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Sēdes sasaukta plkst.09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:10
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods
Sēdi protokolē: Personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja vietniece
Viktorija Loča
Sēdē piedalās:
1. Ramiss Aļijevs
2. Andrejs Bondarevs - līdz 22. darba kārtības jautājumam
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
Juris Sniķers, Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs

Inga Bokāne, Vecākā juriskonsulte
Olita Bidzāne, Līvānu novada Sociālais dienesta vadītājas vietniece
Helēna Jablonska, Finanšu daļas vadītāja
Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja
Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
Ilga Peiseniece, Līvānu novada Izglītības pārvalde vadītāja
Diāna Rjaboškapova, Līvānu novada Būvvaldes vadītāja
Indra Upeniece, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Aija Usāne, Izpilddirektora vietniece
Antra Vilcāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja
Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
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. Dzīvokļu jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
6. Dzīvokļu jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
7. Dzīvokļu jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
8. Par izmaiņām komisijas sastāvā. Ziņo Ināra Kalvāne.
9. Par zvejas tiesību nomu Daugavas upē Nr.1. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
10. Par zvejas tiesību nomu Daugavas upē Nr.2. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
11. Par zvejas tiesību nomu Jersikas ezerā Nr.3. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
12. Par zvejas tiesību nomu Daugavas upē Nr.4. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
13. Par zvejas tiesību nomu Daugavas upē Nr.5. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
14. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo Andris Vaivods.
15. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo Andris Vaivods.
16. Par ēdināšanas nodrošināšanu Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu 5.6.klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā. Ziņo Andris Vaivods.
17. Par ēdināšanas nodrošināšanu attālinātā mācību procesa laikā vispārējās izglītības
iestāžu 5.-6.klašu izglītojamajiem, kuri mācās citu pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs. Ziņo Andris Vaivods.
18. Par nekustamā īpašuma „Dadzīši”, Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo Andris Vaivods.
19. Par telpu nomas līguma pagarināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
20. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo Andris Vaivods.
21. Par valsts piešķirtā finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai pedagogiem
attālinātā mācību procesa nodrošināšanai 1.-6.klašu izglītojamajiem. Ziņo Andris
Vaivods.
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22. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo Andris Vaivods.
23. Par finansējuma mērķa maiņu. Ziņo Andris Vaivods.
24. Par zemes nomas izbeigšanu un nodošanu nomai. Ziņo Andris Vaivods.
25. Par zemes gabala nodošanu nomai Nr.1. Ziņo Andris Vaivods.
26. Par zemes gabalu nodošanu nomai Nr.2. Ziņo Andris Vaivods.

1. Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut darba kārtībā jautājumu “Par
zemes nomas izbeigšanu un nodošanu nomai”
Pieņemts ar 14 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris
Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis
Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods,
Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
2. Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut darba kārtībā jautājumu “Par
zemes gabala nodošanu nomai Nr.1”
Pieņemts ar 14 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris
Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis
Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods,
Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
3 Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina iekļaut darba kārtībā jautājumu “Par
zemes gabalu nodošanu nomai Nr.2”
Pieņemts ar 14 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris
Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis
Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods,
Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
1. Par darba kārtību
Ziņo Andris Vaivods
Domes priekšsēdētāja priekšlikums papildināt darba kārtību ar darba kārtības
jautājumiem
Atklāti ar 14 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris
Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis
Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods,
Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
2. Priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija
Ziņo Andris Vaivods
26. novembrī attālināti, videokonferences režīmā, notika Līvānu novada domes sēde.
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3. decembrī videokonferences režīmā notika Līvānu novada kultūras, LMAC,
bibliotēku, uzņēmējdarbības atbalsta un jaunatnes iestāžu vadītāju sanāksme.
Piedalījās Līvānu novada domes vadība.
4. decembrī videokonferences režīmā notika Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksme. Piedalījās Līvānu novada domes vadība.
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.
6. decembrī laukumā pie Līvānu novada Kultūras centra tika iedegta Līvānu pilsētas
lielā Ziemassvētku egle. Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods
iedzīvotājus šogad uzrunāja un sveica audio ieraksta formātā.
7. decembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Zemessardzes 35. kājnieku
bataljona komandieri, pulkvežleitnantu Jāni Svilpi un pārrunāja sadarbības
jautājumus.
8. decembrī videokonferences režīmā notika sanāksme par situāciju ar Covid-19
izplatību aprūpes centrā “Rožlejas”, kā arī sanāksme par Līvānu daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku energoefektivitātes programmas jautājumiem. Abās sanāksmēs
piedalījās Līvānu novada domes vadība un speciālisti.
8. decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar
Līvānu novada Kultūras centra vadību, lai pārrunātu Barikāžu atceres dienai veltītā
pasākuma norisi.
8. decembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, deputāts un Līvānu 1. vidusskolas
direktors Gatis Pastars, kā arī Līvānu novada Kultūras centra vadītāja Aija Smirnova
piedalījās video filmēšanā par Līvānu novadu kā ģimenei draudzīgāko pašvaldību
Latvijā 2019. Video tika demonstrēts 16. decembrī konkursa noslēguma pasākumā.
9. decembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Līvānu novada domes
atbildīgie speciālisti piedalījās Līvānu novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības
grupas sanāksmē.
10. decembrī videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes komiteju
sanāksmes.
11. decembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rīgā piedalījās biedrības
“Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija”, kur Līvānu novada pašvaldība ir
viens no projekta partneriem, video materiāla filmēšanā. Piedalījās arī vairāku citu
Latvijas pašvaldību pārstāvji.
14. decembrī Līvānu novada domes vadība un speciālisti prezentēja Līvānu novada
pašvaldību kā vienu no finālistiem konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā
2020”.
16. decembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās biedrības “Reģionālo
attīstības centru apvienība” kopsapulcē, kur tika apspriestas nākamā plānošanas
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perioda Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma iespējas, apstiprināts biedrības
nākamā gada budžets u.c.
16. decembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās konkursa “Ģimenei
draudzīgākā pašvaldība Latvijā” tiešsaistes diskusijā, kur dalījās ar Līvānu novada
pašvaldības pieredzi ģimenei draudzīgas vides veidošanā.
Līvānu novada dome saņēmusi Latvijas Nacionālā kultūras centra vēstuli ar
apliecinājumu, ka Līvānu mākslas un amatniecības centra pieteikums “Stikla pūšana
Līvānos” ir iekļauts sarakstā kā Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma vērtība.
Apliecinājuma svinīgā pasniegšana notiks 17.decembrī.
3. Dzīvokļu jautājums Nr.1
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot N.Š, deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2020.gada 02.decembra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai, kas nav nodrošināta ar
atsevišķu dzīvojamo platību, kuras apgādībā ir mazgadīgs bērns un pamatojoties uz
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, kurā noteikts, ka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt citas personu kategorijas, kurām
sniedzama palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu un 20.pantu, kurā noteikts, ka izīrētās
telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem
vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006.gada 31.augusta
saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un 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 14 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs
Bondarevs, Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis
Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis,
Andris Vaivods, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.Piešķirt N.Š., ģimenes sastāvs 3 cilvēki, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota divistabu dzīvokļa Zaļā ielā 10-1, Līvānos, Līvānu novadā, īres
tiesības uz laiku līdz 2021. gada 1.jūnijam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2.N.Š. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabas dzīvokļa Zaļā ielā 10-1,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3.N.Š., vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu, deklarēt savu un ģimenes locekļu
– meitas M.Š. un dēla J.Š. dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Zaļā ielā 10-1, Līvānos, Līvānu
novadā.
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4.Izslēgt N.Š. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa
jautājumu risināšanā, vispārējās kārtības (pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas
ierosinājuma) grupas, kārtas Nr.2.
5.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi 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 S.K., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2020.gada 09. septembra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā trūcīgai personai ar invaliditāti,
kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 1. punkta a)
apakšpunktu, 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 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 14 balsīm "Par"
(Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne,
Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars,
Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.Iekļaut S.K., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), ģimenes sastāvs – 1
cilvēks, pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām
nodrošināmo grupā ar kārtas Nr.2.
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. Dzīvokļu jautājums Nr.3
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots J. Magdaļenokam, V.Labinskim
6

Izskatot G.V., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2020.gada 17. novembra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā maznodrošinātai personai ar
invaliditāti, kas tiek izlikta no īrētās dzīvojamās platības, nav nodrošināta ar atsevišķu
dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14.panta pirmās daļas 1. punkta a) apakšpunktu, 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 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" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis, Inese
Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans
Matrosovs, Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav, deputāts G. Pastars balsojumā viedokli neizsaka
NOLEMJ:
1.Iekļaut G.V., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), ģimenes sastāvs – 1
cilvēks, pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām
nodrošināmo grupā ar kārtas Nr.3.
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.
