LATVIJAS REPUBLIKA

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

Līvānu novada domes
sēdes protokols
LĪVĀNOS

2020. gada 26. novembris

Nr. 21

Sēdes sasaukta plkst.09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:04
Sēdi vada:
Priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
Sēdi protokolē: Personāla vadības un administratīvā daļas vadītāja Inta Raubiška
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss Aļijevs
2) Andrejs Bondarevs
3) Māris Grigalis, līdz darba kārtības 14. jautājuma izskatīšanai
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 deputāti:
Ļevs Troškovs, attaisnojoša iemesla dēļ,
Andris Vaivods, attaisnojoša iemesla dēļ.
Sēdē klātesošās personas:
Uldis Skreivers, izpilddirektors
Helēna Jablonska, Finanšu daļas vadītāja
Iveta Dobele, Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece
Ilze Griezāne, Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja
Ilga Peiseniece, Izglītības pārvaldes vadītāja
Līga Ozoliņa, SIA “Grupa 93”pārstāve
Juris Sniķers, IT daļas vadītājs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par domes sēdes darba kārtību. Ziņo Ginta Kraukle.
2. Priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo Ginta Kraukle
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. Par Līvānu 1. vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo Ināra Kalvāne.
8. Par pašvaldības iestādes Latgales mākslas un amatniecības centra nosaukuma
maiņu un nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Ināra Kalvāne.
9. Par pašvaldības iestādes Alternatīvās aprūpes pakalpojuma centra „Rožlejas”
nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Ināra Kalvāne.
10. Par “Līvānu novada izglītības attīstības stratēģijas 2021-2025” izstrādes
uzsākšanu. Ziņo Ināra Kalvāne.
11. Par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam
grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas
azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, apstiprināšanu. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
12. Par pašvaldībai piekrītošās zemes atzīšanu par starpgabalu Līvānu novada Jersikas
pagastā. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
13. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Dubnas ielā 10, Līvānos,
Līvānu novadā. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
14. Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Celtniecības ielā 19, Līvānos, Līvānu
novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo Ginta Kraukle.
15. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. Ziņo Ginta Kraukle.
16. Par Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto
stikla izstrādājumu cenu. Ziņo Ginta Kraukle.
17. Par Līvānu novada domes Noteikumu Nr. 3 “Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Līvānu novada pagastu pārvaldēs”
apstiprināšanu. Ziņo Ginta Kraukle.
18. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025.gadam III daļas “Rīcību plāns 2019-2025” un IV daļas “Investīciju plāns 20192021” aktualizāciju. Ziņo Ginta Kraukle.
19. Par ēdināšanas nodrošināšanu vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu
izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā. Ziņo Ginta Kraukle.
20. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai. Ziņo Ginta Kraukle.
21. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo Ginta Kraukle.
1. Par domes sēdes darba kārtību.
Ziņo Ginta Kraukle
Deputāts Valdis Labinskis lūdz mainīt formulējumu 1. darba kārtības
jautājumā uz "Domes priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora informācija".
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Atklāti ar 3 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Valdis Labinskis, Ivans
Matrosovs), "Pret" – 9 (Ramiss Aļijevs, Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra
Kalvāne, Ginta Kraukle, Jānis Magdaļenoks, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis,
Mārīte Vilcāne), "Atturas" – 1 (Ainis Veigurs)
NOLEMJ:
Noraidīts
2. Priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots Gatim Pastaram, Valdim Labinskim, Jānim Magdaļenokam
29. oktobrī notika Līvānu novada domes sēde.
29. oktobrī Līvānus apmeklēja NATO sabiedrotie, organizācijas "The United States
Civil Military Support Element (CMSE) Latvia" pārstāvji un Latvijas Republikas
Zemessardzes 35. kājnieku bataljona komandieris, pulkvežleitnants Jānis Svilpe. Ar
viesiem tikās Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle, deputāts Gatis Pastars un izpilddirektors Uldis Skreivers.
Vizītes mērķis bija pārrunāt sadarbības iespējas. Līvānu novada pašvaldībai
civilmilitārās sadarbības ietvaros ir iespēja saņemt CMSE finansiālu atbalstu kāda
izglītības vai sociālās infrastruktūras objekta atjaunošanai (skola, sociālās aprūpes
centrs u.tml.).
30. novembrī notika darba sanāksme par Līvānu novada pašvaldības integrētās
attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju plānu turpmākajiem gadiem.
Sanāksmē piedalījās Līvānu novada domes vadība un speciālisti.
4. novembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Latvijas Pašvaldību
savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas un Veselības un sociālo
jautājumu komitejas apvienotajā sēdē, kur kā viens no galvenajiem jautājumiem bija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais konceptuālais
ziņojums “Par administratīvo reģionu izveidi”.
5. novembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās biedrības “Reģionālo
attīstības centru apvienība” rīkotajā videokonferencē, kur tika diskutēts par nākamā
gada valsts budžeta jautājumiem, kā arī par administratīvo reģionu izveides
koncepciju.
9. novembrī Līvānu novada domes vadība un speciālisti piedalījās Līvānu novada
domes Attīstības plānošanas komisijas sēdē.
9. novembrī Līvānu novada domes vadība un speciālisti piedalījās darba sanāksmē,
kur apsprieda Līvānu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes programmas
jautājumus.
10. novembrī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja vietniece Ginta
Kraukle tikās ar Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa
priekšnieku Aigaru Salenieku, lai pārrunātu esošo situāciju drošības jomā Līvānu
novadā.
10. novembrī 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.
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11. novembrī, Lāčplēša dienā, Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods,
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, kā arī Zemessardzes 35. kājnieku bataljona
komandieris, pulkvežleitnants Jānis Svilpe nolika ziedus pie Līvānu Atbrīvošanas
pieminekļa.
11. novembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās Līvānu novada bērnu
tiesību aizsardzības sadarbības grupas sanāksmē.
13. novembrī notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde.
16. novembrī Līvānu novada domes izpilddirektors organizēja sanāksmi par
pašvaldības darba procesu organizācijas jautājumiem. Sanāksmē piedalījās Līvānu
novada domes vadība, sociālās aprūpes centra “Rožlejas”, Līvānu novada Sociālā
dienesta un Līvānu novada Bāriņtiesas pārstāvji un diskutēja par aprūpes centra
“Rožlejas” turpmākas darbības modeli.
16. novembrī Līvānu novada domes vadība un speciālisti piedalījās darba sanāksmē,
kur apsprieda Līvānu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes programmas
jautājumus.
17. novembrī Līvānu novada domes vadība un atbildīgie speciālisti, kā arī
būvniecības uzņēmuma, kurš veic darbus Līvānu pilsētas Ubaglīča mikrorajonā,
pārstāvji tikās ar Ubaglīča mikrorajona iedzīvotājiem, lai pārrunātu darbu norises
gaitu.
19. novembrī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
Lai mazinātu Covid-19 izplatību, Līvānu novada domes administrācija no 23.11.2020.
strādā attālināti. Administrācijas daļu un struktūrvienību vadītājiem uzdots savas
kompetences ietvaros nodrošināt administrācijas un struktūrvienību darba
nepārtrauktību attālinātajā režīmā.
3. Dzīvokļu jautājums Nr.1.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots Valdim Labinskim
Izskatot A. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020.gada 10.novembra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā jaunai ģimenei, kas nav
nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, 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” 8.2. punktam, un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 4. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās
personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā,
deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti
ar 12 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis, Inese
Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans
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Matrosovs, Gatis Pastars, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
(deputāts Pēteris Romanovskis balsojumā viedokli neizsaka)
NOLEMJ:
1. Piešķirt A. B., ģimenes sastāvs 3 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese),
labiekārtota divistabu dzīvokļa Zaļā ielā 10-14, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības
uz laiku līdz 2021. gada 1.jūnijam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres
un komunālie maksājumi.
2. A. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabas dzīvokļa Zaļā ielā 10-14,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3. A. B., vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu, deklarēt savu un ģimenes
locekļu – meitas V. K. un vīra R. B. dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Zaļā ielā 10-14,
Līvānos, Līvānu novadā.
4. Izslēgt A. B. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu, kārtas Nr.4.
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 M. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020. gada 05.novembra
iesniegumu par uzņemšanu dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni,
kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos
saistošajos noteikumos var noteikt citas personu kategorijas, kurām sniedzama
palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrējamās 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
jautājuma risināšanā” 8.2 punktam, un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 4. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās
personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā,
deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu,
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti
ar 13 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis, Inese
Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans
Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
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1. Iekļaut M. Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 3 cilv.,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā jauno ģimeņu uzskaites
grupā ar kārtas Nr.5.
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
Izskatot I. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020.gada 26. oktobra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā speciālistam, kas nav nodrošināts
ar atsevišķu dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā, un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta ceturto daļu, kas nosaka, ka
“Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs nodot
apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai
atsavināt”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29. decembra saistošo
noteikumu Nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība
speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.5 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 ar 13 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs,
Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis,
Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Ainis
Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut I. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 1 cilvēks,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā uzaicināto speciālistu
grupā ar kārtas Nr.9
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 N. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2020.gada 09. novembra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā trūcīgai personai ar invaliditāti,
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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 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 ar 13 balsīm "Par" (Ramiss
Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta
Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris
Romanovskis, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut N. U., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 2 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām
nodrošināmo grupā ar kārtas Nr.1.
