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Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītājas vietniece
Viktorija LOČA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS
4) Inese JAUNUŠĀNE
5) Ināra KALVĀNE
6) Valdis LABINSKIS
7) Jānis MAGDAĻENOKS
8) Gatis PASTARS
9) Pēteris ROMANOVSKIS
10) Ļevs TROŠKOVS
11) Andris VAIVODS
12) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti:
Ginta KRAUKLE, atvaļinājumā
Ivans MATROSOVS, attaisnojoša iemesla dēļ
Ainis VEIGURS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Renāte Šmukste, juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos
Aija Usāne, izpilddirektora vietniece

Inga Bokāne, vecākā juriskonsulte
Antra Vilcāne, nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja
Ilga Peiseniece, Līvānu novada izglītības pārvaldes vadītāja
Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja
Helēna Jablonska, finanšu daļas vadītāja
Līga Ancāne, ekonomiste
Gunita Vaivode, nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece
Arnita Briška, Līvānu novada sociālā dienesta vadītāja
Jānis Vaivods, sabiedrisko attiecību speciālists
Iveta Dobele, plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece
Dainis Skrūzmanis, Biedrības “Veloklubs Līvāni” valdes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina papildināt domes sēdes darba
kārtību un iekļaut domes sēdes darba kārtībā 20. jautājumu „Par saistošajiem
noteikumiem “Par sociālajiem pakalpojumiem Līvānu novada pašvaldībā” galīgajā
redakcijā” un 21.jautājumu “Par Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina “Upe” bezmaksas
apmeklējumu pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Eiropas Sporta
nedēļas laikā”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā domes
priekšsēdētāja Andra Vaivoda priekšlikumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, apstiprina šādu domes
sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A.Vaivods
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I.Kalvāne
3. Par Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Līvānu novadā”. Ziņo I. Kalvāne
4. Par dzīvokļu jautājumu komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo I.
Kalvāne
5. Par Līvānu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīniju 2020.-2025. gadam
apstiprināšanu. Ziņo I. Kalvāne
6. Par grozījumiem Rožupes pamatskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne
7. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķiem klašu komplektiem Līvānu novada
pašvaldības izglītības iestādēs. Ziņo I. Kalvāne
8. Par grozījumu Līvānu 1.vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne
9. Par izmaiņām Līvānu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā. Ziņo I.
Kalvāne
10. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025.gadam aktualizācijas uzsākšanu. Ziņo J.Magdaļenoks
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11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 006 0003 Jersikas pagastā,
Līvānu novadā nodošanu valstij Zemkopības ministrijas personā. Ziņo
J.Magdaļenoks
12. Par zemes vienību nodošanu nomai. Ziņo J.Magdaļenoks
13. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jersikas pagastā Līvānu novadā nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo J.Magdaļenoks
14. Par Līvānu novada pasākuma “DIŽĶIRBJA GADATIRGUS” nolikumu. Ziņo
J.Magdaļenoks
15. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A.Vaivods
16. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos. Ziņo A.Vaivods
17. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības “Veloklubs Līvāni” LatvijasLietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Dzīves apstākļu uzlabošana
Latgales, Zemgales un Utenas reģionos, izveidojot pārrobežu sadarbības tīklu
riteņbraukšanas un veselīga dzīvesveida aktīvistiem” (LLI-536) realizācijai. Ziņo
A.Vaivods
18. Par telpu nomu. Ziņo A.Vaivods
19. Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A.Vaivods
20. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālajiem pakalpojumiem Līvānu novada
pašvaldībā” galīgajā redakcijā. Ziņo A.Vaivods
21. Par Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina “Upe” bezmaksas apmeklējumu
pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Eiropas Sporta nedēļas laikā.
Ziņo A.Vaivods
1.Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija
31.jūlijā un 7.augustā notika darba grupas sanāksmes par Līvānu novada mājokļu
politikas vadlīniju izstrādi. Piedalījās Līvānu novada domes vadība un speciālisti.
1.augustā Rīgas ielā 108 c, Līvānos, tika atklāta ielu tirdzniecības vieta "Jaunais
tirgus". Simbolisko lentu pārgrieza Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods, SIA "Jēkabpils PMK" valdes priekšsēdētājs Māris Dimants (būvnieks) un
zemnieku saimniecības "Bitenieki" īpašnieks Pāvels Limans (tirgotājs, kurš pirmais
saņēma tirdzniecības atļauju).
1.augustā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne teica uzrunu
Bērnības svētkos, kuri norisinājās Rudzātos.
3.augustā Līvānu novada Kultūras centrā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde,
kurā tika izskatīti divi jautājumi.
4., 11., 18. un 25.augustā notika sanāksmes par valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra izveides projekta virzību. Sanāksmē piedalījās Līvānu novada
domes vadība un speciālisti.
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5.augustā notika ikmēneša Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme.
5.augustā notika Līvānu novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas
sanāksme.
6.augustā notika Līvānu novada kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības, jaunatnes un
sociālo iestāžu vadītāju sanāksme.
6.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
literārā klasiskās mūzikas koncertā “Daugavas krastu naktsmūzika”, kurš notika
atpūtas kompleksā “Avotiņš”, Jersikas pagastā. Tā rīkošanu mazo grantu projekta
ietvaros atbalstīja Viduslatgales pārnovadu fonds un Līvānu novada dome.