6. Dzīvokļu jautājums Nr.4
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot L.L., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2020. gada 23. novembra
iesniegumu par 2019. gada 12. decembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 87
termiņa pagarināšanu, un pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu,
kurā noteikts, ka dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz
noteiktu laiku vai arī nenorādot termiņu, 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 14 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis, Inese
Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans
Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods, Ainis Veigurs,
Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
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1. Pagarināt L.L., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), ģimenes sastāvs 3
cilvēki, īres tiesības uz labiekārtotu 2– istabas dzīvokli Zaļā ielā 6-60, Līvānos,
Līvānu novadā, uz laiku līdz 2025. gada 1. decembrim.
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.5
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot I.P., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2020.gada 16. septembra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā maznodrošinātai personai, kuras
apgādībā
ir
3
nepilngadīgi
bērni,
kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta pirmās daļas 1. punkta b)
apakšpunktu, 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 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 14 balsīm "Par"
(Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne,
Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars,
Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut I.P., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), ģimenes sastāvs – 4
cilvēki, pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām
nodrošināmo grupā ar kārtas Nr.4.
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. Par izmaiņām komisijas sastāvā
Ziņo Ināra Kalvāne
Paskaidro A.Vilcāne
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Vārds tiek dots V.Labinskim, G.Pastaram
Izskatot Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
kārtībnieka Roberta Cepurnieka 2020. gada 3. novembra iesniegumu par iekļaušanu
Vides uzraudzības un kārtības komisijā un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu un 61. pantu, un Līvānu novada pašvaldības nolikuma 59.8. punktu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs,
Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis,
Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Andris
Vaivods, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2021. gada 1. janvāri iekļaut Robertu Cepurnieku Vides uzraudzības un
kārtības komisijas sastāvā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir atbildīgā par Vides uzraudzības
un kārtības komisijas darbu Gunita Vaivode.
9. Par zvejas tiesību nomu Daugavas upē Nr.1
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot J.A., dzīvo: (adrese), 2020. gada 11. novembra 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 14 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris
Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis
Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods,
Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt J.A., dzīvo: (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 J.A. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
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.
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10. Par zvejas tiesību nomu Daugavas upē Nr.2
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot J.G., dzīvo: (adrese), 2020. gada 11. novembra 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 14 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris
Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis
Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods,
Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav. Lēmums pieņemts ar
otro balsojumu. Ar visu deputātu piekrišanu pirmais balsojums tika anulēts, tehnisku
iemeslu dēļ
NOLEMJ:
1. Iznomāt J.G., dzīvo: (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 J.G. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
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.
11. Par zvejas tiesību nomu Jersikas ezerā Nr.3
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot J.G., dzīvo: (adrese), 2020. gada 11. novembra 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
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izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un pamatojoties uz likuma par „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par"
(Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne,
Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars,
Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt J.G., dzīvo: (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. Noteikt, ka J.G. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
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.
12. Par zvejas tiesību nomu Daugavas upē Nr.4
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot I.G., dzīvo: (adrese), 2020. gada 11. novembra 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 14 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris
Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis
Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods,
Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt I.G., dzīvo: (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 I.G. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas maksa
pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Juridiskās daļas vecākā
juriskonsulte Inga Bokāne.
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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.
13. Par zvejas tiesību nomu Daugavas upē Nr.5
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot V.C., dzīvo: (adrese), 2020. gada 19. novembra 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 14 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris
Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis
Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods,
Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt V.C., dzīvo: (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 V.C. zveju var uzsākt pēc tam, kad samaksāta gada nomas
maksa pašvaldībai un saņemta zvejas licence reģionālajā Valsts vides pārvaldē.
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.

