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Sēdes sasaukta plkst.13:00
Sēdi atklāj plkst. 13:08
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. Inese Jaunušāne
5. Ināra Kalvāne
6. Ginta Kraukle
7. Valdis Labinskis
8. Jānis Magdaļenoks
9. Ivans Matrosovs
10. Gatis Pastars
11. Pēteris Romanovskis
12. Ainis Veigurs
13. Mārīte Vilcāne
Nav ieradušies:
Ļevs Troškovs – attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis Skreivers, Izpilddirektors
Aija Usāne, Izpilddirektora vietniece

Inga Bokāne, Vecākā juriskonsulte
Helēna Jablonska, Finanšu daļas vadītāja
Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja
Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
Baiba Vucenlazdāne, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja
Ilga Peiseniece, Līvānu novada Izglītības pārvalde vadītāja
Jānis Vaivods, Sabiedrisko attiecību speciālists
Antra Vilcāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja
Olita Bidzāne, Līvānu novada Sociālais dienesta vadītājas vietniece
Staņislavs Vitvickis, Vecākais datortīklu administrators
Mārīte Ābrama, Klientu apkalpošanas speciāliste
Sigita Briška, Vecākā klientu apkalpošanas speciāliste
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Dzīvokļa jautājums. Ziņo Andris Vaivods
2. Par zaudējumu kompensēšanu. Ziņo Andris Vaivods
3. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada 31.
marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Līvānu novada pašvaldības nolikums”. Ziņo
Andris Vaivods
4. Par līdzekļu piešķiršanu ēdināšanas nodrošināšanai attālinātā mācību procesa laikā
vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri mācās citu pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs. Ziņo Andris Vaivods
5. Par 2020. gada 13. novembra Līvānu novada domes lēmuma Nr.20-1 “Par projektu
“Līvānu novada pašvaldības ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana 4.kārta”” precizēšanu. Ziņo Andris Vaivods
6. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo Andris Vaivods
7. Par līdzekļu piešķiršanu Nr.1. Ziņo Andris Vaivods
8. Par līdzekļu piešķiršanu Nr.2. Ziņo Andris Vaivods
9. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm interešu
izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām. Ziņo Andris Vaivods
10. Par projektu “VI Latgales stāstnieku festivālam ”Omotu stōsti””. Ziņo Andris
Vaivods
11. Par izmaiņām Līvānu novada pašvaldības budžetā 2020.gadam. Ziņo Andris
Vaivods
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1. Dzīvokļa jautājums
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot N.U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020. gada 10. decembra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā trūcīgai personai ar invaliditāti,
kuras apgādībā ir nepilngadīgs bērns, kas izlikta no tai piederošas dzīvojamās
platības, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 2. punkta
a un b apakšpunktiem, 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrējamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām,
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 pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt N.U., ģimenes sastāvs 2 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese),
labiekārtota divistabu dzīvokļa Rīgas ielā 37A-40, Līvānos, Līvānu novadā, īres
tiesības uz laiku līdz 2021. gada 1. jūlijam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
1.2. N.U. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabas dzīvokļa Rīgas ielā 37A40, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
1.3. N.U., vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu, deklarēt savu un ģimenes
locekļu – dēla D.N. dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Rīgas ielā 37A-40, Līvānos, Līvānu
novadā.
1.4. Izslēgt N.U. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, pirmās kārtas palīdzības grupas, kārtas Nr.1.