10.augustā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne un atbildīgie
domes speciālisti apsekoja pašvaldības objektus Rožupes pagastā.
11.augustā noslēdzās Rožupes estrādes pārbūves 2.kārtas darbi.
Līdz 12. augustam Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods bija ikgadējā
atvaļinājumā. Viņu aizvietoja priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
13. un 14.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) izbraukuma pieredzes
apmaiņas pasākumā Kuldīgas novadā.
13.augustā notika Sutru pagasta valdes sēde.
14.augustā notika Rudzātu pagasta valdes sēde.
15.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā.
17.augustā notika Turku pagasta valdes sēde.
17.augustā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne pārstāvēja
pašvaldību Rudzātu vidusskolas skolas padomes sēdē.
No 19.augusta līdz 16.septembrim Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Ginta Kraukle ir ikgadējā atvaļinājumā.
20.augustā Līvānu novada Kultūras centrā notika Līvānu novada domes komiteju
sēdes.
20.augustā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne pārstāvēja
pašvaldību Jaunsilavas pamatskolas skolas padomes sēdē.
21.augustā notika Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme, kurā tika
pārrunāti jautājumi par izglītības procesa organizēšanas kārtību un kārtību, kā iestādēs
tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības.
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21.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā piedalījās
pastmarkas prezentācijas pasākumā, ko Latvijas Pasts izdevis par godu 1270.gada
pergamenta rokrakstam “Jersikas Evaņģēlijs”.
22.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Lubānas novadā
piedalījās Latvijas Ordeņu brālības 22. ikgadējā salidojumā. 2021.gada salidojumu
uzticēts rīkot Līvānu novadā.
23.augustā pareizticīgo Daugavpils un Rēzeknes bīskaps Aleksandrs kalpoja Dievišķo
liturģiju Jersikas Kristus Apskaidrošanās baznīcā. Dievkalpojumā piedalījās un ar
bīskapu Aleksandru tikās arī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.
24.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Latgales
speciālās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ) pārvaldnieka vietnieku Vladislavu
Stankeviču, lai pārrunātu aktualitātes SEZ darbā.
24.augustā Rīgā, Latvijas Valsts prezidenta pilī, notika Ata Kronvalda fonda rīkotais
2019./2020.mācību gada balvu pasniegšanas sarīkojums. Rudzātu vidusskola mazo
skolu grupā saņēma ceļojošo balvu “Mazā pūce” un diplomu par iegūto 2.vietu.
Augusta mēnesī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods rīkoja vairākas
domes vadības, atbildīgo domes speciālistu, Rudzātu vidusskolas, Līvānu
2.vidusskolas un Izglītības pārvaldes sanāksmes, lai pārrunātu darba organizēšanas
jautājumus pēc Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidācijas.
2. Dzīvokļu jautājumi
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V.Labinskim, J.Magdeļenokam
Paskaidro R.Klibiķe, R.Šmukste, I.Kalvāne
1. Izskatot S.Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), Līvānos, Līvānu novadā,
2020. gada 21. jūlija iesniegumu par 2019. gada 5. marta dzīvojamās telpas īres
līguma Nr. 94 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 deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt S.Š., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, īres tiesības uz labiekārtotu 1 –
istabas dzīvokli (adrese), Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2025.gada 1.
septembrim.
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1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.3. 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.
2. Izskatot V.Š., deklarētā dzīves vieta (adrese), Līvānos, Līvānu novadā,
2020. gada 21. jūlija iesniegumu par 2019. gada 5. marta dzīvojamās telpas īres
līguma Nr. 95 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 deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt V.Š., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, īres tiesības uz labiekārtotu 3 –
istabu dzīvokli (adrese), Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2025.gada 1.
septembrim.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
2.3. 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.
3. Izskatot G.T., deklarētā dzīves vieta (adrese), Līvānos, Līvānu novadā,
2020. gada 26. jūnija iesniegumu par 2016. gada 16. decembra dzīvojamās telpas īres
līguma Nr. 58 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 deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt G.T., ģimenes sastāvs 2 cilvēki, īres tiesības uz labiekārtotu 2 –
istabu dzīvokli (adrese), Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2025.gada 1.
septembrim.
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3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3.3. 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.
4. Izskatot J.P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), Līvānos, Līvānu novadā, 2020.
gada 7. augusta iesniegumu par 2020. gada 5. marta dzīvojamās telpas īres līguma Nr.
10 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 deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Pagarināt J.P., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, īres tiesības uz labiekārtotu 2 –
istabu dzīvokli (adrese), Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2025.gada 1.
septembrim.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
4.3. 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. Izskatot D.S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), Līvānos, Līvānu novadā, 2020.
gada 7. augusta iesniegumu par 2020. gada 5. marta dzīvojamās telpas īres līguma Nr.