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. Par Līvānu 1. vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots Valdim Labinskim
Izskatot Līvānu 1. vidusskolas 2020. gada 16. novembra vēstuli Nr. 1-13/6
„Par Līvānu 1. vidusskolas nolikuma apstiprināšanu” un iesniegto skolas nolikuma
projektu un saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības
likuma 8. un 9.pantu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 8. punktu, Līvānu novada dome atklāti ar 13 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs,
Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle,
Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris
Romanovskis, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu 1. vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā (skatīt
pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā, zaudē spēku Līvānu 1.
vidusskolas nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2015.gada 26. marta
sēdes protokola Nr. 4 lēmumu Nr.4 – 26.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Juridiskās
daļas vadītāja - priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un
Līvānu 1. vidusskolas direktors Gatis Pastars.
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Pielikumā: nolikums uz 13 lpp.
8. Par pašvaldības iestādes Latgales mākslas un amatniecības centra nosaukuma
maiņu un nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo Ināra Kalvāne
Deputāts Valdis Labinskis ierosina izslēgt no lēmuma 2. punktu par Nolikuma
apstiprināšanu.
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 1 balsi "Par" (Valdis Labinskis), "Pret"
– 12 (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra
Kalvāne, Ginta Kraukle, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris
Romanovskis, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Atturas" – nav priekšlikumu Noraida.
Izskatot Latgales Mākslas un amatniecības centra 2020. gada 12. novembra
vēstuli Nr. 1-5/20/13 “Par Latgales mākslas un amatniecības centra nosaukuma
maiņu” ar ierosinājumu mainīt Latgales mākslas un amatniecības centra (turpmāk –
Centrs) nosaukumu uz “Līvānu stikla un amatniecības centrs”, to pamatojot, ka pēc
Līvānu stikla muzeja kolekcijas pārņemšanas 2009. gadā un ekspozīcijas “Līvānu
stikla muzejs” izveides, un stikla pūšanas darbnīcas un zīmola “Līvānu stikls”
izveides Latgales mākslas un amatniecības centrā, kā arī ņemot vērā to, ka tūristi un
centra apmeklētāji atpazīst Centru informatīvajā vidē pamatā kā “Stikla muzejs”, ir
nepieciešams Centra nosaukumā iekļaut vārdus “Līvānu stikls”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktu,
21. panta pirmās daļas 8. punktu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada
dome atklāti ar 11 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis,
Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars,
Pēteris Romanovskis, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,
“Nepiedalās” – 1 (Valdis Labinskis), (deputāts Jānis Magdaļenoks balsojumā viedokli
neizsaka)
NOLEMJ:
1. Mainīt pašvaldības iestādes “Latgales mākslas un amatniecības centrs”, UR
reģistrācijas Nr. 40900005397, VID reģ. Nr. 90001669119, adrese Domes ielā 1,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, nosaukumu uz “Līvānu stikla un amatniecības
centrs”.
2. Apstiprināt pašvaldības iestādes “Līvānu stikla un amatniecības centrs”
nolikumu jaunā redakcijā (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par iestādes nosaukuma pieteikuma iesniegšanu
Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā ir Līvānu novada domes Juridiskās
daļas vadītāja -priekšsēdētāja padomniece juridiskajos Renāte Šmukste.
4. Atzīt, ka ar jaunā nolikuma stāšanos spēkā, zaudē spēku Latgales mākslas
un amatniecības centra nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes 2011. gada 27.
oktobra sēdes protokola Nr. 19 lēmumu Nr. 19-4.
5. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Līvānu stikla un amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: nolikums uz 4 lpp.
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9. Par pašvaldības iestādes Alternatīvās aprūpes pakalpojuma centra „Rožlejas”
nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots Valdim Labinskim
Izskatot Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs „Rožlejas” 2020. gada 19.
novembra vēstuli Nr. 1-12/14 “Par pakalpojuma un nosaukuma maiņu” ar
ierosinājumu mainīt Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra „Rožlejas” (turpmāk –
Centrs) nosaukumu uz “Sociālās aprūpes centrs „Rožlejas”, to pamatojot, ka
pieprasījums pēc pakalpojuma ir mainījies. Ir palielinājies klientu skaits, kas izvēlas
ilgstošu sociālo aprūpi. Bērnu skaits, kuri izmanto krīzes centra pakalpojumus ir
būtiski samazinājies. Pēc amatu saraksta nav paredzēti nepieciešamie speciālisti
atbilstoši krīzes centra prasībām, tādēļ nav lietderīgi atjaunot krīzes centra
pārreģistrāciju. Tā kā turpmāk tiks nodrošināts tikai ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām, nepieciešama arī
atbilstoša nosaukuma maiņa - Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs “Rožlejas”
nomainot ar Sociālās aprūpes centrs “Rožlejas”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktu,
21. panta pirmās daļas 8. punktu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada
dome atklāti ar 13 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis,
Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks,
Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Mainīt pašvaldības iestādes Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs
„Rožlejas”, UR reģistrācijas Nr.40900005378, VID reģ. Nr90009448626, adrese
Draudzības laukums 1, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV-5327,
nosaukumu uz “Sociālās aprūpes centrs „Rožlejas"”.
