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Sēdes sākums plkst.900
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Māris GRIGALIS
3) Inese JAUNUŠĀNE
4) Ināra KALVĀNE
5) Ginta KRAUKLE
6) Valdis LABINSKIS
7) Jānis MAGDAĻENOKS
8) Gatis PASTARS
9) Pēteris ROMANOVSKIS
10) Andris VAIVODS
11) Ainis VEIGURS
12) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti:
1) Ļevs TROŠKOVS, attaisnojoša iemesla dēļ,
2) Andrejs BONDAREVS, attaisnojoša iemesla dēļ
3) Ivans MATROSOVS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
2) Renāte ŠMUKSTE, Juridiskās daļas vadītāja-priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos,
3) Ilga PEISENIECE, Izglītības pārvaldes vadītāja,

4)
5)
6)
7)
8)

Helēna JABLONSKA, Finanšu daļas vadītāja,
Indra UPENIECE, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja,
Inga ZARIŅA, vecākā projektu vadītāja,
Līga ANCĀNE, galvenā ekonomiste
Ligita ANCĀNE, nodokļu administratore,

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto ārkārtas domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par projektu “Līvānu novada pašvaldības ēkas pārbūve un energoefektivitātes
paaugstināšana - 4.kārta”. Ziņo A. Vaivods.
2. Par ēdināšanas nodrošināšanu Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu 7.12.klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā. Ziņo A. Vaivods.
3. Par Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Līvānu novadā” galīgajā redakcijā. Ziņo A. Vaivods.
4. Par zemes vienību nodošanu nomai. Ziņo A. Vaivods.
1. Par projektu “Līvānu novada pašvaldības ēkas pārbūve un
energoefektivitātes paaugstināšana - 4.kārta”.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro I. Zariņa
Pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2020. gada 30. oktobra
uzaicinājumu Nr. 39-2-60/7255 iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Reģionālas
attīstības fonda 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām
attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ceturtajā projektu iesniegumu atlases
kārtā un izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta “Līvānu novada pašvaldības ēkas pārbūve un energoefektivitātes
paaugstināšana - 4.kārta” koncepciju, kas izstrādāta pamatojoties uz Ministru kabineta
2016. gada 8. marta noteikumiem Nr.152 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām
attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” īstenošanas noteikumi”, kā arī
pamatojoties uz projekta atbilstību “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2019. – 2025. gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes
labsajūta) rīcību virziena Nr. 2.4. “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu
vajadzībām atbilstoša uzņēmējdarbības vide” uzdevuma Nr. 2.4.2. “Veikt
energoefektivitātes pasākumus” pasākuma Nr. 2.4.2.3. “Līvānu novada pašvaldības ēku
pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” aktivitātei Nr.1.5. un likuma „Par
pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
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Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” 4. kārtas
projektu atlasē ar projektu “Līvānu novada pašvaldības ēkas pārbūve un
energoefektivitātes paaugstināšana – 4.kārta”, iesniedzot projekta iesniegumu
Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA).
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 137 426,03 EUR apmērā, t.sk., 99 864,71
EUR ir attiecināmās izmaksas, no kurām 85% ir Eiropas reģionālās attīstības fonda
finansējums 84 885,00 EUR apmērā, 4,50% Valsts budžeta dotācija pašvaldībai
4 493,91 EUR apmērā, un 10,50% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums
10 485,80 EUR apmērā, neattiecināmās izmaksas ir 37 561,32 EUR.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers, Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska un Plānošanas
un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
2. Par ēdināšanas nodrošināšanu Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu
7.-12.klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, I. Jaunušānei, G. Pastaram, M. Grigalim
Paskaidro I. Peiseniece, U. Skreivers
Atbilstoši veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija
noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai", 27.1.4. apakšpunktā noteikts, 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 izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi
ierobežot Covid-19 izplatību.
Lai kompensētu ēdināšanas izdevumus Līvānu novada izglītības iestāžu 7.12.klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā periodā no 2020.gada
26.oktobra līdz 13.novembrim un ņemot vērā, ka arī ārkārtējās situācijas izsludinātajā
laikā no 2020.gada 9.novembra līdz 2020. gada 6.decembrim 7.-12.klašu izglītojamiem
mācību process notiek attālināti, un saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības 2019. gada
31.janvāra noteikumu Nr. 1 “Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā
paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo
ēdināšanai” 4. punktu, kurā noteikts, ka viena izglītojamā pusdienām ir paredzēti 0,85
EUR dienā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei,
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G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „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 5., 6. un 7. punktu šādā redakcijā:
“5. 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 brīvpusdienām,