11 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 deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt D.S., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, īres tiesības uz labiekārtotu 2 –
istabu dzīvokli (adrese), Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2025.gada 1.
septembrim.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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5.3. 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. Izskatot Ē.Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), Rudzātu pagasts, Līvānu
novads, 2020. gada 30.jūnija iesniegumu par palīdzību dzīvojamās platības
nodrošināšanā, saskaņā ar likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.
panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu
nodrošināmi bez vecāku gādības palikuši bērni – pēc tam, kad bērns sasniedzis
pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe, un 20.pantu, kurā noteikts, ka
izīrētās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006. gada 31.
augusta saistošo noteikumu nr.10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.1. punktam, 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 deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1 Iekļaut Ē.Š., deklarētā dzīvesvieta (adrese), Rudzātu pagasts, Līvānu
novads, pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmās kārtas
palīdzības saņemšanas nodrošināmo personu grupā, kārtas Nr.11.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6.3. 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. Izskatot I.R., deklarētā dzīvesvieta (adrese), Rožupes pagasts, Līvānu
novads, 2020.gada 13.jūlija iesniegumu un 17. jūlija iesniegumu - pamatojumu par
dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai, kas nav nodrošināta ar atsevišķu
dzīvojamo platību, jo apgādībā ir nepilngadīgi bērni, 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 ņemot vērā Līvānu novada bāriņtiesas 2020.
gada 31.jūlija atzinumu un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz
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likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Iekļaut I.R., ģimenes sastāvs 3 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese),
Rožupes pagasts, Līvānu novads, pašvaldības palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā (ar
sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājumu) nodrošināmo personu grupā ar kārtas
Nr.6.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7.3. 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. Izskatot A.F, deklarētā dzīvesvieta (adrese), Līvāni, Līvānu novads,
2020.gada 10.augusta iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai,
kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, jo apgādībā ir nepilngadīgi bērni,
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 ņemot vērā
Līvānu novada bāriņtiesas 2020. gada 11.augusta atzinumu 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 deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
8.1. Iekļaut A.F., ģimenes sastāvs 4 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese),
Līvāni, Līvānu novads, pašvaldības palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā (ar sociālā
dienesta vai bāriņtiesas ierosinājumu) nodrošināmo personu grupā ar kārtas Nr.7.
8.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
8.3. 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.
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9. Izskatot J.G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), Līvāni, Līvānu novads,
2020.gada 12.augusta iesniegumu par uzņemšanu dzīvokļu apstākļu uzlabošanas
reģistrā kā uzaicināto speciālistu SIA “STIG”, kas nav nodrošināts ar atsevišķu
dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 21.1 panta pirmās daļas otro punktu, 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” 8. punktam, 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 deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
9.1. Iekļaut J.G., deklarētā dzīvesvieta (adrese), Līvāni, Līvānu novads,
ģimenes sastāvs – 1 cilv., pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu
risināšanā uzaicināto speciālistu grupā ar kārtas Nr.6.
9.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
9.3. 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.
3. Par Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā Līvānu novadā”
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro R.Šmukste
Izskatot saistošo noteikumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Līvānu novadā” projektu un saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstu, 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, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
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NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā Līvānu novadā”.
2. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc
saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav
izteikti iebildumi par saistošo noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā
noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma
rakstu publicēt Līvānu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada
Vēstis”.
4. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece – dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja Aija Usāne
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 10 lpp.,
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
4. Par dzīvokļu jautājumu komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā
Ziņo I. Kalvāne
Paskaidro R.Šmukste
Izskatot Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas ierosinājumu un
Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikuma projektu jaunā
redakcijā un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, 41. panta pirmās
daļas 2. punktu un 61. panta trešo daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumu
jaunā redakcijā (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā, zaudē spēku Līvānu novada
domes Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums, apstiprināts ar Līvānu novada domes
2015. gada 26. februāra sēdes lēmumu Nr. 2-28.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
Pielikumā: Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikums uz 4 lpp.
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5. Par Līvānu novada pašvaldības mājokļu politikas
vadlīniju 2020.-2025. gadam apstiprināšanu
Ziņo I. Kalvāne
Paskaidro A.Vilcāne
Vārds tiek dots G.Pastaram
Izskatot Līvānu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīniju izstrādes darba
grupas izstrādāto “Līvānu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas 2020.2025. gadam” projektu un ņemot vērā, ka izstrādātās mājokļu politikas vadlīnijas
atbilst Līvānu novada integrētās attīstības programmai 2019. – 2025. gadam, kurā
viens no rīcības virzieniem ir 2.2. “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu
vajadzībām atbilstoša sociālā vide”, ar uzdevumu 2.2.1. “Uzlabot Līvānu novada
iedzīvotāju dzīvojamā fonda kvalitāti un pieejamību”, un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 5. punktu,
27. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas 2020.2025. gadam.
2. Katru gadu līdz pašvaldības budžeta apstiprināšanai aktualizēt rīcību plānu
(pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece Aija Usāne un Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un
vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā: Līvānu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas 2020.2025. gadam uz 17 lpp.
6. Par grozījumiem Rožupes pamatskolas nolikumā
Ziņo I. Kalvāne
Paskaidro R.Šmukste
Izskatot Rožupes pamatskolas 2020. gada 6.augusta vēstuli Nr. 1 – 12/21 par
grozījumiem Rožupes pamatskolas nolikumā un pamatojoties uz Izglītības likuma
22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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1. Veikt Rožupes pamatskolas nolikumā (apstiprināts ar Līvānu novada domes
2015.gada 28.maija sēdes protokola Nr.6 lēmumu Nr.6-6) šādus grozījumus un izteikt
Nolikuma 11.punktu šādā redakcijā:
„11. Iestāde piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas:
11.1. Pirmsskolas izglītības programmu. Izglītības programmas kods
01011111.
