānu novada tēla veidošanā (izvirza Līvānu novada Rožupes
Kultūras nams);
1.1.3. Nominācijā “Gada labākais sniegums profesionālajās mākslās” Pateicība,
piemiņas velte, 100 EUR
Jānis Jonāns, mākslinieks – par profesionālo darbību un izstādes “2(ie)ДОМīgi”
eksponēšanu (izvirza Līvānu stikla un amatniecības centrs);
Agnese Čakša, keramiķe – par keramikas aroda attīstīšanu un Līvānu novada
atpazīstamības veicināšanu (izvirza Līvānu novada Rudzātu Saieta nams);
Kristaps Ancāns, mākslinieks – par sekmīgu profesionālo darbību, par nozīmīgu
ieguldījumu Līvānu pilsētas vides noformējumā, performatīvo mākslas formu
veidošanā un ieguldījumu Latvijas mākslas attīstībā (izvirza Līvānu novada Kultūras
centrs).
Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības nolikuma 44. punktu Līvānu novada
domes sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja izvirza uz domes
sēdi šādu lēmuma projektu:
“Par Gada balvu kultūrā. Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019. gada 29.
augusta noteikumu Nr. 5 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtību” 2.3. punktu, un izvērtējot iesniegtos pieteikumus Līvānu novada
domes apbalvojumam “Gada balva kultūrā 2020” apbalvošanai par materiālo un
nemateriālo kultūras (tai skaitā mākslas, mūzikas, muzejisko, kultūrvēsturisko un
bibliotekāro) vērtību saglabāšanu, kvalitatīvu un radošu kultūras pasākumu
organizēšanu, kultūras jaunradi un iedzīvotāju iesaisti kultūras procesos 2020. gada
laikā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Māris
Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav, un deputātam Jānim Magdaļenokam nepiedalotoes
balsojumā
NOLEMJ:
1. Piešķirt nomināciju:
1.1. “Gada cilvēks kultūrā” un 100 EUR (pirms nodokļu nomaksas),
(Noteikumu 2.3.1.un 40.1. punkts) - Mairim Iesalniekam, folkloras pētniekam – par
jaunā folkloras pētnieka 2020.gadā apkopoto Līvānu novada folkloras devumu
izdevumā “Līvānu novada folkloras materiāli”
Speciālā nominācija “Līvānu novada kultūras un mākslas norišu
fotodokumentētājs 30 gadu garumā” - Jānim Magdaļenokam, fotogrāfam – par
ilggadēju ieguldījumu un atsaucību kultūras un mākslas norišu dokumentēšanā,
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fotomateriālu veidā atspoguļojot Līvānu novada kultūras un mākslas norises 30 gadu
garumā.
Speciālā nominācija “Gada debija - jaunais talants mūzikā un mūzikas
producēšanā” – Jānim Jačmenkinam, populārās mūzikas producentam - par spožu
debiju Latvijas mūzikas arēnā kā mūzikas producentam, kas pazīstams ar radošo
pseidonīmu JJ LUSH un darbību inovatīvas mūzikas lietotnes skolēniem “solfeg.io”
satura veidošanā.
1.2. “Gada labākais amatiermākslas kolektīvs” un 300 EUR (pirms nodokļu
nomaksas), (Noteikumu 2.3.2. un 40.2. punkts) - Slāvu vokālais ansamblim “Uzori”
(vadītāja Lidija Znotiņa) - par sabiedrības saliedēšanu, kolektīva darbības gados
sniegto ieguldījumu daudznacionālas un radošas Līvānu novada kultūrvides
veidošanā, radošo jaunradi koncertprogrammu veidošanā, starptautiski darbību un
sakarā ar slāvu biedrībai “Uzori” veltītās grāmatas izdošanu 2020.gadā
Speciālā nominācija “Latgales sieviešu seno rokdarbu prasmju vairotājas
21.gadsimta modernajā ikdienā” - TLM studija “Dubna” (vadītāja Inese Valaine) –
par TLMS “Dubna” 40 darbības gados kopto un saglabāto tautas lietišķās mākslas
tradīciju Līvānu novadā, pilnveidojot aušanas prasmes un radot pievilcīgu
21.gadsimta piedāvājumu mūsdienu modernajā dzīvestelpā.
Speciālā nominācija “Jersikas vārda daudzinātāji un latgaliskās dejas tradīcijas
kopēji” - senioru deju kolektīvs “Jersikietis” (vadītāja Anita Vucina) - par enerģisku
un profesionālu deju amatiermākslas attīstību Līvānu novada lauku teritorijā –
Jersikas pagastā.
Speciālā nominācija “Latgaliešu tradicionālās folkloras pieredzes pasaulē
nesēji” - Folkloras kopa “Ceiruleits” (vadītāja Anna Kārkle) – par 30 gadu darbības
laikā apliecināto radošo aktivitāti un dalību folkloras festivālos dažādās pasaules
valstīs, nesot latviešu un latgaliešu folkloras tradīcijas pasaulē.
Speciālā nominācija “Vīru dziesmu tradīcijas kopēji latgaliešu folklorā Līvānu
novadā” - folkloras kopa “Rūžupis veiri” (vadītājs Dainis Paeglis) –– par vitālu un
radošu muzikālo darbību vīru folkloras ansambļu segmentā un Dziesmusvētku
tradīciju kopšanu.
1.3. “Gada labākais sniegums profesionālajās mākslās” un 100 EUR (pirms
nodokļu nomaksas), (Noteikumu 2.3.3. un 40.3. punkts) - Jānim Jonānam,
māksliniekam – par jaunu radošu un filozofisku redzējumu, laikmetīgās mākslas
virziena attīstībā Līvānos, rodot un trīsreiz 2020.gada laikā Līvānu novada izstāžu
zālēs eksponējot personālizstādi “2(ie)ДОМīgi”.