14. Par līdzekļu piešķiršanu
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim, R.Aļijevam
Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu veikt papildus remontdarbus Rudzātu vidusskolas ēkā Miera ielā 13,
Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, kas atklājušies, veicot būvdarbus 3. stāva
gaitenim objekta “Rudzātu vidusskolas dizaina un tehnoloģijas klases telpas un
gaiteņa remonts” ietvaros, kuru izmaksas saskaņā ar būvuzņēmēja iesniegto tāmi
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sastāda 2247,34 EUR (ieskaitot PVN 21%), un objekta “Rudzātu vidusskolas
pirmskolas grupas higiēnas telpu remonts” ietvaros, kuru izmaksas saskaņā ar
būvuzņēmēja iesniegto tāmi sastāda 3485,48 EUR (ieskaitot PVN 21%), līdz ar to
papildus nepieciešamā finansējuma kopsumma sastāda 5732,82 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" (Ramiss Aļijevs,
Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle,
Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris
Romanovskis, Andris Vaivods, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 5732,82 EUR Rudzātu vidusskolai
ēkas Miera ielā 13, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā 3. stāva gaiteņa un
pirmskolas grupas higiēnas telpu papildus remontdarbu veikšanai no līdzekļu
ekonomijas projektā “Ielu apgaismojuma izbūve Parka, Fabrikas, Liepu ielā, Līvānos,
Līvānu novadā”, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020.gada
pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rudzātu vidusskolas direktore Valentīna Vaivode un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
15. Par līdzekļu piešķiršanu
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Finanšu daļas ierosinājumu par papildus
līdzekļu piešķiršanu 9200 EUR apmērā pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai
par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem sakarā ar to, ka
savstarpējo norēķinu faktiskie izdevumi ir lielāki nekā Līvānu novada pašvaldības
2020.gada pamatbudžetā šim mērķim piešķirtais finansējums, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs,
Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis,
Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Andris
Vaivods, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus līdzekļus 9 200 EUR apmērā savstarpējo norēķinu
veikšanai par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 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 pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
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16. Par ēdināšanas nodrošināšanu Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu
5.-6.klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā
Ziņo Andris Vaivods
Atbilstoši veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra
rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kuros 5.13.2.2.
apakšpunktā noteikts, ka no 2020. gada 7.decembra vispārējās izglītības apguvi
klātienē turpina 1.-4.klašu izglītojamie, līdz ar to 5.-6.klašu izglītojamajiem no
2020.gada 7.novembra mācības notiek attālināti.
Lai kompensētu ēdināšanas izdevumus Līvānu novada izglītības iestāžu 5.-6.klašu
izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā periodā no 2020.gada 7.decembra,
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. punktu, kurā noteikts,
ka viena izglītojamā pusdienām ir paredzēti 0,85 EUR dienā, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par"
(Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne,
Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars,
Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "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 8., 9. un 10. punktu šādā redakcijā:
“8. Attālinātā mācību procesa laikā 5.-6.klašu izglītojamajiem no 2020.gada
7.decembra līdz 2020.gada 18.decembrim un ar Covid-19 izplatības ierobežošanu
izsludinātajā ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā līdz 2021. gada 11.janvārim,
kā arī gadījumā, ja attālinātais mācību process tiek pagarināts, no pašvaldības budžeta
līdzekļiem brīvpusdienām, nodrošināt ēdināšanu izglītojamajiem, izsniedzot
izglītojamo ģimenei karti pārtikas iegādei katram bērnam, kurš mācās Līvānu novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 5.-6. klasē.
9. Karšu pārtikas preču iegādei izsniegšanu Līvānu novada izglītības iestāžu
izglītojamajiem nodrošina Līvānu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības
iestāžu vadītājiem.
10. Iesniegumus bērna ēdināšanas atbalstam vecāks (likumiskais pārstāvis) ne vēlāk
kā līdz 2020. gada 23.decembrim iesniedz Līvānu novada izglītības iestādē interneta
tīmekļvietnē www.e-klase.lv.;”
2. Noteikt, ka par 5.-6.klašu izglītojamo attālinātā mācību procesa periodu no
2020.gada 7.decembra līdz 2020.gada 18.decembrim, kartē pārtikas iegādei tiek
ieskaitīta naudas summa 8,50 EUR (astoņi eiro 50 centi) apmērā.
3. Līdz valdības noteiktajam ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikam un, ja
ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, tiek pagarināts attālinātais mācību process,
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karte tiek papildināta par viena izglītojamā pusdienām paredzētajiem 0,85 EUR dienā
atbilstoši attālināto mācību dienu skaitam.
4. Izglītības iestāžu vadītājiem, pēc karšu pārtikas preču iegādei saņemšanas,
nodrošināt karšu izsniegšanu 5.-6.klašu izglītojamo ģimenēm.
5. 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 vecākā juriskonsulte Inga Bokāne.
17. Par ēdināšanas nodrošināšanu attālinātā mācību procesa laikā vispārējās
izglītības iestāžu 5.-6.klašu izglītojamajiem, kuri mācās citu pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Atbilstoši veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra
rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kuros 5.13.2.2.
apakšpunktā noteikts, ka no 2020. gada 7.decembra vispārējās izglītības apguvi
klātienē turpina 1.-4.klašu izglītojamie, līdz ar to 5.-6.klašu izglītojamajiem no
2020.gada 7.novembra mācības notiek attālināti.