11.2. Pamatizglītības programmu. Izglītības programmas kods 21011111.
11.3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās
traucējumiem. Izglītības programmas kods 21015611”.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juridiskās
daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE
un Rožupes pamatskolas direktore Sanita Dubovska.
7. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķiem klašu komplektiem
Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots J.Magdaļenokam, A.Bondarevam
Paskaidro I.Peiseniece
1. Izskatot Līvānu 2.vidusskolas 2020.gada 17.augusta vēstuli Nr. 1.11/14 un
2020.gada 26.augusta vēstuli Nr. 1.11/21 par atļauju 2020./2021. mācību gadā Līvānu
2.vidusskolā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt
mācību procesu 1.klasē ar 13 izglītojamajiem, 3.klasē ar 11 izglītojamajiem, 4.klasē ar
12 izglītojamajiem, 7.a klasē ar 14 izglītojamajiem, 7.b klasē ar 14 izglītojamajiem,
8.klasē ar 13 izglītojamajiem, 9.klasē ar 14 izglītojamajiem un pirmsskolas izglītības
grupā ar 10 izglītojamajiem un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019.gada
25.jūlija noteikumu Nr. 4 ,,Par izglītojamo skaitu Līvānu novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās, klasēs un interešu izglītības
grupās” 2.8., 5. un 12.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju
izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu mācību
priekšmetu programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Atļaut Līvānu 2.vidusskolai 2020./2021.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu:
1.1.1. pirmsskolas grupā ar 10 izglītojamajiem;
1.1.2. 1.klasē ar 13 izglītojamajiem;
1.1.3. 3.klasē ar 11 izglītojamajiem;
1.1.4. 4.klasē ar 12 izglītojamajiem;
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1.1.5. 7.a klasē ar 14 izglītojamajiem;
1.1.6. 7.b klasē ar 14 izglītojamajiem;
1.1.7. 8. klasē ar 13 izglītojamajiem;
1.1.8. 9. klasē ar 14 izglītojamiem.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu 2.vidusskolas direktore
Klavdija Daukšte.
2. Izskatot Rudzātu vidusskolas 2020.gada 14.augusta vēstuli Nr. 1-11/33 par
atļauju 2020./2021. mācību gadā Rudzātu vidusskolā, lai nodrošinātu kvalitatīvu
izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 3. klasē ar 7 izglītojamajiem,
un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019.gada 25. jūlija noteikumu Nr. 4 ,,Par
izglītojamo skaitu Līvānu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas
izglītības grupās, klasēs un interešu izglītības grupās” 5. un 12.punktu un likuma ,,Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības
autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu
izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu programmas, un likuma
,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Atļaut Rudzātu vidusskolai 2020./2021.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 3. klasē ar 7
izglītojamajiem.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rudzātu vidusskolas direktore
Valentīna Vaivode.
3. Izskatot Jersikas pamatskolas 2020.gada 17.augusta vēstuli Nr. 1.12/9 par
atļauju 2020./2021. mācību gadā Jersikas pamatskolā, lai nodrošinātu kvalitatīvu
izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 2. klasē ar 7 izglītojamajiem,
un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019.gada 25. jūlija noteikumu Nr. 4 ,,Par
izglītojamo skaitu Līvānu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas
izglītības grupās, klasēs un interešu izglītības grupās” 5. un 12.punktu un likuma ,,Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības
autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu
izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu programmas, un likuma
,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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3.1. Atļaut Jersikas pamatskolai 2020./2021.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 2. klasē ar 7
izglītojamajiem.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Jersikas pamatskolas direktore
Inese Jaunušāne.
4. Izskatot Līvānu novada Rožupes pamatskolas 2020.gada 17.augusta vēstuli
Nr. 1-12/23 par atļauju 2020./2021. mācību gadā Rožupes pamatskolā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 1.klasē ar 7
izglītojamajiem, 2.klasē ar 7 izglītojamajiem, 8.klasē ar 7 izglītojamajiem, un
pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019.gada 25.jūlija noteikumu Nr. 4 ,,Par
izglītojamo skaitu Līvānu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas
izglītības grupās, klasēs un interešu izglītības grupās” 5. un 12.punktu un likuma ,,Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības
autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu
izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu programmas, un likuma
,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Atļaut Rožupes pamatskolai 2020./2021. mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu:
4.1.1. 1.klasē ar 7 izglītojamajiem;
4.1.2. 2.klasē ar 7 izglītojamajiem;
4.1.3. 8.klasē ar 7 izglītojamajiem.
4.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rožupes pamatskolas direktore
Sanita Dubovska.
5. Izskatot Līvānu novada Līvānu 1.vidusskolas 2020.gada 24.augusta vēstuli
Nr. 1-11/49 par atļauju 2020./2021. mācību gadā Līvānu 1.vidusskolā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 7.c klasē ar 14
izglītojamajiem, un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019.gada 25.jūlija
noteikumu Nr. 4 ,,Par izglītojamo skaitu Līvānu novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās, klasēs un interešu izglītības grupās” 5.
un 12.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu,
kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai
nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu
programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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5.1. Atļaut Līvānu 1.vidusskolai 2020./2021. mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu:
5.1.1. 7.c klasē ar 14 izglītojamajiem.