Speciālā nominācija “Atgriešanās dzimtenes mākslas telpā un gada debija
keramikā” - Agnese Čakša –– par jaunās keramiķes radošo debiju pēc atgriešanās no
ārzemēm un aktīvu profesionālo darbību Līvānu novada Rudzātu pagasta
sabiedriskajā dzīvē.
Speciālā nominācija “Starptautiski atzītas laikmetīgās mākslas iespēju
iedzīvināšana Līvānu novadā” - Kristaps Ancāns –– par starptautiski atzīta
mākslinieka devumu dzimtajam novadam, integrējot augstas kvalitātes mākslas
risinājumus Līvānu novada kultūras dzīves dažādošanā.
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2. Noteikt, ka apbalvošana tiek veikta Līvānu novada amatiermākslas kolektīvu un
kultūras iestāžu darbinieku svinīgajā pasākumā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece.”
6. Par apbalvojuma “Gada balva sportā” piešķiršanu
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots J.Magdaļenokam
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019. gada 29. augusta noteikumu Nr.
5 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 2.4. punktu,
Līvānu novada domes apbalvojumam “Gada balva sportā 2020” apbalvošanai “Gada
balva sportā” par izciliem sasniegumiem sportā 2020. gada laikā Līvānu novadā
nominācijām izvirzīti:
1.1. Nominācijā “Gada cilvēks sportā”: Pateicība, piemiņas velte, 100 EUR
Vjačeslavs Grigorjevs – par augstu profesionalitāti vieglatlētikas trenera darbā, par
audzēkņu sportiskajiem sasniegumiem, nozīmīgu ieguldījumu sportiskā dzīvesveida
popularizēšanā un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā (izvirza Līvānu novada
domes Sporta komisija);
1.2. Nominācijā “Gada labākā sporta komanda”: Pateicība, piemiņas velte, 300 EUR
Biedrība “Deju studija 27” (vadītāja Kristīne Lipina) - par sporta un moderno deju
popularizēšanu un panākumiem starptautiskās sacensībās (izvirza 14 Līvānu novada
iedzīvotāji);
Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas U-17 basketbola komanda - par izcīnīto 6.
vietu Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas čempionāta superlīgā (izvirza Līvānu
novada domes Sporta komisija);
1.3. Nominācijā “Gada notikums sportā”: Pateicība, piemiņas velte, 100 EUR
pieredzes apmaiņas braucienam vai kopīgam notikumam
Līvānu 3x3 basketbola turnīrs (atbilstoši iedzīvotāju balsojumam).
Izvērtējot iesniegtos pieteikumus Līvānu novada domes apbalvojumam “Gada balva
sportā 2020” apbalvošanai par izciliem sasniegumiem sportā 2020.gada laikā, ņemot
vērā Līvānu novada domes 2019.gada 29.augusta noteikumu Nr. 5 „Par Līvānu
novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3., 42.1.,
42.2., 42.3 apakšpunktu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm
"Par" (Ainis Veigurs, 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
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NOLEMJ:
1. Piešķirt nomināciju:
1.1. “Gada cilvēks sportā” un 100 EUR (pirms nodokļu nomaksas) Vjačeslavam Grigorjevam – par augstu profesionalitāti vieglatlētikas trenera darbā,
par audzēkņu sportiskajiem sasniegumiem, nozīmīgu ieguldījumu sportiskā
dzīvesveida popularizēšanā un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā (izvirza Līvānu
novada domes Sporta komisija);
1.2. “Gada labākā sporta komanda” un 300 EUR (pirms nodokļu nomaksas) Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas U-17 basketbola komandai Gustavs
Kleins, Artūrs Šupilovs, Dāvis Skreivers, Antons Ivanovs, Matīss Laganovskis) - par
izcīnīto 6. vietu Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas čempionāta superlīgā (izvirza
Līvānu novada domes Sporta komisija);
1.3. “Gada notikums sportā” un 100 EUR pieredzes apmaiņas braucienam vai
kopīgam notikumam - Līvānu 3x3 basketbola turnīram (organizators Līvānu novada
jauniešu dome) atbilstoši iedzīvotāju balsojumam.
2. Noteikt, ka apbalvošana notiek svinīgā pasākumā, pēc ārkārtas situācijas
beigām.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un MJIC “Kvartāls” vadītāja p.i. Zane Praņevska.
7. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots J.Magdaļenokam, V.Labinskim
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.puntu,
15.panta pirmās daļas 6.punktu, ņemot vērā Līvānu novada domes 2018.gada
29.novembra noteikumu Nr. 4 „Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada
sportistiem” (turpmāk – Noteikumi) 2.punktu, Līvānu novada domes sporta komisijas
07.01.2021. lēmumu Nr.1-1, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm "Par" (Ainis Veigurs,
Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Ramiss Aļijevs), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis
Labinskis), un deputātiem Andrejam Bondarevam, Mārītei Vilcānei un Pēterim
Romanovskis nepidaloties balsojumā
NOLEMJ:
1.
Par piedalīšanos Latvijas pieaugušo, jaunatnes, junioru izlases sastāvā
pasaules un Eiropas čempionātos (olimpiskajos sporta veidos) atbilstoši Noteikumu
3.2.apakšpunktam, apbalvot ar naudas balvu:
1.1.
DĀVI SKREIVERU - par piedalīšanos Latvijas vīriešu izlases U18
koptreniņos un dalību Latvijas izlases 3x3 U18 sastāvā “Top Gun” sacensību posmos
- 150,00 EUR;
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1.2.
ELZU SMILŠKALNI - par piedalīšanos Latvijas izlases sastāvā
pārbaudes spēlēs gatavojoties Eiropas meistarsacīkšu kvalifikācijas turnīram - 150,00
EUR.
2.
Par izcīnītām godalgotam vietām veterāniem pasaules un Eiropas
čempionātos atbilstoši Noteikumu 3.7.2.apakšpunktam neolimpiskajos sporta veidos,
apbalvot ar naudas balvu:
2.1.