1.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Par zaudējumu kompensēšanu
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots G.Krauklei
Izskatot Rudzātu pagasta zemnieku saimniecības „LĪČI” 2020. gada 7.
decembra iesniegumu (reģistrēts 08.12.2020. ar Nr. LNP/2-1.6/20/3135) par
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zaudējumiem 609,14 EUR vērtībā, kas radās pārtraucot sniegt skolēnu ēdināšanas
pakalpojumus Rudzātu vidusskolā un Rudzātu speciālajā pamatskolā saistībā ar
noteikto ārkārtas situāciju valstī un ņemot vērā, ka Rudzātu pagasta zemnieku
saimniecība „LĪČI” saņēma valsts atbalstu tikai 359,89 EUR apmērā, un Rudzātu
pagasta zemnieku saimniecība „LĪČI” neatbilst 2020. gada 24. novembra Ministru
kabineta noteikumos Nr.709 „Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu
maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” un 2020.
gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 675 „Noteikumi par atbalsta
sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos”
noteiktajām prasībām, lai varētu saņemt valsts atbalstu un pamatojoties uz 2019. gada
7. augustā starp Rudzātu pagasta zemnieku saimniecību „LĪČI” un Līvānu novada
domi noslēgto Līgumu Nr. LNP/2-13.1.3/19/181, 2020. gada 12.marta Ministru
kabineta rīkojumu Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 09.12.2020.
Zemkopības ministrijas vēstuli Nr. 10.2-1e/2554/2020, kurā aicināts sniegt lielāku
kopējo atbalstu mūsu lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem, kas gādā par pārtikas
nepārtrauktu pieejamību, jo Covid-19 pandēmija viņus skar un negatīvi ietekmē, un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu un likuma „Par pašvaldībām” 15. un 21.
pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs,
Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Inese Jaunušāne, 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”, Reģistrācijas Nr.
47701002539, juridiskā adrese: „Līči”, Būmaņi, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV5328, un sniegt atbalstu kompensējot radušos zaudējumus 249,25 EUR (divi simti
četrdesmit deviņi eiro, 25 centi) apmērā ieskaitot to Rudzātu pagasta zemnieku
saimniecības „LĪČI” norēķinu kontā.
2. Paredzēt Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā Rudzātu
vidusskolai līdzekļus 249,25 EUR apmērā zaudējumu kompensācijai Rudzātu pagasta
zemnieku saimniecību „LĪČI”, reģistrācijas Nr. 47701002539, juridiskā adrese:
„Līči”, Būmaņi, Rudzātu pagasts, Līvānu novads.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Juridiskās daļas vecākā juriskonsulte Inga Bokāne,
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska un Uzskaites daļas vadītāja - galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika.
3. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada
31. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Līvānu novada pašvaldības nolikums”
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim, G.Krauklei
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Izskatot saistošo noteikumu „Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada 31.
marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Līvānu novada pašvaldības nolikums”” projektu
un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas pirmo punktu un 24. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm
"Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, 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. 15 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2016. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Līvānu novada
pašvaldības nolikums””.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai ir vecākā juriskonsulte Inga
Bokāne.
Pielikumā:
1) saistošie noteikumi ar pielikumu uz 4 lpp.;
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.