Lai attālinātā mācību procesa laikā periodā no 2020.gada 7.decembra līdz
18.decembrim, un ārkārtējās situācijas izsludinātajā laikā līdz 2021. gada 11.janvārim,
kā arī gadījumā, ja attālinātais mācību process tiek pagarināts, atbalstītu vispārējās
izglītības iestāžu 5.-6.klašu izglītojamos, kuru dzīvesvieta un vismaz viena vecāka
(likumiskā pārstāvja) dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā, bet kuri mācās citu pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris
Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis
Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods,
Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.Attālinātā mācību procesa laikā 5.-6.klašu izglītojamajiem no 2020.gada
7.decembra līdz 2020.gada 18.decembrim, no pašvaldības budžeta līdzekļiem izsniegt
izglītojamo ģimenei karti pārtikas iegādei katram bērnam, kurš mācās citu pašvaldību
vispārējās izglītības iestādes 5.-6. klasē (izņemot izglītojamos, kuri apgūst
neklātienes, tālmācības izglītības programmas), ja izglītojamā un vismaz viena vecāka
(likumiskā pārstāvja) dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
2.Iesniegumus bērna ēdināšanas atbalstam vecāks (likumiskais pārstāvis) ne
vēlāk kā līdz 2020. gada 29.decembrim iesniedz Līvānu novada Sociālajā dienestā,
aizpildot iesniegumu pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv norādītajā
veidā.
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3.Līvānu novada Sociālajam dienestam, pēc karšu pārtikas preču iegādei
saņemšanas, nodrošināt karšu izsniegšanu šī lēmuma 1. punktā minētajām ģimenēm.
4.Līvānu novada domes Finanšu daļai apkopot informāciju par papildus
nepieciešamo līdzekļu apmēru karšu pārtikas iegādei nodrošināšanai attālinātā mācību
procesa laikā 5.-6.klašu izglītojamajiem, kuri mācās citu pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs.
5.Noteikt, ka par attālinātā mācību procesa periodu līdz valdības noteiktajam
ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikam un, ja, ņemot vērā epidemioloģisko
situāciju, tiek pagarināts attālinātais mācību process, kartē pārtikas iegādei tiek
ieskaitīta naudas summa līdzvērtīgi Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs
viena izglītojamā pusdienām paredzētajiem 0,85 EUR dienā atbilstoši attālināto
mācību dienu skaitam.
6.Līvānu novada domes administrācijas Sabiedrisko attiecību daļai ne vēlāk kā
trīs darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas to publiskot Līvānu novada
pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv.
7.Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska, Līvānu
novada Sociālā dienesta vadītāja Arnita Briška, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Indra Upeniece.
18. Par nekustamā īpašuma „Dadzīši”, Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot K.F., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), pilnvarotās personas A.B.,
deklarētā dzīvesvieta: (adrese), iesniegumu par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0327, kas atrodas „Dadzīši”,
Jersikas pagasts, Līvānu novads, atsavināšanu par nosacīto cenu 550,00 EUR, kas
apstiprināta ar Līvānu novada domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr. 19-12 „Par
nekustamā īpašuma „Dadzīši”, Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, atsavināšanu
un nosacītās cenas apstiprināšanu”, un privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka publiskai personai
piederoša zemesgabala, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punktā
minētajai personai, atsavināšanas kārtību, un likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris
Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis
Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods,
Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Pārdot Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Dadzīši”,
Āriņos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652 005 0327, kas
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sastāv no zemes vienības 0,0678 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0327,
par nosacīto cenu 550,00 EUR (pieci simti piecdesmit euro), K.J., deklarētā
dzīvesvieta: (adrese).
2. Noteikt, ka visa pirkuma maksa 550,00 EUR apmērā, pircējam jāsamaksā
līdz 2021.gada 15.janvārim, tos ieskaitot Līvānu novada domes, Reģ.
Nr.90000065595,
AS
„SEB
banka”,
UNLALV2X
norēķinu
kontā:
LV14UNLA0050018690074 vai AS „Citadele banka”, kods: PARXLV22 norēķinu
kontā: LV79PARX0004642660004.
3. Noteikt, ka pirkuma līgums ar K.J., deklarētā dzīvesvieta: (adrese),
noslēdzams līdz 2021.gada 11.janvārim.