ALĪDU ĀBOLU- par 1. vietu Eiropas veterānu čempionātā 24 stundu
rogainingā – 100,00 EUR.
3.
Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas čempionātos pieaugušajiem
atbilstoši Noteikumu 3.12.1.apakšpunktam olimpiskajos sporta veidos, apbalvot ar
naudas balvu:
3.1.
DMITRIJU SERJOGINU- par 1. vietu Latvijas čempionātā
pusmaratonā-250,00 EUR;
3.2.
KITIJU VALTERI - par izcīnīto 2. vietu Latvijas čempionātā 10000
m- 200,00 EUR;
3.3.
SOLVEIGU OZOLU-OZOLIŅU- par izcīnīto 3. vietu Latvijas
čempionātā 3000 m kavēkļu skrējienā-150,00 EUR;
3.4.
VITU ORMANI - par izcīnīto 3. vietu Latvijas čempionātā 20 km
soļošanā- 150,00 EUR.
4.
Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas jaunatnes (no 16 gadiem) un
junioru čempionātos atbilstoši Noteikumu 3.13.1.apakšpunktam olimpiskajos sporta
veidos, apbalvot ar naudas balvu:
4.1.
NIKITU BONDREVU - par izcīnīto 1. vietu Latvijas U-16 čempionātā
800 m - 150,00 EUR;
4.2.
LĪVU MARIJU BARKAUSKU - par izcīnīto 2. vietu Latvijas U-18 un
20 čempionātā 3000 m soļošanā- 120,00 EUR;
4.3.
EMĪLU SPURIŅU - par izcīnīto 2. vietu Latvijas U-18 un U-20
čempionātā 5000 m soļošanā- 120,00 EUR;
4.4.
DMITRIJU ISAJEVU - par izcīnīto 2. vietu Latvijas čempionātā boksā
120,00 EUR.
5.
Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas čempionātos pieaugušajiem
atbilstoši Noteikumu 3.12.2.apakšpunktam neolimpiskajos sporta veidos, apbalvot ar
naudas balvu:
5.1.
ALEKSEJU PETROVU - par izcīnīto 1. vietu “Latvia Open2020”
kikboksā – 60,00 EUR;
5.2.
ROBERTU NEISSU- par izcīnīto 1. vietu “Latvia Open2020”
kikboksā 60,00 EUR;
5.3.
ADRIĀNU BERGMANI- par izcīnīto 1. vietu “Latvia Open2020”
kikboksā – 60,00 EUR;
5.4.
KRISTIĀNU PAEGLI - par izcīnīto 2. vietu “Latvia Open2020”
kikboksā- 50,00 EUR;
5.5.
ULDI BANGU - par izcīnīto 2. vietu “Latvia Open2020” kikboksā –
50,00 EUR;
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5.6.
RAITI VILCĀNU - par izcīnīto 2. vietu “Latvia Open2020” kikboksā
– 50,00 EUR;
5.7.
SANDI SOCKI - par izcīnīto 3. vietu “Latvia Open2020” kikboksā –
40,00 EUR;
5.8.
ARTURU GOLUBEVU - par izcīnīto 3. vietu “Latvia Open2020”
kikboksā – 40,00 EUR;
5.9.
VALĒRIJU SEBEŽU- par izcīnīto 3. vietu “Silver Griffin Cup-2020”
kikboksā- 40,00 EUR.
6.
Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas jaunatnes (no 16 gadiem) un
junioru čempionātos atbilstoši Noteikumu 3.13.2.apakšpunktam neolimpiskajos sporta
veidos, apbalvot ar naudas balvu:
6.1.
ARTURU PIVAVAROVU - par izcīnīto 2. vietu “Latvia Open2020”
kikboksā – 50,00 EUR;
6.2.
ŅIKITU GRIGORJEVU - par izcīnīto 2. vietu “Latvia Open2020”
kikboksā – 50,00 EUR;
6.3.
ARTŪRU GUREŠEVU - par izcīnīto 3. vietu “Latvia Open2020”
kikboksā – 40,00 EUR.
7. Par izcīnītām godalgotām vietām veterāniem Latvijas čempionātos, Latvijas
veterānu sporta spēlēs atbilstoši Noteikumu 3.14.apakšpunktam, apbalvot ar naudas
balvu:
7.1. LEONTĪNI VĪTOLU - par izcīnīto 1. vietu 100 m 57. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs vecuma grupā 80+- 70,00 EUR;
7.2 ANNU IVBULI - par izcīnīto 1. vietu 100 m 57. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu - senioru sporta spēlēs vecuma grupā 75+ - 70,00 EUR;
7.3. MĀRĪTI VILCĀNI - par izcīnīto 1. vietu trīssoļlēkšanā 57. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu - senioru sporta spēlēs vecuma grupā 60+-70,00 EUR:
7.4. MĀRĪTI VASIĻJEVU - par izcīnīto 1. vietu trīssoļlēkšanā 57. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs vecuma grupā 40+ -70,00 EUR;
7.5. JĀNI MANKOVSKI- par izcīnīto 1. vietu trīssoļlēkšanā 57. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu - senioru sporta spēlēs vecuma grupā 80+ - 70,00 EUR;
7.6. JURI LEBEDOKU - par izcīnīto 1. vietu augstlēkšanā 57. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu - senioru sporta spēlēs vecuma grupā 65+- 70,00 EUR;
7.7. ARVILU BUŠMANI - par izcīnīto 1. vietu 3000 m 57. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu - senioru sporta spēlēs vecuma grupā 50+- 70,00 EUR;
7.8. PĒTERI TRUBAČU - par izcīnīto 1. vietu jūdzes skrējienā 57. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu - senioru sporta spēlēs vecuma grupā 50+- 70,00 EUR;
7.9. VALĒRIJU ŠAKELI - par izcīnīto 1. vietu 400m 57. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu - senioru sporta spēlēs vecuma grupā 40+ - 70,00 EUR;
7.10. KRISTAPU JANKOVSKI - par izcīnīto 1. vietu šķēpa mešanā 57.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs vecuma grupā 35+ - 70,00
EUR;
7.11. JĀNI LUDĀNU - par izcīnīto 2. vietu trīssoļlēkšanā 57. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs vecuma grupā 70+ - 60,00 EUR;
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7.12. JĀNI VAŽŅEVIČU- par izcīnīto 2. vietu 3000 m soļošanā 57. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs vecuma grupā 60+ - 60,00 EUR;
7.13. JĀNI MĀSĀNU - par izcīnīto 2. vietu lodes grūšanā 57. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs vecuma grupā 50+- 60,00 EUR;
7.14. VILMU LOJĀNI - par izcīnīto 2. vietu 100 m 56. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu - senioru sporta spēlēs vecuma grupā 75+ - 60,00 EUR;
7.15. GUNDEGU JURĀNI - par izcīnīto 2. vietu 2000 m krosa skrējienā 57.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu - senioru sporta spēlēs vecuma grupā 60+ - 60,00