5.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas
direktors Gatis Pastars.
8. Par grozījumiem Līvānu 1.vidusskolas nolikumā
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2020. gada 17.augusta vēstuli Nr. 1.13/5 par
grozījumiem Līvānu 1.vidusskolas nolikumā un pamatojoties uz Izglītības likuma
22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu 1.vidusskolas nolikumā (apstiprināts ar Līvānu novada domes
2015.gada 26.marta sēdes protokola Nr.4 lēmumu Nr.4-26) grozījumu un papildināt
nolikumu ar 11.10. punktu šādā redakcijā:
“11.10. vispārējās vidējās izglītības programmu - kods 31016011”.
2. 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.
9. Par izmaiņām Līvānu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro I.Peiseniece
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2020.gada 17.augusta vēstuli
Nr.LNIP/1-14/20/18 par izmaiņām pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā un
saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 54.pantu, Ministru kabineta 2012.gada
16.oktobra noteikumu Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām
komisijām” 9.punktu, lai veiktu pedagoģiski psiholoģisku, medicīnisku bērnu izpēti
un ieteiktu vecākiem (aizbildņiem) bērna vecumam, spējām, veselības stāvoklim un
attīstības līmenim atbilstošu izglītības programmu un izglītošanā izmantojamiem
atbalsta pasākumiem Līvānu novada izglītības iestādēs, un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.pantu un 61.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
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NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pedagoģiski medicīnisko komisiju 5 locekļu sastāvā un
personāli:
1.1.
komisijas vadītājs: Ilze Meldere, Līvānu 1.vidusskolas skolotāja;
1.2.
komisijas locekļi:
1.2.1. Aija Rožinska, izglītības psihologs,
1.2.2. Ilze Mikule, audiologopēds,
1.2.3. Natālija Vārpsaliete, speciālās izglītības skolotājs,
1.2.4. Vadims Krimans, ārsts, SIA “Līvānu slimnīca” valdes priekšsēdētājs.
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece.
10. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.– 2025.gadam aktualizācijas uzsākšanu
Ziņo J.Magdaļenoks
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro I.Dobele
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas ierosinājumu
aktualizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2019.– 2025.
gadam, un atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73.
punktam, 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 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 balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025. gadam aktualizāciju, tai skaitā:
1.1. Programmas III daļas - Rīcību plāna aktualizāciju,
1.2. Programmas IV Daļas - Investīciju plāna aktualizāciju.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
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11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 006 0003
Jersikas pagastā, Līvānu novadā nodošanu valstij Zemkopības ministrijas
personā
Ziņo J.Magdaļenoks
Vārds tiek dots V.Labinskim, R.Aļijevam
Paskaidro R.Šmukste, A.Vilcāne
No Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM), reģ.
Nr.40003466281, juridiskā adrese – Vaiņodes iela 1, Rīga, Nekustamo īpašumu
pārvaldes ir saņemta vēstule (reģistrēta 27.05.2020. Nr. LNP/2-1.6/20/1509) ar
ierosinājumu Līvānu novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7652 006 0003 Jersikas pagastā, Līvānu novadā nodošanu
valstij Zemkopības ministrijas personā, to pamatojot, ka:
uz Līvānu novada pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) piekrītošas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 006 0003 atrodas LVM valdījumā esošais
meža ceļš “Augstkalnu ceļš” ar kadastra apzīmējumu 7652 006 0007 002;
izvērtējot piekļuvi citiem pašvaldības zemes vienībai piegulošiem valsts meža
masīviem, konstatēs, ka izbūvējot pašvaldības zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
7652 006 0003 vēl vienu meža autoceļu “Baltmaņu ceļš”, būtu iespējams nodrošināt
iespēju efektīvi un saimnieciski izdevīgi apsaimniekot vairāk kā 1000 ha Zemkopības
ministrijas valdījumā un LVM pārvaldīšanā esošu meža masīvu.
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts:
ar Līvānu novada domes 2020. gada 30. janvāra sēdes lēmumu Nr. 3 – 11
noteikts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 006 0003 Jersikas pagastā,
Līvānu novadā atzīta par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda;
ar Līvānu novada domes nekustamo īpašumu un zemes lietu komisijas 2020.
gada 30. jūlija lēmumu Nr. 1-3.16/20/5-1 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
76520060003 Jersikas pagastā, Līvānu novadā atdalīta no Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošā īpašuma bez nosaukuma ar kopējo kadastra Nr. 76520060003 un izveidots
jauns nekustamais īpašums, kas sastāv no zemes vienības 31,58 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76520060003 Līvānu novada Jersikas pagastā un piešķirts nosaukums
„Mežceļi” un noteikts zemes lietošanas mērķis – ar maģistrālajām elektropārvades un
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve (NĪLM kods 1201);
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 006 0003 nav kadastrāli uzmērīta
un īpašuma tiesības uz to Līvānu novada pašvaldībai nav nostiprinātas zemesgrāmatā;
Līvānu novada pašvaldība nav ieguldījusi finanšu līdzekļus uz minētās zemes
vienības esošā ceļa uzturēšanai,
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 006 0003 ar uz tās esošo ceļu, nav
vienotā pašvaldības ceļu tīkla sastāvdaļa un nav iekļauta Līvānu novada pašvaldības
ceļu reģistrā;
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 006 0003 nav nepieciešama Līvānu
novada pašvaldībai tās autonomo funkciju īstenošanai.