2. Apstiprināt pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes centrs „Rožlejas”"
nolikumu jaunā redakcijā (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par iestādes nosaukuma pieteikuma iesniegšanu
Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā ir Līvānu novada domes Juridiskās
daļas vadītāja -priekšsēdētāja padomniece juridiskajos Renāte Šmukste.
4. Atzīt, ka ar jaunā nolikuma stāšanos spēkā, zaudē spēku Alternatīvās
aprūpes pakalpojumu centra „Rožlejas” nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada
domes 2010. gada 28.oktobra sēdes protokola Nr.20 lēmumu Nr. 20-33.
5. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un centra vadītāja Gunta Jaudzema.
Pielikumā: nolikums uz 5 lpp.
10. Par “Līvānu novada izglītības attīstības stratēģijas 2021-2025”
izstrādes uzsākšanu.
Ziņo Ināra Kalvāne
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Pamatojoties uz Līvānu novada Izglītības pārvaldes ierosinājumu par “Līvānu
novada izglītības attīstības stratēģijas 2021 – 2025” izstrādi, kuras mērķis ir sniegt
objektīvu ieskatu par Līvānu novada izglītības iestādēm, to piedāvātajiem
pakalpojumiem un izglītības jomas situāciju kopumā, kā arī atspoguļot Līvānu novada
izglītības attīstības stratēģiskos virzienus, prioritāros mērķus un plānotās rīcības 5
gadu periodam, kā arī ņemot vērā to, ka 2016. gada 30. jūnijā apstiprinātā “Līvānu
novada izglītības attīstības stratēģija 2016. - 2020. gadam” zaudē spēku un
pamatojoties uz izglītības programmas atbilstību Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 2. Prioritātes “Uzņēmējdarbība,
darbs un ģimenes labsajūta” rīcību virziena 2.6. “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem
un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu
vajadzībām atbilstoša pārvaldības vide” uzdevuma 2.6.3. “Nodrošināt pašvaldības un
nozaru attīstības plānošanas procesu nepārtrauktību” pasākumam 2.6.3.1.
“Pašvaldības attīstības plānošanas un nozaru dokumentu izstrāde” un likuma “Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma
6.panta ceturto daļu, kā arī Reģionālās attīstības likumā noteikto, Līvānu novada
dome atklāti ar 13 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis,
Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks,
Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Uzsākt Līvānu novada izglītības attīstības stratēģijas 2021.-2025.gadam
izstrādi.
2. Izveidot Līvānu novada izglītības attīstības stratēģijas 2021.-2025.gadam
izstrādes darba grupu.
3. Līvānu novada izglītības attīstības stratēģijas 2021.-2025.gadam izstrādi
veikt līdz 2021.gada 1.jūnijam.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga
Peiseniece.
11. Par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam
grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek
aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, apstiprināšanu.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Vārds tiek dots Valdim Labinskim, Gatim Pastaram
Paskaidro Līga Ozoliņa
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu
un 25.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 “Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 88.1.apakšpunktu,
saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 “Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam” un ņemot vērā
Līvānu novada domes 2020.gada 30.janvāra lēmumu Nr. 3-4 “Par lokālplānojuma
10

Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem izstrādes
uzsākšanu” un Līvānu novada domes 2020.gada 30.jūlija lēmumu Nr. 14-6 “Par
lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem,
nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un
izložu organizēšanas vietas, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 3. punktu, Līvānu novada dome atklāti ar 13 balsīm "Par" (Ramiss
Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta
Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris
Romanovskis, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt lokālplānojumu Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.2024.gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā
tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, un izdot tā grafiskās daļas
karti “Funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi” un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumus kā Līvānu novada domes 2020.gada 29.oktobra
saistošos noteikumus Nr.14 “Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek
aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves
saistošie noteikumi”.