EUR;
7.16. JEKATERINU SOKUNOVU - par izcīnīto 2. vietu jūdzes skrējienā 57.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu - senioru sporta spēlēs vecuma grupā 35+ - 60,00
EUR;
7.17. ZINAĪDU RĀCENĀJU - par izcīnīto 1. vietu 15 km krosa
riteņbraukšanā 57. Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs vecuma
grupā 75+ - 70,00 EUR;
7.18. BEĀTI SKRŪZMANI - par izcīnīto 3. vietu 15 km šosejas
riteņbraukšanā 57. Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs vecuma
grupā 50+ - 50,00 EUR;
7.19. PĒTERI ROMANOVSKI - par izcīnīto 3. vietu 15 km šosejas
riteņbraukšanā 57. Latvijas pašvaldību sporta veterānu - senioru sporta spēlēs vecuma
grupā 50+ - 50,00 EUR;
7.20. ANDRI KOSMOČOVU - par izcīnīto 1. vietu orientēšanās sportā 57.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs vecuma grupā 65+- 70,00
EUR;
7.21. VARI PEISENIEKU - par izcīnīto 2. vietu Latvijas veterānu čempionātā
24 stundu rogainingā - 60,00 EUR;
7.22. JURI ŠVIRKSTU - par izcīnīto 2. vietu Latvijas veterānu čempionātā 24
stundu rogainingā- 60,00 EUR;
7.23. JĀNI TURKU - par izcīnīto 2. vietu Latvijas veterānu čempionātā 24
stundu rogainingā - 60,00 EUR;
7.24. VILI DUBROVSKI - par izcīnīto 2. vietu orientēšanās sportā 57.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu - senioru sporta spēlēs vecuma grupā 75+ - 60,00
EUR;
7.25. ULDI ALKSNI - par izcīnīto 3. vietu orientēšanās sportā 57. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs vecuma grupā 70+ - 50,00 EUR;
7.26. SKAIDRĪTI OTAŅĶI - par izcīnīto 3. vietu Eiropas veterānu
čempionātā 24 stundu rogainingā- 50,00 EUR.
8. Par izcīnītām godalgām sporta spēļu komandām atbilstoši Noteikumu
3.16.1.apakšpunktam, apbalvot ar naudas balvu:
8.1. Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbola komandu U-17 par
izcīnīto 6. vietu Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas čempionāta superlīgā un apbalvot
Gustavu Kleinu, Artūru Šupilovu, Antonu Ivanovu, Matīsu Lagonovski - 100,00 EUR
kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas loceklim;
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8.2. Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbola komandu U-17 par
izcīnīto 3. vietu Starptautiskajā basketbola turnīrā Polijā, Bialystokā un apbalvot
Ralfu Spūli - Vilcānu, Kristapu Teteri, Ivo Kalniņu, Ričardu Kožuhovski, Kasparu
Kalmiņu - 50,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram
komandas loceklim;
8.3. Līvānu galda tenisa komandu Pāvelu Koņuhovu, Oļegu Stepanovu,
Normundu Liepnieku, Genādiju Rovņejko un Ilgoni Krēsliņu ar izcīnīto 3.vietu
Latvijas 2019. -2020.gada sezonas komandu čempionātā galda tenisā 2.tautas līgā 100,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas
loceklim;
8.4. sieviešu volejbola komandu 35+ par izcīnīto 3. vietu 4. Latvijas Senioru
volejbola čempionātā un apbalvot Vitu Školinu, Maiju Freimani, Ingu Priednieci,
Antru Švernu, Madaru Miķelsoni, Lolitu Kalniņu-Havraneku, Zani Bērziņu-Kalniņu,
Inesi Garklāvu, Ingu Kožorenoku-Šņoriņa, Inesi Jursoni, Ingu Ikaunieci, Sandru
Miglāni -240,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram
komandas loceklim;
8.5. Līvānu sieviešu volejbola komandu 35+ Artu Stelpi, Ingunu Minusu, Inesi
Kublicku, Gitu Griezni ar izcīnīto 2. vietu LSVS 57. sporta spēlēs volejbolā- 80,00
EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas loceklim;
8.7 vīriešu futbola komandu grupā 40+ par izcīnīto 3. vietu 57. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs futbolā telpās un apbalvot komandas
locekļus Valdi Činguli, Andri Vaikuli, Genādiju Driksnu, Fjodoru Bogdanovu,
Valēriju Šakeli, Vladimiru Fjodorovu, Igoru Makarovski, Vitāliju Turčinski,
Vladimiru Korjagu, Vjačeslavu Korotkinu- 200,00 EUR kopsummā, to sadalot
proporcionāli vienādās daļās katram komandas loceklim;
8.8. vīriešu futbola komandu grupā 40+ par izcīnīto 3. vietu 57. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs minifutbolā un apbalvot komandas
locekļus Ilmāru Visocki, Edgaru Lazdānu, Igoru Bartašunas, Imantu Ručevski,
Vladimiru Paškoviču, Raiti Davidsonu -120,00 EUR kopsummā, to sadalot
proporcionāli vienādās daļās katram komandas loceklim;
8.9.vīriešu pludmales volejbola komandu 60+ - par izcīnīto 3. vietu 57.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs pludmales volejbolā un
apbalvot komandas locekļus Jāni Klaužu, Uldi Blūmu, Romānu Kožarenoku, Uģi
Garklāvu- 80,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram
komandas loceklim;
8.10. vīriešu pludmales volejbola komandu 40+ - par izcīnīto 2. vietu 57.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs pludmales volejbolā un
apbalvot komandas locekļus Mārtiņu Vucenlazdānu, Vadimu Vasiļjevu, Valdi
Kļavinski – 60,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram
komandas loceklim;
8.11. sieviešu basketbola komandu grupā 35+ par izcīnīto 1. vietu 29. Latvijas
maksibasketbola čempionātā un apbalvot komandas locekļus Inetu Smilškalni, Maiju
Skrūzmani, Sintu Golubevu, Ivetu Aišpuri, Līgu Zalāni, Olitu Bidzāni, Evitu
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Liepnieci, Mārīti Vasiļjevu, Daci Svirsku, Baibu Grasu, Aritu Golubevu, Mārīti
Vilcāni- 240,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram
komandas loceklim.