4. Par līdzekļu piešķiršanu ēdināšanas nodrošināšanai attālinātā mācību procesa
laikā vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri mācās citu pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs
Ziņo Andris Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2020.gada 26.novembra sēdes lēmuma Nr.
21-19 “Par ēdināšanas nodrošināšanu vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu
izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā” 4.punktu un Līvānu novada domes
Finanšu daļas apkopoto informāciju par nepieciešamo līdzekļu apmēru pārtikas karšu
iegādei izglītojamo ģimenēm, kuru bērni mācās citu pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs, kas sastāda 430,95 EUR, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 430,95 EUR apmērā karšu pārtikas iegādei nodrošināšanai
attālinātā mācību procesa laikā 7.-12.klašu izglītojamajiem, kuri mācās citu
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, ja izglītojamā un vismaz viena vecākā
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(likumiskā pārstāvja) dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā, no Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta
papildus ieņēmumiem no pašvaldības saņemtajiem transfertiem no citām
pašvaldībām, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020.gada
pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.

5. Par 2020. gada 13. novembra Līvānu novada domes lēmuma Nr.20-1 “Par
projektu “Līvānu novada pašvaldības ēkas pārbūve un energoefektivitātes
paaugstināšana - 4.kārta”” precizēšanu
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro B.Vucenlazdāne
Izskatot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2020. gada 18. decembra
lēmumu Nr.39-2-60/8642, kurā noteikts, ka projekta “Līvānu novada pašvaldības ēkas
pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana - 4. kārta” pieteikuma pielikumā ir
jāpievieno precizēts Līvānu novada domes 2020. gada 13. novembra lēmuma Nr.20-1
“Par projektu “Līvānu novada pašvaldības ēkas pārbūve un energoefektivitātes
paaugstināšana - 4.kārta”” izraksts, kurā ir atspoguļots projekta īstenošanas
finansējuma avotu sadalījums, t.sk. norādītas neattiecināmās izmaksas un to
finansēšanas avots, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21.
pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs,
Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.Izteikt 2020. gada 13. novembra Līvānu novada domes lēmuma Nr. 20-1
“Par projektu “Līvānu novada pašvaldības ēkas pārbūve un energoefektivitātes
paaugstināšana - 4.kārta”” 2.punktu šādā redakcijā: “2. Noteikt projekta kopējās
izmaksas 143 476,03 EUR apmērā, t.sk., 99 864,71 EUR ir attiecināmās izmaksas, no
kurām 85% ir Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 84 885,00 EUR apmērā,
4,50% Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 4 493,91 EUR apmērā, 10,50% ir Līvānu
novada pašvaldības līdzfinansējums 10 485,80 EUR apmērā un neattiecināmās
izmaksas 43 611,32 EUR apmērā.”.
2.Projektā paredzēto pašvaldības līdzfinansējuma daļu 10 485,80 EUR apmērā
un neattiecināmās izmaksas 43 611,32 EUR apmērā paredzēt Līvānu novada
pašvaldības 2021. gada pamatbudžetā.
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3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska un
Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.

6. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, I.Jaunušanei
Paskaidro H.Jablonska
Izskatot Jaunsilavas pamatskolas 2020.gada 15.decembra vēstuli Nr.1-12/52
par amata vienības “pagarinātās dienas grupas skolotājs”, profesijas kods 2359 03,
0,2 likmes piešķiršanu, lai atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai nodrošinātu 1.4.klašu skolēnu drošību arī pēc mācību stundām, kad tiek sniegts atbalsts
izglītojamajiem izglītības programmas prasību izpildē, tiek organizēta saturīga brīvā
laika pavadīšana un nepieļautu dažādu klašu skolēnu kontaktēšanos pēc mācību
stundām, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 11.janvāri iekļaut Jaunsilavas pamatskolas amatu vienību
sarakstā amatu “pagarinātās dienas grupas skolotājs”, profesijas kods 2359 03, 0,2
likmes ar darba algu 790,00 EUR par vienu likmi (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Jaunsilavas pamatskolas direktore Janīna Usāre.
Pielikumā: amatu saraksts uz 1.lpp.

7. Par līdzekļu piešķiršanu Nr.1
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Sociālās aprūpes centra “Rožlejas” 2020.gada 28.decembra vēstuli
Nr. 1-12/17 par papildus līdzekļu piešķiršanu 2702 EUR sakarā ar papildus
izdevumiem, organizējot un nodrošinot nepārtrauktu darba ritmu ārkārtas situācijā
valstī COVID-19 pandēmijas laikā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
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1. Piešķirt papildus līdzekļus 2702 EUR apmērā Sociālās aprūpes centram
“Rožlejas” papildus izdevumu segšanai, nodrošinot nepārtrauktu darbu ārkārtas
situācijā valstī COVID-19 pandēmijas laikā no Līvānu novada pašvaldības 2020.gada
pamatbudžeta papildus ieņēmumiem no pašvaldības saņemtajiem transfertiem no
citām pašvaldībām, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2020.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.

8. Par līdzekļu piešķiršanu Nr.2
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro G.Pastars
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2020.gada 29.decembra vēstuli Nr. Nr. 1-13/6
par papildus līdzekļu piešķiršanu 22500 EUR peldbaseina “Upe” uzturēšanas
izdevumu segšanai sakarā ar pašu ieņēmumu neizpildi valstī izsludinātās ārkārtas
situācijas un pandēmijas ierobežojumu dēļ un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus līdzekļus 22500 EUR apmērā Līvānu 1.vidusskolai
peldbaseina “Upe” uzturēšanas izdevumu segšanai sakarā ar pašu ieņēmumu neizpildi
valstī izsludinātās ārkārtas situācijas un pandēmijas ierobežojumu dēļ no Līvānu
novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta papildus ieņēmumiem no pašvaldības
saņemtajiem transfertiem no citām pašvaldībām, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu
novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu 1.vidusskolas direktors Gatis Pastars un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.

9. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm interešu
izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Ziņo Andris Vaivods
Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 7.pielikumu un
saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 28. augusta noteikumiem Nr.382 ,,Interešu
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izglītības programmu finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 2013.gada 30.maija
noteikumiem Nr.4 “Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas
kārtība Līvānu novadā” un pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
16.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas līdzekļu sadalījumu Līvānu novadā
realizēto interešu izglītības programmu finansēšanai no 2021.gada 1.janvāra līdz
2021.gada 31.augustam (pielikums Nr.1).
2. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.
Pielikumā: līdzekļu sadalījums uz 1 lpp.

10. Par projektu “VI Latgales stāstnieku festivālam ”Omotu stōsti””
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots G.Krauklei
Izskatot Dienvidlatgales novada folkloras kopu koordinatores Annas Kārkles
2020. gada 27. decembra iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “VI
Latgales stāstnieku festivālam ”Omotu stōsti””, tika konstatēts, ka Dienvidlatgales
novada folkloras kopu koordinatore plāno iesniegt projektu Valsts kultūrkapitāla
fonda projektu konkursā, kura ietvaros plānots veidot atpazīstamu un radošu
platformu Līvānu stikla pūšanas tradīciju izzināšanai un dokumentēšanai, tai skaitā
pievēršoties vietas un amata vēsturei un ar to saistītajiem stāstiem, lai caur
stāstniecību popularizētu stikla pūšanas tradīcijas, sekmētu to pārmantojamību
nākamajām paaudzēm un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam” 2.prioritātes
(„Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”) 2.1. rīcību virziena (“Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša ekonomiskā vide”) 2.1.2.
uzdevuma (“Nodrošināt Līvānu novada industriālā un kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu un popularizēšanu ekonomiskās vides attīstīšanai”) pasākumam 2.1.2.1.
(“Līvānu stikla zīmola saglabāšana, popularizēšana un attīstīšana”) un pamatojoties uz
Valsts Kultūrkapitālā fonda kultūras projektu konkursa nolikumu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
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Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.Piedalīties Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludinātajā projektu konkursā ar
projektu “VI Latgales stāstnieku festivālam ”Omotu stōsti”” un iesniegt projektu
Valsts kultūrkapitāla fondā.
2.Noteikt projekta kopējās izmaksas 3 513 EUR apmērā, no kurām 1402 EUR
ir Valsts Kultūrkapitālā fonda finansējums, 655 EUR pašfinansējums un 1456 EUR ir
Līvānu novada domes līdzfinansējums.
3. Projekta atbalstīšanas gadījumā Līvānu novada pašvaldības 2021.gada
pamatbudžetā paredzēt līdzekļus 1456 EUR pašvaldības līdzfinansējuma
nodrošināšanai.
4.Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Dienvidlatgales novada folkloras
kopu koordinatore Anna Kārkle, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.

11. Par izmaiņām Līvānu novada pašvaldības budžetā 2020.gadam
Ziņo Andris Vaivods
Paskaidro H.Jablonska
Vārds tiek dots V.Labinskim, I.Kalvānei
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un
finanšu vadību” un likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs),
"Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 16 „Grozījumi
2020.gada 28.janvāra Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Līvānu
novada pašvaldības pamatbudžetu 2020. gadam”” (skat. pielikumā Nr. 1).
2. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 17 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Līvānu novada
pašvaldības dāvinājumiem un ziedojumiem 2020. gadam”” (skat. pielikumā Nr. 3).
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un Finanšu daļa
vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā:
1) saistošie noteikumi Nr. 16 uz 1 lpp.
2) saistošie noteikumi Nr. 17 uz 1 lpp.
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Sēde slēgta plkst. 14:32
Protokols parakstīts 2021.gada 7.janvārī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītājas vietniece

V.Loča
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