2. Nodrošināt divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas Lokālplānojumu
Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem, nosakot Līvānu
pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu
organizēšanas vietas, izstrādes vadītāja sagatavotā paziņojuma par 1.punktā minēto
saistošo noteikumu pieņemšanu publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”,
Līvānu novada informatīvajā izdevumā “Līvānu Novada Vēstis” un Līvānu novada
pašvaldības interneta vietnē www.livani.lv, paziņojumā norādot, ka ar saistošajiem
noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās
informācijas portālā www.geolatvija.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītājas vietniece Iveta Dobele, sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece,
juridiskās daļas vadītāja - priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste.

Pielikumā:
1)
2020.gada 26.novembra saistošie noteikumi Nr.14 “Līvānu pilsētas sabiedriskā
centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas,
izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” uz 1 lapas;
2)
Saistošo noteikumu 1.pielikums “Lokālplānojums Līvānu novada teritorijas
plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā
centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” uz 54 lapām;
3)
Saistošo noteikumu grafiskā daļa 2.pielikums “Lokālplānojums Līvānu novada
teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas
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sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas
vietas. Funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi” uz 1 lapas;
4)
“Lokālplānojums Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam
grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas
azartspēļu un izložu organizēšanas vietas. Paskaidrojuma raksts.” uz 28 lapām.
12. Par pašvaldībai piekrītošās zemes atzīšanu par starpgabalu
Līvānu novada Jersikas pagastā.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Vārds tiek dots Valdim Labinskim
Izskatot T. D., dzīvo (adrese), 2020. gada 6.oktobra iesniegumu par
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76520050071, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, atsavināšanu, tika
konstatēts, ka zemes vienībai nav pieslēguma koplietošanas ceļam, tāpēc tā ir
atzīstama par zemes starpgabalu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu, kurā noteikts, ka
publiskai personai piederošs zemes gabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par
pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura
konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam
teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas
ielai (ceļam) ir atzīstams kā zemes starpgabals, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome atklāti ar 13 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs
Bondarevs, Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis
Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis,
Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka neapbūvēta zemes vienība 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76520050071, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ir zemes starpgabals un
un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda (skat. pielikumā
izkopējumu no kadastra kartes).
2. Noteikt, ka zemes platība var tikt precizēta pēc tās uzmērīšanas dabā.
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.
13. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Dubnas ielā 10, Līvānos,
Līvānu novadā.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
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Vārds tiek dots Valdim Labinskim, Gatim Pastaram, Ramisam Aļijevam
Paskaidro Uldis Skreivers
Diāna Rjaboškapova paskaidrojumu sniedz telefoniski
Saskaņā ar Administratīvās rajona tiesas 29.09.2020 spriedumu lietā Nr.
A420144720 (turpmāk – Spriedums) Līvānu novada domei ir uzdots viena mēneša
laikā no sprieduma spēkā stāšanās dienas pieņemt lēmumu par patvaļīgas būvniecības
radīto seku novēršanu saistībā ar patvaļīgu būvniecību – šķūni ar kadastra numuru
7611 001 1525 005, (adrese).
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Administratīvās rajona
tiesas 29.09.2020 spriedumu lietā Nr. A420144720, Būvniecības likuma 18.panta
piektās daļas otro apakšpunktu un Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 149.punktu, Ministru kabineta
noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 30.punktu, Administratīvā procesa likuma
63.panta pirmās daļas 1.punktu un 70. panta pirmo un otro daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, un pamatojoties uz Līvānu novada
domes 2012. gada 31. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada
teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”, Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm
"Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Māris Grigalis, Inese Jaunušāne, Ināra
Kalvāne, Ginta Kraukle, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris
Romanovskis, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,
“Nepiedalās” – 1 (Valdis Labinskis),
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.21-12 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku
novēršanu (adrese)”.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 5 lpp.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Juridiskās daļas vadītāja priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un Līvānu
Būvvaldes vadītāja Diāna Rjaboškapova.
Pielikumā: lēmums uz 5 lpp.
Deputāts Māris Grigalis attaisnojoša iemesla dēļ atstāj domes sēdi.
14. Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Celtniecības ielā 19, Līvānos,
Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo Ginta Kraukle
Izskatot SIA “GRANVIA”, reģistrācijas Nr. 41502017286, adrese: Stirnu iela
1, Līvāni, Līvānu novads, 2020. gada 10. novembra vēstuli Nr. 001-0611/20 par
Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 7652
001 0201, kas atrodas Celtniecības ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, atsavināšanu par
nosacīto cenu 5000,00 EUR, kas apstiprināta ar Līvānu novada domes 2020.gada 30.
aprīļa lēmumu Nr. 8-23 „Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Celtniecības ielā
19, Līvānos, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu”, un ņemot vērā
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un
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pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās
daļas 1.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi
vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās
zemes, vai zemes starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei, un saskaņā ar minētā likuma
37., 44. un 44.1 pantiem, kuri nosaka publiskai personai piederošu zemes starpgabalu
atsavināšanas kārtību, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Līvānu novada dome atklāti ar 12
balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne,
Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars,
Pēteris Romanovskis, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Pārdot Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
Celtniecības ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7652 001 0203,
kas sastāv no atsevišķas neapbūvētas zemes vienības 0,3931 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0201, par nosacīto cenu 5000,00 EUR ( pieci tūkstoši euro ),
SIA “GRANVIA”, reģistrācijas Nr. 41502017286, adrese: Stirnu iela 1, Līvāni,
Līvānu novads.