9. Par novada sportista vai sporta spēļu komandas sagatavošanu un izcīnītajām
godalgotajām vietām sporta sacensībās atbilstoši Noteikumu 3.17.apakšpunktam,
apbalvot ar naudas balvu sekojošus trenerus:
9.1. ANDREJU BONDAREVU - vieglatlētikas treneris - 125,00EUR;
9.2. VJAČESLAVU GRIGORJEVU - vieglatlētikas treneris - 75,00 EUR;
9.3. DMITRIJU SERJOGINU - vieglatlētikas treneris - 100,00 EUR;
9.4. EDGARU CIMARU - basketbola treneris - 50,00 EUR;
9.5. MĀRĪTI VILCĀNI - vieglatlētikas treneris - 60,00 EUR;
9.6. JOSIFU KOVČI – kikboksa treneris – 60,00 EUR.
10. Līdzekļus naudas balvu izmaksām kopsummā, 5630,00 EUR paredzēt
Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” budžetā
2021.gadam.
11. Sportistu naudas balvas pārskaitīt uz sportistu bankas kontiem līdz
2021.gada 30.jūnijam.
12. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Uzskaites daļas vadītāja – galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika un MJIC “Kvartāls” vadītāja p.i. Zane Praņevska.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz ierakstīt protokolā savu īpašo viedoklu:
“Atturējos šinī balsojumā, jo uzskatu, ka izpilddirektors nepamatoti man
pārmeta, ka es nenovērtēju sportistu darbu, gluži pretēji. Es teicu, vairāk vajag
atbalstīt kultūras darbiniekus. Neteicu, ka kādam sporta darbiniekam būtu
jāsamazina atbalsts. Es arī agrāk esmu vienmēr izteicies par to, ka budžets, fonds
sportistu apbalvojumiem ir jāpalielina, tāpēc es šinī jautājumā atturējos. Paldies.”
8. Par zvejas tiesību nomu
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot A. B., dzīvo: (dzīvesvietas adrese), 2020. gada 21. decembra
iesniegumu par zvejas tiesību nomu zvejai ar murdu Daugavas upē pašpatēriņam
2021. gadā, un saskaņā ar 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 pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Ainis Veigurs,
Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
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Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.Iznomāt A. B., dzīvo: (dzīvesvitas adrese), 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.
2. Noteikt, ka A. B. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir 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.

9. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Grozījumi Līvānu novada domes
2015.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.18 „Par mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu
novadā””
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Vārds tiek dots G.Krauklei
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu
un 43.panta pirmās daļas 10.punktu, 43.1 pantu, 45.panta otro un trešo daļu, ņemot
vērā Tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 13 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, 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 domes saistošos noteikumus Nr.1 “Grozījumi
Līvānu novada domes 2015.gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr.18 „Par mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību 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”.
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4.
Kontroli par šī lēmuma
izpilddirektoram Uldim Skreiveram.

izpildi

veikt

Līvānu

novada

pašvaldības

Pielikumā:
1) saistošie noteikumi Nr. 1 “Grozījumi Līvānu novada domes 2015.gada 28.augusta
saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites,
turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā”” uz 1 lpp.;
2) saistošo noteikumu Nr. 1 “Grozījumi Līvānu novada domes 2015.gada 28.augusta
saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites,
turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā”” paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.

10. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2011. gada 24. februāra saistošajos
noteikumos Nr.6 „Par profesionālās ievirzes izglītības ieguves maksu Jēkaba
Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā”
Ziņo Andris Vaivods
Atbilstoši likumam “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” un
Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumam Nr.655 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” (turpmāk tekstā – Rīkojums) visā Latvijas valsts teritorijā
izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību. Saskaņā ar
Rīkojuma 5.13.4. punktu noteikts, ka profesionālās ievirzes izglītības programmu
apguve tiek nodrošināta attālināti. Saskaņā ar Līvānu novada domes 2011. gada 24.
februāra saistošo noteikumu Nr. 6 „Par profesionālās ievirzes izglītības ieguves
maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā” 2. punktā noteikto par
izglītības ieguvi ir noteikta maksa kā līdzfinansējums: par izglītības programmu
apguvi mūzikā – pirmajā semestrī 40 EUR apmērā; otrajā semestrī 50 EUR apmērā,
par izglītības programmu apguvi mākslā pirmajā semestrī 32 EUR apmērā; otrajā
semestrī 40 EUR apmērā.