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmajā daļā noteikts,
ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai; 3. panta pirmās daļas 6. punktā noteikts, ka publiskas personas
nekustamo īpašumu var atsavināt, nododot bez atlīdzības; 42. panta otrajā daļā
noteikts, ka atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez
atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas
publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas
nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas,
atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai
nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par
atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja
nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas personas
lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma
nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas
personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta
publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai,
kura šo nekustamo īpašumu nodevusi.
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktā noteikts, ka dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 6. punktu, 5. panta pirmo daļu, 42. panta
otro daļu, 43. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un
deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1. Nodot bez atlīdzības valstij Zemkopības ministrijas personā Līvānu novada
pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību 31,58 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76520060003 Līvānu novada Jersikas pagastā, infrastruktūras objekta meža ceļa būvniecībai.
2. Slēgt vienošanos ar akciju sabiedrību “Latvijas valsts meži”, kurā paredzēt,
ka akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” par saviem līdzekļiem veic visas
nepieciešamās darbības, kas saistītas ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76520060003 kadastrālo uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda
Zemkopības ministrijas personā.
3. Veikt zemesgrāmatā atzīmi par noteikto tiesību apgrūtinājumu – Zemkopības
ministrijai bez atlīdzības nodot Līvānu novada domei nekustamo īpašumu zemes
vienību 31,58 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520060003, ja tas vairāk netiek
izmantots šī lēmuma 1. punktā noteiktās valsts pārvaldes funkcijas nodrošināšanai meža ceļa būvniecībai.
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4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma 2. punkta izpildi ir Līvānu novada domes
Juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste, par lēmuma izpildi Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja
Antra Vilcāne.
12. Par zemes vienību nodošanu nomai
Ziņo J.Magdaļenoks
1. Izskatot SIA “Veciztekas”, reģ. nr. 41503089099, juridiskā adrese: ,,Vec –
Iztekas”, Iztekas, Jersikas pagasts, Līvānu novads, īpašnieka Guntara Vaivoda 2020.
gada 12. augusta iesniegumu par zemes vienību 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76520050118 un 0,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520050114 nodošanu
nomā, tika konstatēts, ka zemes vienības 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76520050118 un 0,35 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520050114, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2020. gada 30. janvāra
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” 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, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520050118 un 0,35 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76520050114, 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.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
1.3. 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: izkopējumi no kadastra kartes uz 2 lpp.
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2. Izskatot S.J., dzīvo (adrese), Rožupes pagasts, Līvānu novads, 2020. gada
6. augusta iesniegumu par atteikšanos no zemes vienības kopplatībā 10,4856 ha ar
kadastra apzīmējumu 76660100224, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
daļas 2,5 ha platībā nomas, tika konstatēts,
ar Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija sēdes lēmumu Nr.7-4 ,,Par zemes
gabala nodošanu nomai” zemes vienība ieskaitīta rezerves zemes fondā un precizēta
zemes vienības platība 10,4856 ha;
no zemes vienības 10,4856 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 76660100224
zemes vienības daļa 2,5 ha platībā iznomāta S.J. saskaņā ar 2014. gada 25. augusta
Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/49;
ar Līvānu novada domes 2020. gada 30. janvāra sēdes lēmumu Nr.3-12 ,,Par
zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes vienību Rožupes pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada
pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda”
zemes vienība 10,4856 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660100224 atzīta par
Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi,
ar Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisijas 2020.
gada 14. augusta lēmumu Nr. 1-3.16/20/6-5/2 ar S.J. izbeigtas nomas tiesiskās
attiecības par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76660100224, kas atrodas
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, daļas 2,5 ha platībā nomu, kas tika iznomāta
saskaņā ar 2014. gada 25. augustā noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.
LNP/2-13.4/14/49.
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, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
ar kopējo platību 10,4856 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660100224, kas
atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, daļu 2,5 ha platībā, informāciju par
iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu novada pašvaldības mājas lapā tīmekļa
vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā Rožupes pagasta pārvaldes ēkā ne
mazāk kā 10 (desmit) dienas.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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2.3. 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.
13. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jersikas pagastā Līvānu
novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo J.Magdaļenoks
Pamatojoties uz Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas 2020. gada 18. augusta sēdes protokola izrakstu Nr. 1-3.3/13
par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jersikas pagastā Līvānu
novadā nomas tiesību izsoli un Līvānu novada domes 2020. gada 30. jūlija lēmumu
Nr. 14-10 “Par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības nomas tiesību
izsoles rīkošanu”, 2020. gada 18. augustā tika rīkota pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības Jersikas pagastā Līvānu novadā nomas tiesību izsole, kurā piedalījās divi
nomas tiesību pretendenti.