2. Noteikt, ka visa pirkuma maksa 5000,00 EUR apmērā pircējam jāsamaksā
līdz 2020. gada 23. decembrim, 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 SIA “GRANVIA”, reģistrācijas Nr.
41502017286, adrese: Stirnu iela 1, Līvāni, Līvānu novads, noslēdzams līdz
2020.gada 15.decembrim.
4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste, par lēmuma izpildi - privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas locekle Alīna Dalka.

15. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu.
Ziņo Ginta Kraukle
Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumiem Nr. 87
“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” Līvānu novada domes Uzskaites
daļa ir izvērtējusi šaubīgo debitoru parādu summas pēc stāvokļa uz 2020. gada 1.
novembri un konstatējusi, ka saskaņā ar Uzņēmuma reģistra sistēmā reģistrētajiem
datiem ar 2020. gada 2. martu ir likvidēta SIA “Media CNC Baltic”, reģ. Nr.
41503042933, kuras parāds Līvānu novada pašvaldības budžetam ir 123,79 EUR, kas
izveidojies par nesamaksāto maksu par juridiskās adreses izmantošanu Domes ielā 3,
Līvānos 2011. gadā.
Saskaņā ar Civillikuma 1895. pantu, kurā noteikts, ka visas saistības, kuras
nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai likumā nav noteikti
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īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā, un ņemot
vērā, ka iepriekš minētā SIA ir likvidēta un, līdz ar to, parāda piedziņa ir neiespējama,
un pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumu Nr. 87
“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187. punktu, kurā noteikts, ka
“Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir
likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos
noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus” un likuma
“Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ramiss
Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis
Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis,
Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut norakstīt bezcerīgo debitoru parādu pēc stāvokļa uz 2020. gada 1.
novembri likvidētai SIA “Media CNC Baltic”, reģ. Nr. 41503042933, 123,79 EUR
apmērā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Uzskaites daļas vadītāja - galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
16. Par Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā
saražoto stikla izstrādājumu cenu.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots Valdim Labinskim
Izskatot Latgales Mākslas un amatniecības centra 2020.gada 12.novembra
vēstuli Nr. 1-6/20/14 (reģ. Nr.LNP/2-1.6/20/2943 no 12.11.2020.) par 5 jaunu stikla
pūšanas darbnīcā saražoto stikla izstrādājumu cenas noteikšanu, pamatojoties uz
Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra noteikumu Nr. 9 “Maksas pakalpojumu
izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” IV. daļas
19.1 punktu, Latgales Mākslas un amatniecības centra nolikumu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti ar 11 balsīm "Par" (Ramiss
Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Jānis
Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Ainis Veigurs,
Mārīte Vilcāne), "Pret" – 1 (Valdis Labinskis), "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.Noteikt Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā
saražoto stikla izstrādājumu cenas (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Latgales mākslas un
amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne.
17. Par Līvānu novada domes Noteikumu Nr. 3 “Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Līvānu novada pagastu pārvaldēs”
apstiprināšanu.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots Valdim Labinskim, Ramisam Aļijevam, Inārai Kalvānei
Paskaidro Uldis Skreivers, Helēna Jablonska
15

Sakarā ar to, ka Līvānu novada pašvaldības pagastu administratīvajās
teritorijās ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz Līvānu novada pašvaldības
pagastu pārvaldes, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus Līvānu novada pagastu
pārvalžu ūdenssaimniecības pakalpojumu aprēķināšanā, piemērojot Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra padomes lēmuma Nr. 1/2
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” nosacījumus un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un
41.panta 2.punktu, Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs,
Andrejs Bondarevs, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis,
Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Ainis
Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes Noteikumus Nr. 3 „Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Līvānu novada pagastu
pārvaldēs” (skatīt pielikumā).
2. Līvānu novada domes Noteikumi Nr. 3 „Ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Līvānu novada pagastu pārvaldēs” stājas
spēkā ar 2021.gada 1.janvāri.
Pielikumā: noteikumi uz 3 lpp.
18. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025.gadam III daļas “Rīcību plāns 2019-2025” un IV daļas “Investīciju plāns
2019-2021” aktualizāciju.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots Valdim Labinskim
Deputāts Valdis Labinskis ierosina izslēgt no lēmuma 2. punktu.
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 1 balsi "Par" (Valdis Labinskis), "Pret"
– 10 (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta
Kraukle, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis,
Mārīte Vilcāne), "Atturas" – 1 (Ainis Veigurs) priekšlikumu Noraida.
Izskatot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025.gadam aktualizētās III daļas „Rīcību plāns 2019-2025” un IV daļas „Investīciju
plāns 2019-2021” projektu, kas izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktu, kurā noteikts, ka „Rīcības plānu un
investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu
kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes
lēmumu un ievieto sistēmā”, un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 12. panta 1. punktu un 3. punktu, un 22. pantu, Attīstības plānošanas sistēmas
likuma 5. panta otrās daļas 11. punktu, 10. pantu un Pārejas noteikumu 4. punktu,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019. gada 7. janvāra
Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī
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un 2019. gada janvāra Nozaru politiku vadlīnijām pašvaldībām, un likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un 21. panta pirmās daļas 3. punktu,
Līvānu novada dome atklāti ar 11 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs,
Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs,
Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav,
"Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.–2025.gadam aktualizēto III daļu „Rīcību plāns 2019-2025” (skat. pielikumā).
2. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.–2025.gadam aktualizēto IV daļu „Investīciju plāns 2019-2021” (skat.
pielikumā).
3. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.–2025.gadam aktualizēto IV daļas „Investīciju plāns 2019-2021” pielikumu
Nr.1. „ITI projektu idejas periodam 2019-2025” (skat. pielikumā).
4. Lēmumu un pielikumus nosūtīt Latgales plānošanas reģionam un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
5. Lēmumu publiskot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS), Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā „Līvānu novada vēstis” un
pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
6. Aktualizēto Rīcību plānu un Investīciju plānu publicēt teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv.
7. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Pielikumā:
1)
Aktualizētā III daļa „Rīcību plāns 2019-2025” uz 47 lpp.,
2)
Aktualizētā IV daļa „Investīciju plāns 2019-2021” uz 40 lpp.,
3)
Aktualizēts IV daļas „Investīciju plāns 2019-2021” pielikums Nr.1. „ITI
projektu idejas periodam 2019-2025” uz 23 lpp.
Deputāta Valda Labinska viedoklis atšķirīgajā balsojuma par LĪVĀNU
NOVADA PAŠVALDĪBAS INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2019.–
2025.GADAM IV DAĻA INVESTĪCIJU PLĀNS 2019-2021:
“Iebilstu pret līdzekļu nepratīgu izmantošanu, uzsvaru liekot uz ārējo tēlu nevis
būtiskām vērtībām, no kurām iedzīvotāju drošība ir viens no pamatiem.
Konkrēti iebilstu pret, pirmkārt:
PASĀKUMS 2.3.1.1. Vides objektu uzstādīšana Līvānu novadā - aktivitāti
"Atjaunotas 2 pilsētas robežzīmes – Rīgas un Daugavpils virzienā."
Mans komentārs. Nav lietderīgi šādai greznībai no pašvaldības līdzekļiem paredzēt
izdevumus līdz 2025. gadam kopā 190.000 euro apmērā, tātad 90.000 par vienu zīmi
ceļmalā. Īpaši satraucoši ir, ka 81.429 euro paredzēts izdot jau līdz 2021. gadam, tātad
pandēmijas un budžeta problēmu laikā.
Otrkārt iebilstu pret:
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PASĀKUMS 2.6.2.3. Iedzīvotāju un novada viesu miera un drošības līmeņa
uzlabošana - aktivitātes "Izveidota Līvānu novada pašvaldības policijas struktūra un
nodrošināta tās pastāvīga darbība" svītrošanu.
Mans komentārs. Ja greznībai mums atrodas nauda, tad drošībai tādas nav. Bija
paredzēts līdz 2021. gadam mūsu drošības stiprināšanai atvēlēt 170.000 euro, bet tas
svītrots, pat neparedzot, ka to varētu darīt vēlākā periodā līdz 2025. gadam.
Situācijā kad administratīvi teritoriālā reforma nav novadīta līdz galam, un Līvānu
novads ir viens no mazākajiem, bet nav no nabadzīgākajiem, mēs nevaram atļauties
šajā būtiskajā jomā būt sliktākiem par citiem. Tas nav ne tikai no drošības viedokļa
nepieņemami, bet var būt pat drauds Līvānu novada patstāvībai.”