Ņemot vērā, ka ārkārtējās situācijas izsludinātajā laikā Jēkaba Graubiņa
Līvānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem mācību process notiek attālināti un
klātienē nodarbības nenotiek, ir radusies situācija, kurā nepieciešams pārskatīt mācību
maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajā profesionālās
ievirzes izglītības iestādē.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un
45.panta sesto daļu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Ainis
Veigurs, 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.
Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.2 “Grozījumi
Līvānu novada domes 2011. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par
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profesionālās ievirzes izglītības ieguves maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un
mākslas skolā”.
2.
Noteikt, ka atbildīgais par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir vecākais
juriskonsults Gatis Pelēķis.
3.
Ievietot saistošos noteikumus Līvānu novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.livani.lv
Pielikumā:
1)saistošie noteikumi Nr.1 uz 1. lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2. lpp.
11. Par īpašuma nodošanu iznomāšanai
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas vadītājas Baibas
Vucenlazdānes 06.01.2021. ierosinājumu (reģistrācijas Nr. LNP/2-2.12/21/1) plānoto
infrastruktūras objektu – Noliktavas angāru - nodot nomā, izsludinot nomas tiesību
izsoli, to pamatojot ar to, ka 2020. gada 30. decembrī Līvānu novada dome ir
saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vēstuli Nr. 39-2-60/8839 par Eiropas
Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) projekta “Līvānu industriālās zonas
infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai 2.kārta” apstiprināšanu. Projekta ietvaros ir plānots izveidot
infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā, Celtniecības ielā
9, Līvānos, Līvānu novadā, izbūvēt noliktavas angāru 1100 m2 platībā (plānotā
platība), t.sk. komunikācijas (kanalizācijas un ūdensvada tīkli, elektroapgādes tīkls,
lietus ūdens kanalizācijas tīkls, gāzes apgādes tīkls), veikt teritorijas labiekārtošanu un
izbūvēt piebraucamo ceļu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr. 593 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām" īstenošanas noteikumi” un projekta īstenošanas nosacījumiem projektā,
plānotie rezultāti, 24 jaunradītas darba vietas un uzņēmēju piesaistītās investīcijas
vismaz 1 407 576 EUR apmērā, ir jāsasniedz ne vēlāk kā līdz 31.12.2023. Saskaņā ar
augstākminēto noteikumu 33. punktu, kas nosaka, ka komersantu, kurš nomās no
finansējuma saņēmēja projekta ietvaros attīstīto teritoriju vai ēku un ar to saistīto
infrastruktūru, vai komersantu, kurš veiks nekustamā īpašuma apsaimniekošanu,
izvēlas atklātā, caurskatāmā un nediskriminējošā veidā, par infrastruktūras
izmantošanu nosakot tirgus cenu. 2018. gada 20. februāra Ministru kabineta
noteikumi Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” nosaka objekta
nomas tiesību izsoles kārtību.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu,
Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr. 97 ”Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” un Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr. 593 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām" īstenošanas noteikumi”, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13
balsīm "Par" (Ainis Veigurs, 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 noliktavas angāru ar komunikācijām un
stāvlaukumu, kuri ERAF projekta “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras
pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai
2. kārta” ietvaros tiks uzbūvēti pašvaldībai piederošā īpašumā Celtniecības ielā 9,
Līvānos, Līvānu novadā (īpašuma kadastra Nr. 76520010125) .
2.
Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijai:
2.1.
pieaicinot sertificētu vērtētāju, noteikt objekta nosacīto nomas maksu;
2.2.
izstrādāt objekta nomas tiesību izsoles noteikumus;
2.3.
organizēt objekta nomas tiesību izsoli.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par nomas līguma projekta, kas ir objekta nomas
tiesību izsoles noteikumu obligāts pielikums, sagatavošanu ir Juridiskās daļas
vecākais juriskonsults Gatis Pelēķis.
4.
Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.

12. Par biedrības “Baltā māja” par sociālās aprūpes mājās pakalpojuma
apmaksas palielināšanu
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot biedrības “Baltā māja”, reģ. Nr. 50008021661, adrese Stacijas iela 2,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2020.gada 2.novembra vēstuli Nr.18, par
izteiktajiem ierosinājumiem – palielināt Biedrības “Baltā māja” sniegtā mājās aprūpes
pakalpojuma apmaksu, nosakot sociālās aprūpes mājās pakalpojuma likmi EUR 3,80
par vienu astronomisko stundu, jo saskaņā ar Līvānu novada domes saistošo
noteikumu “Grozījumi Līvānu novada dome 2009.gada 26.februāra saistošajos
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noteikumos Nr.5 “Par sociālās aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas un apmaksas
kārtību Līvānu novadā”, 11.punktu samaksa ir bijusi noteikta EUR 3,50 EUR stundā,
kas nesedz biedrības faktiskos izdevumus veicot mājas aprūpes pakalpojumu, kā arī
ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu
Nr.656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika
ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punktu valstī ar
2021.gada 1.janvāri ir paaugstināta minimālā darba alga, un saskaņā ar Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 23.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta”, pamatojoties uz 2020. gada 30. jūlija Līvānu novada domes
saistošo noteikumu Nr. 10 „Par sociālajiem pakalpojumiem Līvānu novada
pašvaldībā” 20. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktā
noteikto pašvaldības autonomo funkciju - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību
(sociālo aprūpi) un 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Līvānu novada
dome Atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, 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.
Ar 2021.gada 1.janvāri noteikt sociālās aprūpes mājās pakalpojuma
aprūpētāja stundas tarifa likmi 3,80 EUR par vienu astronomisko stundu, tajā skaitā
ietverot izmaksas aprūpētāja nokļūšanai līdz/no klientam.
2.
Noteikt, ka apmaksa par pakalpojumu tiek veikta no Līvānu novada
pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta sadaļā “Sociālā aizsardzība” paredzētajiem
līdzekļiem.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Sociālā
dienesta vadītāja Arnita Briška.