4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes vecākā
juriskonsulte Inga Bokāne, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
19. Par telpu nomas līguma pagarināšanu
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek V.Labinskim, G.Krauklei
Izskatot Biedrības “Veloklubs Līvāni”, reģistrācijas Nr. 40008122473,
juridiskā adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, 2020. gada 3. decembra
iesniegumu Nr. V-28-2020 par 2010. gada 12. marta telpu nomas līguma Nr. 64
pagarināšanu līdz 2030. gada 31. decembrim, saglabājot esošos noteikumus,
konstatēts, ka Biedrībai “Veloklubs Līvāni” nomā ir nodotas telpas Rīgas ielā 77,
Līvānos (kadastra Nr. 7611-004-0609-001) ar litera Nr. 132, 133, 133 A (48,79 m2
platībā, pagrabstāvā), ar noteikto maksu 0,71 EUR mēnesī, un atbilstošas likmes
PVN, saimnieciskās darbības veikšanai. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu,
Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 18. punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar
14 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis, Inese
Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans
Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods, Ainis Veigurs,
Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav. Lēmums pieņemts ar otro balsojumu.
Ar visu deputātu piekrišanu pirmais balsojums tika anulēts tehnisku iemeslu dēļ.
NOLEMJ:
1. Pagarināt telpu nomas līgumu ar Biedrību “Veloklubs Līvāni”, juridiskā
adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, reģistrācijas Nr. 40008122473, Līvānu
novada domes ēkā ar kadastra Nr. 76110040609001, Rīgas ielā 77, Līvānos, ar litera
Nr. 132, 133, 133 A (48,79 m2 platībā, pagrabstāvā) Līvānu novadā līdz 2022. gada
31. decembrim, saglabājot esošos nosacījumus un nomas maksu 0,71 EUR mēnesī un
atbilstošas likmes PVN.
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2. Noteikt, ka atbildīgā par vienošanās slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās daļas vecākā juriskonsulte Inga Bokāne, par lēmuma izpildi 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: Telpu izvietojuma shēma uz 1 lpp.
20. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Jersikas pamatskolas 2020.gada 7.decembra vēstuli Nr. 1.12/21 par
amata vienības “pagarinātās dienas grupas skolotājs” , profesijas kods 2359 03, 0,2
likmes piešķiršanu, lai paaugstinātu mācību procesa kvalitāti un nodrošinātu saturīgu
brīvā laika pavadīšanu un 1.-4.klašu skolēnu pieskatīšanu, uzturoties skolā pēc
obligātajām mācību priekšmetu stundām, gaidot autobusa reisus uz mājām,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti ar
14 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis, Inese
Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans
Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods, Ainis Veigurs,
Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 1.janvāri iekļaut Jersikas 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 Jersikas pamatskolas direktore Inese Jaunušāne.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 2 lpp

21. Par valsts piešķirtā finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai pedagogiem
attālinātā mācību procesa nodrošināšanai 1.-6.klašu izglītojamajiem
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim, I.Jaunušānei, G.Pastaram, J.Magdaļenokam
Paskaidro I.Peiseniecei
Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra rīkojumam Nr.680 “Par
finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai
vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem” un pamatojoties
uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 2.decembra vēstuli Nr. 4-7e/20/4155
“Par finansējumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai
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vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem”, kurā noteikts,
ka,
lai novērtētu pedagogu veikto ieguldījumu attālinātā mācību procesa
nodrošināšanā, paredzēts sniegt vienreizēju finansiālu atbalstu vispārējās izglītības
iestāžu pedagogiem, kuri īsteno attālināto mācību procesu. Atbilstoši Ministru
kabineta rīkojumam, ir sagatavots precizētais finansēšanas plāns mērķdotācijām
pašvaldībām, kas paredz papildus piešķirtu finansējumu vienreizēja atbalsta
sniegšanai pedagogiem. Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra rīkojuma Nr.680
pielikumā Nr.1 “Finansējums pašvaldībām piemaksu nodrošināšanai pašvaldības
izglītības iestāžu pedagogiem” Līvānu novadam paredzēti 7106 EUR, tai skaitā
rīkojums nošķir finansējumu, kurš paredzēts 7.-12. klašu pedagogu atbalstam, kas ir
5450 EUR un 1.-6. klašu pedagogiem, kur summa ir 1447 EUR. Finansējums, kurš
norādīts rīkojuma 1.pielikumā 7.-12.klašu pedagogu piemaksām, ir sadalīts katrai
Līvānu novada vispārējās izglītības iestādei, bet finansējuma sadalījumu Līvānu
novada vispārējās izglītības iestāžu 1.-6. klašu pedagogu piemaksām veic pašvaldība.