19. Par ēdināšanas nodrošināšanu vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu
izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots Valdim Labinskim
Paskaidro Ilga Peiseniece
Atbilstoši veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija
noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai", 27.1.4. apakšpunktā noteiktajam, ka no 2020. gada 26.
oktobra līdz 2020.gada 13.novembrim izglītības iestādēs vispārējās pamatizglītības
programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.–12. klasē notiek
attālināti un Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumam Nr.655 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā Latvijas valsts teritorijā no 2020.gada
9.novembra līdz 2020. gada 6.decembrim ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi
ierobežot Covid-19 izplatību.
Lai attālinātā mācību procesa laikā periodā no 2020.gada 26.oktobra līdz
13.novembrim, un ārkārtējās situācijas izsludinātajā laikā no 2020.gada 9.novembra
līdz 2020. gada 6.decembrim atbalstītu vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.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 ar 12 balsīm "Par" (Ramiss
Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis
Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis,
Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Attālinātā mācību procesa laikā 7.-12.klašu izglītojamajiem no 2020.gada
26.oktobra līdz 2020.gada 13.novembrim un ar Covid-19 izplatības ierobežošanu
izsludinātajā ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā no 2020.gada 9.novembra līdz
2020. gada 6.decembrim, no pašvaldības budžeta līdzekļiem 2020.gada decembrī
izsniegt izglītojamo ģimenei karti pārtikas iegādei katram bērnam, kurš mācās citu
pašvaldību vispārējās izglītības iestādes 7.-12. klasē (izņemot izglītojamos, kuri
apgūst neklātienes izglītības programmas), ja izglītojamā un vismaz viena vecāka
(likumiskā pārstāvja) dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
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2. Iesniegumus bērna ēdināšanas atbalstam vecāks (likumiskais pārstāvis) ne
vēlāk kā līdz 2020. gada 10.decembrim iesniedz Līvānu novada Sociālajā dienestā,
aizpildot iesniegumu pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv norādītajā
veidā.
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 7.-12. 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 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.

20. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai
Ziņo Ginta Kraukle
Izskatot T. D. 2020. gada 6.oktobra iesniegumu par zemes vienības 0,33 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0071 atsavināšanu, konstatēts, ka zemes
vienības 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0071, kas atrodas Jersikas
pagastā Līvānu novadā, zemes lietošanas mērķis ir pagaidu atļautā zemes izmantošana
sakņu dārziem (kods 0502).
Ar Līvānu novada domes 2020. gada 30. janvāra sēdes lēmumu Nr. 3-11 ,,Par
zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes vienību Jersikas pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada
pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda”,
zemes vienība ir atzīta par piekritīgu pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz
Līvānu novada domes vārda.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka,
ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Tiek konstatēts, ka augstākminētais īpašums nav nepieciešams Līvānu
novada pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, tādejādi tā var būt
atsavināma Likumā noteiktajā kārtībā.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta pirmo daļu,
Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs,
Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle, Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks,
Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris Romanovskis, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nodot zemes vienību 0,33 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005
0071, kas atrodas Jersikas pagastā Līvānu novadā, atsavināšanai.
2. Uzdot Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai zemes vienību 0,33
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0071 ierakstīt Zemesgrāmatā, veikt
nekustamā īpašuma novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju, un iesniegt Līvānu
novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir 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.
21. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots Valdim Labinskim
Paskaidro Uldis Skreivers
Izskatot Rudzātu vidusskolas 2020.gada 17.novembra vēstuli Nr. 1-12/65 par
izveidojušos avārijas situāciju Rudzātu vidusskolas apkures sistēmā un līdzekļu
piešķiršanu apkures katla nomaiņai un SIA “Ygnis” 2020.gada 12.novembra defektu
aktu Nr. 02-11/2020 par apkures katla tehnisko stāvokli, saskaņā ar iepirkuma
rezultātiem apkures katla nomaiņas izmaksas sastāda 9165,75 EUR, ņemot vērā, ka
Rudzātu vidusskolas 2020.gada budžetā ir plānoti līdzekļi 2000 EUR apkures
sistēmas pārbūves tehniskā projekta izstrādei, līdz ar to iztrūkstošā finansējuma daļa
7165,75 EUR, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par"
(Ramiss Aļijevs, Andrejs Bondarevs, Inese Jaunušāne, Ināra Kalvāne, Ginta Kraukle,
Valdis Labinskis, Jānis Magdaļenoks, Ivans Matrosovs, Gatis Pastars, Pēteris
Romanovskis, Ainis Veigurs, Mārīte Vilcāne), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 7165,75 EUR Rudzātu vidusskolai apkures katla nomaiņai
no līdzekļu ekonomijas projektā “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2”, 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 Vaentīna Vaivode un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
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Sēde slēgta plkst. 13:02
Protokols parakstīts 2020. gada 1. decembrī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

G. Kraukle

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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