13. Par dalību pilotprojektā “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”
aktivitātē “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”
Ziņo Andris Vaivods
Saskaņā ar to, ka Līvānu novada dome ir iesaistījusies Eiropas sociālā fonda
9.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās”
projektā kā Sadarbības partneris un starp Labklājības ministriju un Līvānu novada
domi noslēgts līgums par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Profesionāla sociālā
darba attīstība pašvaldībās” Eiropas sociālā fonda projekta Nr.9.2.1.1/15/1/001
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanā. Labklājības ministrija
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īsteno Ministru kabineta 2019.gada 17.decembra „Darbības programmas "Izaugsme
un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba
efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām"
9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas
noteikumi” Nr.686 noteiktās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un
darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām”,
9.2.1.1.pasākumu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”, kura mērķis ir
sociālo dienestu darba efektivitātes paaugstināšana un pašvaldībās nodarbināto sociālā
darba speciālistu profesionalitātes pilnveidošana. Viena no projektā īstenotajām
aktivitātēm ir ģimenes asistenta (turpmāk - ĢA) pakalpojuma aprobēšana (turpmāk –
ĢA pakalpojums), tai skaitā mācību programmas izstrāde, mācību nodrošināšana
pašvaldību sociālo dienestu speciālistiem, kuri, piedaloties pilotprojektā, nodrošinās
ĢA pakalpojumu sociālo dienestu klientiem. Aktivitātes mērķis ir ieviest pašvaldībās
ĢA pakalpojumu, iepazīstināt ar ĢA pakalpojuma mērķiem, uzdevumiem un
pakalpojuma organizēšanas aspektiem, novērtēt pilotprojekta laikā sniegto
pakalpojumu, izvērtēt mācību programmas kvalitāti, apjomu un praktisko
piemērojamību ĢA pakalpojuma nodrošināšanā ikdienas darbā un izvērtēt ĢA
pakalpojuma ietekmi uz personu un ģimeņu, ar kurām strādā apmācītie ģimenes
asistenti, sociālo situāciju. Pilotprojekts plānots divu gadu garumā un tā ietvaros
notiks praktisks darbs ar trīs klientu mērķa grupām: ģimenēm ar bērniem, pilngadību
sasniegušiem jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas un personām ar
garīga rakstura traucējumiem. Saskaņā ar pilotprojekta nosacījumiem Līvānu novada
pašvaldībai jānodrošina priekšfinansējums pēc faktiski veiktā darba par ģimenes
asistenta dalību pilotprojektā no Līvānu novada Sociālā dienesta izdevumiem,
piešķirot papildu finansējumu, kas pēc pārskata iesniegšanas ministrijai reizi ceturksnī
tiks kompensēts atbilstoši Vienas vienības izmaksu metodikai, bet ne vairāk kā 1720
stundu apjomu kalendārā gada laikā. Atbilstoši Vienas vienības metodikai ģimenes
asistenta faktiski veiktā darba ministrijas kompensācija ir ne vairāk kā 6,10 EUR par
vienu astronomisko stundu. Ģimenes asistenta pakalpojums ir sociālais pakalpojums
personai vai ģimenei, kuru spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā dažādu
sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtinātas. Pakalpojuma ietvaros tiek
veicināta sociālo prasmju apguve, pilnveide un apgūto prasmju nostiprināšana,
nodrošinot klientam individuālu konsultatīvu, praktisku, izglītojošu, asistējošu un
emocionālu atbalstu dzīvesvietā un sociālajā vidē, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par"
(Ainis Veigurs, 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:
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1.
Līvānu novada pašvaldībai nodrošināt priekšfinansējumu saskaņā ar
pilotprojekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” aktivitātes “Ģimenes
asistenta pakalpojuma aprobēšana” nosacījumiem.
2.
Noteikt Eiropas Sociālā fonda 9.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” projektā iesaistītajam sociālajam
darbiniekam darbam ar ģimeni un bērniem mēneša darba algu par vienu likmi EUR
705,00 EUR mēnesī (saskaņā ar pielikumu).
3.
Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Sociālā
dienesta vadītāja Arnita Briška.
14. Par telpu nomas maksu
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Rudzātu pagasta zemnieku saimniecības „LĪČI” 2021. gada 8. janvāra
iesniegumu ( reģistrēts 12.01.2021. ar Nr. LNP/2-1.6/21/64 ) par telpu nomas maksas
neaprēķināšanu telpu nomai Rudzātu vidusskolā, kas izriet no 2019. gada 7. augustā
starp Rudzātu pagasta zemnieku saimniecību „LĪČI” un Līvānu novada domi noslēgtā
līguma Nr. LNP/2-13.1.3/19/181 punkta 7.2. saistībā ar noteikto ārkārtas situāciju
valstī no 2020. gada 9. novembra sakarā ar skolēnu ēdināšanas pārtraukšanu, saskaņā
ar 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 „Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu”.
Saskaņā ar likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 13. pantu
“(1) Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas
personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz
šā likuma darbības laiku atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības
veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi sakarā ar Covid-19 izplatību
noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas
kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas
samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro
kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par
patērētajiem pakalpojumiem -elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem
īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem. (2)Pašvaldības dome ar tās lēmumu šā panta
pirmajā daļā paredzēto atbalstu, ievērojot Ministru kabineta noteikumos minētos šā
atbalsta piešķiršanas nosacījumus un kārtību, var attiecināt arī uz citiem saimnieciskās
darbības veicējiem, biedrībām un nodibinājumiem, kas nomā attiecīgās pašvaldības
vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības mantu.”