Finansējums tiek piešķirts, ņemot vērā situāciju, kurā pedagogiem 1.-6.klašu grupā
jānodrošina attālinātais mācību process gadījumos, kad visa klase ir bijusi
pašizolācijā, kā arī gadījumos, kad attālinātais mācību process ir jānodrošina
atsevišķiem izglītojamajiem.
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, attālināto mācību procesu 1.-6.klašu
grupā gan atsevišķām klasēm, gan individuāli izglītojamajiem, nācās nodrošināt
visām Līvānu novada vispārējās izglītības iestādēm, izņemot Rudzātu vidusskolu.
Valsts mērķdotācijas sadale tiek veikta balstoties uz izglītības iestāžu iesniegto
informāciju par attālinātajā mācību procesā iesaistīto izglītojamo skaitu un mācību
stundu skaitu.
Lai atbalstītu pedagogus, kuri īsteno attālināto mācību procesu 1.-6.klašu
izglītojamajiem un atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra rīkojumam
Nr.680 “Par finansējuma sadalījumu atbalsta sniegšanai attālinātā mācību procesa
nodrošināšanai vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem”
veiktu valsts piešķirtās mērķdotācijas sadali Līvānu novada vispārējās izglītības
iestādēm, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris
Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis
Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods,
Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.Veikt valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada vispārējās izglītības
iestādēm piemaksām pedagogiem sakarā ar 1.-6.klašu attālinātā mācību procesa
nodrošināšanu:
1.1.
Līvānu 1.vidusskolai 171,46 EUR;
1.2.
Līvānu 2.vidusskolai 517,93 EUR;
1.3.
Jaunsilavas pamatskolai 248,61 EUR
1.4.
Jersikas pamatskolai 150,02 EUR
1.5.
Rožupes pamatskolai 358,98 EUR
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2.Izglītības iestāžu direktoriem, atbilstoši iestādē izstrādātajiem kritērijiem un
pamatojoties uz iestādes komisijas pieņemto lēmumu, nodrošināt piemaksas
pedagogiem, kuri īsteno attālināto mācību procesu 1.-6.klašu izglītojamajiem.
3.Veikt atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020.gada
pamatbudžetā.
4.Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada vispārējās
izglītības iestāžu direktori, Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece, Finanšu daļas
vadītāja Helēna Jablonska.
22. Par zemes nomas līguma slēgšanu
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot J.M., deklarētā adrese: (adrese), un D.M., deklarētā adrese: (adrese),
2020. gada 17. novembra iesniegumu par 2003. gada 19. decembrī noslēgtā Zemes
nomas līguma pārslēgšanu, sakarā ar īpašnieku maiņu, tika konstatēts, ka uz
iznomājamā zemes gabala 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668 006 0122, kas
atrodas “Uzkalniņi”, Zundāni, Turku pagasts, Līvānu novads, atrodas radiomasts
(inženiertehniskā būve, kas pieder Līvānu novada pašvaldībai).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu,
Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumu Nr. 1191 „Kārtība, kādā publiska
persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē
informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 2.1.
apakšpunktu, 17. un 18.punktu Līvānu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm
"Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra
Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs,
Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Slēgt jaunu zemes nomas līgumu ar J.M., deklarētā adrese: (adrese), un
D.M., deklarētā adrese: (adrese) par zemes vienību 0,1 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668 006 0122, kas atrodas “Uzkalniņi”, Zundāni, Turku pagasts, Līvānu
novads nomu uz 12 (divpadsmit) gadiem, ar iznomātāju noteikto zemes nomas maksu
50 EUR gadā par 0,1 h.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītājas vietniece Gunita Vaivode, par vienošanās slēgšanu vecākā
juriskonsulte Inga Bokāne.
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 1lp.
23. Par finansējuma mērķa maiņu
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Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim, G.Krauklei
Izskatot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera un
Informācijas tehnoloģiju daļas vadītāja Jura Sniķera ierosinājumu, lai nodrošinātu
drošu attālinātu darbu darbiniekiem sakarā ar Covid-19 izplatību, saskaņā ar
2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr. 19-6(8) piešķirtos līdzekļus 4500 EUR displeja
iegādei domes sēžu zālei un 1500 EUR projektora un ekrāna iegādei novirzīt portatīvo
datoru iegādei, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm
"Par" (Ramiss Aļijevs, Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta
Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars,
Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt finansējuma 4500 EUR displeja iegādei domes sēžu zālei un 1500
EUR projektora un ekrāna iegādei novirzīšanu portatīvo datoru iegādei droša
attālināta darba nodrošināšanai darbiniekiem COVID-19 izplatības laikā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska un
Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Juris Sniķers.