nodrošināt ēdināšanu izglītojamajiem, izsniedzot 2020.gada novembrī izglītojamo
ģimenei karti pārtikas iegādei katram bērnam, kurš mācās Līvānu novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestādes 7.-12. klasē (izņemot izglītojamos, kuri apgūst neklātienes
izglītības programmas).
6. Karšu pārtikas preču iegādei izsniegšanu Līvānu novada izglītības iestāžu
izglītojamajiem nodrošina Līvānu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības
iestāžu vadītājiem.
7. Iesniegumus bērna ēdināšanas atbalstam vecāks (likumiskais pārstāvis) ne
vēlāk kā līdz 2020. gada 20.novembrim iesniedz Līvānu novada izglītības iestādē
interneta tīmekļvietnē www.e-klase.lv.;”
2. Atbilstoši veiktajam iepirkumam, piemērojot sarunu procedūru, noslēgt
līgumu ar izvēlēto pretendentu par karšu pārtikas iegādei nodrošināšanu.
3. Noteikt, ka par 7.-12.klašu izglītojamo attālinātā mācību procesa periodu no
2020.gada 26.oktobra līdz 13.novembrim, kartē pārtikas iegādei tiek ieskaitīta naudas
summa 12,75 EUR (divpadsmit eiro 75 centi) apmērā.
4. Līdz valdības noteiktajam ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikam un, ja
ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, tiek pagarināts attālinātais mācību process, karte
tiek papildināta par viena izglītojamā pusdienām paredzētajiem 0,85 EUR dienā
atbilstoši attālināto mācību dienu skaitam.
5. Izglītības iestāžu vadītājiem, pēc karšu pārtikas preču iegādei saņemšanas,
nodrošināt karšu izsniegšanu 7.-12.klašu izglītojamo ģimenēm.
6. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska un Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece, Juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
3. Par Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Līvānu novadā” galīgajā redakcijā.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020. gada 4.
oktobra vēstuli Nr. 1 - 18/8786 „Par saistošajiem noteikumiem” un ņemot vērā
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atzinumā izteikto iebildumu un saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 5. pantu, 6.panta otro daļu, 7.panta sesto daļu, 12. panta trešo daļu, 14.panta
astoto daļu, 15.pantu, 17. pantu, 21.¹ panta otro daļu, 21.² panta otro daļu, 24.panta
pirmo daļu, likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām"
6.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu un ņemot vērā Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu un 43. panta trešo daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada domes 2020.gada 27. augusta saistošajos noteikumos
Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Līvānu novadā” (turpmāk –
Noteikumi) šādu precizējumu un izteikt noteikumu 36. punktu šādā redakcijā:
“36. Pašvaldība izīrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu speciālistiem, kuri
nav nodrošināti ar atsevišķu dzīvojamo platību, ja attiecīgā atbalstāmā nozare (rīcības
virziens, joma u.c.) ir ietverta pašvaldības attīstības programmā, vai speciālists ir
nepieciešams ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistīto pārvaldes
uzdevuma veikšanu pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo valsts vai pašvaldības,
veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta, sociālās, aizsardzības jomas speciālistiem
un uzņēmējdarbības organizāciju uzaicinātajiem speciālistiem, ja saņemts attiecīgās
organizācijas motivēts iesniegums par kvalificēta speciālista nepieciešamību konkrētā
darba vai amata pienākumu veikšanai, ja šajā darbības nozarē ir konstatēts nepietiekams
kvalificētu speciālistu nodrošinājums.”
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Līvānu novadā” galīgajā redakcijā (skatīt pielikumā).
3. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā
„Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Juridiskās daļas vadītāja priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un Līvānu novada
pašvaldības izpilddirektora vietniece – dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja
Aija Usāne.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 13 lpp.
4. Par zemes vienību nodošanu nomai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot O.G., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), un J.G., deklarētā dzīvesvieta:
(adrese), iesniegumus par zemes vienības 0,0606 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76520020288 nomu, konstatēts:
zemes vienība 0,060 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520020288 atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve;
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ar Jersikas pagasta padomes 2008. gada 25. septembra lēmumu Nr. 12 zemes
vienība atzīta par piekritīgu pašvaldībai;
ar Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija lēmumu Nr. 7-11(1.8) zemes
vienībai precizēta platība – 0,91 ha.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
0,0606 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520020288, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu novada
pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā Jersikas
pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā 10 (desmit) dienas.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir 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 beidzas plkst.1000
Protokols parakstīts 2020. gada 13. novembrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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