Saskaņā ar izsoles rezultātiem un Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.
panta otro punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai
lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, un likuma „Par pašvaldībām” 14.
pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020. gada 18. augusta pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
Jersikas pagastā Līvānu novadā nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Iznomāt z/s “Jaunbērziņi”, reģ. Nr. 454010021674, juridiskā adrese:
“Alīnas”, Bucenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0157 lauksaimniecībā
izmantojamās zemes vienības daļu 5,50 ha platībā Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
par nosolīto summu 100 EUR (viens simts euro) par hektāru gadā un PVN uz pieciem
gadiem ar tiesībām līgumu pagarināt.
3. Noteikt, ka nomas līgums ar Līvānu novada domi jānoslēdz līdz 2020. gada
25. septembrim.
4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās daļas vadītāja - priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste, par lēmuma izpildi – Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītāja Antra Vilcāne
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14. Par Līvānu novada pasākuma “DIŽĶIRBJA GADATIRGUS”
nolikumu
Ziņo J.Magdaļenoks
Atbilstoši Līvānu novada pašvaldības un uzņēmēju divpusējās konsultatīvās
padomes ierosinājumam rīkot Uzņēmēju tirdziņus ar mērķi popularizēt Līvānu novada
uzņēmumus un veicināt to atpazīstamību, iepazīstināt interesentus ar vietējo ražotāju
piedāvājumu, kā arī veicināt to savstarpējo komunikāciju, un pamatojoties uz Līvānu
novada domes 2011.gada. 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. 8 „Par Līvānu novada
pašvaldības nodevām” , Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 13. un 14. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Rīkot
2020. gada 19. septembrī pasākumu
„DIŽĶIRBJA
GADATIRGUS”.
2. Atļaut ielu tirdzniecību Rīgas ielā 108 C, Līvānos – tirdzniecības vietas
“Jaunais tirgus” teritorijā un tai piegulošajā teritorijā, īslaicīgai preču pārdošanai
1.punktā minētā pasākuma laikā.
3. Apstiprināt pasākuma „DIŽĶIRBJA GADATIRGUS” nolikumu (skat.
pielikumu Nr. 1).
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Inese Stahovska.
Pielikumā: Nolikums ar pielikumiem uz 7 lpp.
15.Par līdzekļu piešķiršanu
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
1.Izskatot Rožupes pamatskolas 2020.gada 12.augusta vēstuli par papildus
līdzekļu piešķiršanu 6075 EUR apmērā Rožupes pamatskolas ēkas Skolas ielā 2,
Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, fasādes un cokola remontdarbu veikšanai,
lai nodrošinātu noteiktos piesardzības pasākumus COVID-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai, nodrošinot divas ieejas-izejas, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
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1.1. Piešķirt līdzekļus 6075 EUR apmērā Rožupes pamatskolai ēkas Skolas
ielā 2, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, fasādes un cokola remontam no
Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā projektam “Ubaglīča
projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rožupes pamatskolas direktore Sanita Dubovska un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
2.Izskatot Rudzātu svētā Jēkaba Romas katoļu Draudzes 2020.gada 12.augusta
vēstuli (reģ. ar Nr. 2-1.6/20/2117 no 13.08.2020.) par papildus līdzekļu piešķiršanu
1174,91 EUR apmērā Rudzātu baznīcas draudzes prāvesta dzīvojamās mājas logu ailu
apdarei un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav, „atturas” – nav un deputātam V. Labinskim nepidaloties balsošanā
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt papildus līdzekļus 1174,91 EUR apmērā Rudzātu svētā Jēkaba
Romas katoļu Draudzei, reģ. nr. 99500001761, juridiskā adrese Parka iela 1, Rudzāti,
Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328, Rudzātu baznīcas draudzes prāvesta
dzīvojamās mājas logu ailu apdares darbu veikšanai no Līvānu novada pašvaldības
2020.gada pamatbudžetā projektam “Ubaglīča projektēšana, autoruzraudzība un
būvniecība” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
2.2. Slēgt līgumu ar Rudzātu svētā Jēkaba Romas katoļu Draudzi, reģ. nr.
99500001761, juridiskā adrese Parka iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads,
LV-5328, par piešķirto līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste, par lēmuma
izpildi - Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu daļas
vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu piešķirt papildus līdzekļus 26654,86 EUR apmērā āra sporta laukuma
seguma ierīkošanai Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā, saskaņā ar iepirkuma
rezultātiem objekta izmaksas sastāda 37204,48 EUR (ieskaitot PVN), bet līdzekļu
atlikums no Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā projektam
“Aprīkojuma iegāde āra trenažieru sporta laukuma izveide” paredzētā finansējuma ir
10549,62 EUR, līdz ar to iztrūkstošā finansējuma daļa sastāda 26654,86 EUR, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam,
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G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt papildus līdzekļus 26654,86 EUR apmērā āra sporta laukuma
seguma ierīkošanai Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā no Līvānu novada
pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā projektam “Ubaglīča projektēšana,
autoruzraudzība un būvniecība” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Intis
Svirskis un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
16. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim, G.Pastaram, I.Jaunušānei
Paskaidro I.Peiseniece
1.Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2020.gada 14.augusta vēstuli nr.