24. Par zemes nomas izbeigšanu un nodošanu nomai
Ziņo Andris Vaivods
Paskaidro A.Vilcānei
Vārds tiek dots V.labinskim, G.Kraukle
Izskatot S.G., dzīvo (adrese), 2020. gada 3.novembra iesniegumu par
atteikšanos no zemes vienības 0,89 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-0030261, kas atrodas Sutru pagastā, Līvānu novadā, nomas un M.G., dzīvo (adrese),
2020. gada 3.novembra iesniegumu par minētās zemes vienības 0,89 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7682-003-0261 nodošanu nomā, tika konstatēts, zemes vienība
0,89 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682-003-0261 iznomāta S.G. saskaņā ar
2013. gada 5. aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/13/12; ar VZD
Latgales reģionālās nodaļas 2014. gada 29. septembra aktu Nr.11-13-L2/3189 ,,Par
zemes vienības platības precizēšanu” precizēta zemes vienības platība 0,9 ha; ar
Līvānu novada domes 2020. gada 30. janvāra sēdes lēmumu Nr. 3-15 ,,Par zemes
rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemes vienību Sutru pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda” zemes vienība 0,9
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0261 atzīta par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošo zemi.
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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, atbilstoši
Līvānu novada domes 2020. gada 25. jūnija noteikumiem “Kārtība, kādā iznomā
pašvaldības zemi Līvānu novada pašvaldībā” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par"
(Ramiss Aļijevs, Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle,
Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris
Romanovskis, Andris Vaivods, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav, deputātam A.Bondarevam nepiedaloties balsojumā.
NOLEMJ:
1. Ar 2020. gada 31. decembri izbeigt nomas tiesiskās attiecības ar S.G., par
zemes vienību 0,89 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0261, kas atrodas
Sutru pagastā, Līvānu novadā (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes), kas
nodota nomā saskaņā ar 2013. gada 5. aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.
LND/9-7/13/12.
2. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 0,9
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7682 003 0261, kas atrodas Sutru 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
Sutru pagasta pārvaldes ēkas ne mazāk kā 10 (desmit) dienas.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
25. Par zemes gabala nodošanu nomai Nr.1
Ziņo Andris Vaivods
Paskaidro A.Vilcāne
Izskatot zemnieku saimniecības ,,Liepsala”, reģ. Nr. LV415010208388,
juridiskā adrese: ,,Tilta Geduši”, Tilta Geduši, Turku pagasts, Līvānu novads,
īpašnieka Ivara Geduša, dzīvo ,,Tilta Geduši”, Tilta Geduši, Turku pagasts, Līvānu
novads, 2020.gada 22.oktobra iesniegumu par zemes vienības 1,2358 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-001-0197 nodošanu nomā, tika konstatēts ka zemes
vienība 1,2358 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0197, kas atrodas Turku
pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2020.gada 30.janvāra sēdes lēmumu
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Nr.3-14 ,,Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes vienību Turku 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, atbilstoši Līvānu novada domes
2020. gada 25. jūnija noteikumiem “Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi Līvānu
novada pašvaldībā” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Māris Grigalis,
Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks,
Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Andris Vaivods, Ainis Veigurs,
Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
1,2358 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 001 0197, kas atrodas Turku 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
Turku 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.
26. Par zemes gabalu nodošanu nomai Nr.2
Ziņo Andris Vaivods
Paskaidro A.Vilcāne
Izskatot SIA ,,Līvagro” reģ. Nr.41503064199, juridiskā adrese: ,,Jaunie Baltie
Bērzi”, Baltie Bērzi, Turku pagasts, Līvānu novads, īpašnieka Alekseja Havrova,
2020. gada 30. oktobra iesniegumu par zemes vienības 2,0 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686 006 0416 nodošanu nomā, tika konstatēts ka zemes vienība 2,0 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0416, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu
novadā, ar Līvānu novada domes 2020. gada 30. janvāra sēdes lēmumu Nr. 3-14 ,,Par
zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes vienību Turku pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada
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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, atbilstoši
Līvānu novada domes 2020. gada 25. jūnija noteikumiem “Kārtība, kādā iznomā
pašvaldības zemi Līvānu novada pašvaldībā” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par"
(Ramiss Aļijevs, Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle,
Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris
Romanovskis, Andris Vaivods, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 2,0
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 006 0416, kas atrodas Turku 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
Turku 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.

Sēde slēgta plkst. 12:25
Protokols parakstīts 2020.gada 23.decembrī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītājas vietniece

V.Loča
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