Ministru kabineta 2020. gada 2. aprīļa noteikumi Nr.180 “Noteikumi par
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas
nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19
izplatību” (turpmāk Noteikumi) nosaka kārtību, kādā publiskas personas var piemērot
nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu komersantam (nomniekam) uz noteiktu
laika periodu, sākot no 2020.gada 12.marta, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad spēku
zaudē likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību". Noteikumi nosaka, ka ārkārtējās situācijas
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dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem pašvaldības var sniegt atbalstu, atbrīvojot
vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu (turpmāk –atbalsts)
pamatojoties uz nomnieka –komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un
komersanta iesniegumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, 21.panta otro daļu, likuma “Par
ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 13. pantu un Ministru kabineta 2020. gada
2. aprīļa noteikumu Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas
kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma
piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3., 6. un 7. punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, 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. Atbalstīt Rudzātu pagasta zemnieku saimniecību „LĪČI”, reģ. Nr.
47701002539, adrese Būmaņi, "Līči", Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328,
nepiemērojot nomas maksu par telpu nomu Rudzātu vidusskolā ar 2020. gada 9.
novembri, kura izriet no 2019. gada 7. augustā noslēgtā līguma Nr. LNP/213.1.3/19/181 punkta 7.2., līdz dienai, kad Latvijas Republikā tiek atcelts ārkārtas
stāvoklis.
2. Līvānu novada Uzskaites daļai veikt nomas maksas pārrēķinu par šajā
lēmumā noteikto atbalsta periodu, ja nomnieks ir jau veicis nomas maksu.
3. Sabiedrisko attiecību daļas vadītājai Indrai Upeniecei Līvānu novada domes
tīmekļa vietnē www.livani.lv publicēt informāciju par sniegto atbalstu Rudzātu
pagasta ZS „LĪČI” , atbilstoši MK noteikumu Nr. 180 “Noteikumi par publiskas
personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 8. punktu.
4. Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājai Inese Stahovskai
nodrošināt minētā atbalsta un uzskaites dokumentācijas uzglabāšanu 10 gadus no
dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 180
“Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu
sakarā ar Covid-19 izplatību”, atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 6. panta prasībām.
5. Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājai Inesei Stahovskai
nodrošināt atbalsta uzskaiti elektroniskā de minimis atbalsta uzskaites sistēmā,
saskaņā ar MK noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un
piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” prasībām.
6. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Uzskaites daļas vadītāja-galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika, Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska un Juridiskās daļas vecākais
juriskonsults Gatis Pelēķis.
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15. Par ēdināšanas nodrošināšanu Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu
1.-4.klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā
Ziņo Andris Vaivods
Paskaidro I.Peiseniece
Vārds tiek dots V.Labinskim, G.Krauklei
Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr. 360
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai",
27.41. apakšpunktā noteiktajam, ja izglītības ieguves process notiek attālināti, lai
izlietotu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām, pašvaldība saņemto
valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases
izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā
teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases
izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei. Ņemot vērā veiktos
grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu”, visā Latvijas valsts teritorijā no 2020.gada 9.novembra līdz
2021. gada 7.februārim izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19
izplatību, atbilstoši tam 5.13.2. apakšpunktā noteikts pārtraukt mācību procesa norisi
klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti, izņemot pirmsskolas
izglītības programmas apguvi, tādējādi 1.-4.klašu izglītojamajiem no 2021.gada
25.janvāra mācības notiek attālināti.
Lai kompensētu ēdināšanas izdevumus Līvānu novada izglītības iestāžu 1.4.klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā periodā no 2021.gada
25.janvāra līdz 2021.gada 7.februārim, kā arī gadījumā, ja attālinātais mācību process
atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai tiek pagarināts, un saskaņā ar Līvānu novada
pašvaldības 2019. gada 31.janvāra noteikumu Nr. 1 “Kārtība, kādā piešķir un izlieto
pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamo ēdināšanai” 4.2.punktu, kurā noteikts, ka 1.-4.klašu izglītojamajiem
produktu iegādes izdevumi 0,14 EUR dienā tiek apmaksāti no pašvaldības budžeta
līdzekļiem un 0,71 EUR dienā no valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļiem izglītojamo
ēdināšanai, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, 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. Veikt grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra
noteikumos Nr. 1 “Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos
līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai” un
papildināt Pārejas noteikumus ar 11., 12., 13. un 14. punktu šādā redakcijā:
“11. Attālinātā mācību procesa laikā 1.-4.klašu izglītojamajiem no 2021.gada
25.janvāra līdz 2021.gada 7.februārim un, ja, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju,
attālinātais mācību process tiek pagarināts, no pašvaldības budžeta līdzekļiem
25

brīvpusdienām un valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai,
nodrošināt ēdināšanu izglītojamajiem, izsniedzot pārtikas paku izglītojamo ģimenei
katram bērnam, kurš mācās Līvānu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes
1.-4. klasē.
12. Pārtikas paku sagatavošanu un izsniegšanu Līvānu novada izglītības iestāžu 1.4.klašu izglītojamajiem nodrošina izglītības iestādes.
13. Pārtikas pakas vērtība tiek noteikta atbilstoši attālināto mācību dienu skaitam un
viena izglītojamā pusdienām paredzēto pārtikas produktu iegādes izdevumu summai
0,85 EUR dienā.
14. Iesniegumus bērna ēdināšanas atbalstam vecāks (likumiskais pārstāvis) ne vēlāk
kā līdz 2021. gada 10.februārim iesniedz Līvānu novada izglītības iestādē interneta
tīmekļvietnē www.e-klase.lv.;”
2. Izglītības iestādēm pārtikas paku sagatavošanu veikt atbilstoši Veselības
ministrijas ieteikumiem izglītojamo ēdināšanai attālināto mācību laikā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska, Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece, Juridiskās daļas vecākais juriskonsults Gatis
Pelēķis, uz izglītības iestāžu vadītāji
Sēde slēgta plkst. 11:46
Protokols parakstīts 2021.gada 4.februārī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītājas vietniece

V.Loča
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