LNIP/1-14/20/17 par izmaiņām amatu vienību sarakstā, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 21.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju organizēt
pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un metodisko darbu un Līvānu novada
Izglītības pārvaldes nolikuma 9.16. punktu par metodiskā darba koordinēšanu, lai
nodrošinātu 13 mācību jomu konsultantu darbu 3 stundas nedēļā katram, ar 2020.gada
1.septembri amatam “izglītības metodiķis”, profesijas kods 2351 01, nosakot štata
vietu skaitu 0,975 ar mēneša darba algu 874,00 EUR par vienu likmi, lai nodrošinātu
2018. gada 11. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu
profesionālās kompetences pilnveides kārtību” īstenošanu un pieaugušo neformālās
izglītības realizēšanu Līvānu novada pašvaldībā, ar 2020.gada 1.oktobri papildus
piešķirt 0,925 štata vietas amatam “izglītības metodiķis”, profesijas kods 2351 01, ar
mēneša darba algu 874,00 EUR par vienu likmi, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.
gada 7. jūnija noteikumiem Nr. 359 “Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam
izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas
noteikumi”, kas nosaka ESF projekta “Atbalsts izglītojamiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas prasībām finansējums tiek nodrošināts
karjeras attīstības atbalsta pasākumiem 7.–12. klašu izglītojamajiem, lai atbilstoši
valsts Izglītības attīstības pamatnostādnēm īstenotu karjeras izglītību Līvānu novada
vispārizglītojošo skolu – Līvānu 2.vidusskolas, Jaunsilavas pamatskolas, Jersikas
pamatskolas un Rožupes pamatskolas - 1. - 6.klašu izglītojamajiem, ar 2020.gada
1.septembri piešķirt 0,5 štata vietas amatam “pedagogs karjeras konsultants”,
profesijas kods 2359 15, ar mēneša darba algu 790,00 EUR par vienu likmi, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu un
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likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, V. Labinskim „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Ar 2020.gada 1.septembri līdz 2020.gada 30.septembrim noteikt Līvānu
novada Izglītības pārvaldes amata vienībai “izglītības metodiķis”, profesijas kods
2351 01, štata vietu skaitu 0,975 ar mēneša darba algu 874,00 EUR par vienu likmi
(skatīt amatu vienību sarakstu pielikumā).
1.2. Ar 2020.gada 1.oktobri noteikt Līvānu novada Izglītības pārvaldes amata
vienībai “izglītības metodiķis”, profesijas kods 2351 01, štata vietu skaitu 1,9 ar
mēneša darba algu 874,00 EUR par vienu likmi (skatīt amatu vienību sarakstu
pielikumā).
1.3. Ar 2020.gada 1.septembri iekļaut Līvānu novada Izglītības pārvaldes
amatu vienību sarakstā amata vienību “pedagogs karjeras konsultants”, profesijas
kods 2359 15, 0,5 likmes ar mēneša darba algu 790,00 EUR par vienu likmi (skatīt
amatu vienību sarakstu pielikumā).
1.4. Noteikt, ka papildus izdevumi atlīdzībai kopsummā 3404,84 EUR līdz
2020.gada beigām tiks finansēti 2006,41 EUR apmērā no Līvānu novada Vakara
(maiņu) vidusskolai 2020.gadam atlīdzībai plānotajiem līdzekļiem un 1398,43 EUR
apmērā no Līvānu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
1.5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga
Peiseniece un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
2. Izskatot Rudzātu vidusskolas 2020.gada 14.augusta vēstuli Nr.1-12/32 un
2020.gada 19.augusta vēstuli Nr. 1-12/34 par izmaiņām amata vienību sarakstā - ar
2020.gada 1.septembri iekļaut amata vienību “ēkas dežurants”, profesijas kods 9629
05, 1 likmi ar mēneša darba algu 450,00 EUR par vienu likmi darbam neklātienes
programmas realizācijas vietā Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā,
darbiniekam pildot arī citus papildus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu, amata
vienību “ēkas dežurants”, profesijas kods 9629 05, 0,4 likmes ar mēneša darba algu
430,00 EUR par vienu likmi darbam klātienes programmas realizācijas vietā Miera
ielā 13, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, un amata vienību “pedagogs
karjeras konsultants”, profesijas kods 2359 15, 0,25 likmes ar mēneša darba algu
790,00 EUR par vienu likmi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
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NOLEMJ:
2.1. Ar 2020.gada 1.septembri iekļaut Rudzātu vidusskolas amatu vienību
sarakstā amata vienību “ēkas dežurants”, profesijas kods 9629 05, 1 likmi ar mēneša
darba algu 450,00 EUR par vienu likmi (skatīt amatu vienību sarakstu pielikumā).
2.2. Ar 2020.gada 1.septembri iekļaut Rudzātu vidusskolas amatu vienību
sarakstā amata vienību “ēkas dežurants”, profesijas kods 9629 05, 0,4 likmes ar
mēneša darba algu 430,00 EUR par vienu likmi (skatīt amatu vienību sarakstu
pielikumā).
2.3. Ar 2020.gada 1.septembri iekļaut Rudzātu vidusskolas amatu vienību
sarakstā amata vienību “pedagogs karjeras konsultants”, profesijas kods 2359 15, 0,25
likmes ar mēneša darba algu 790,00 EUR par vienu likmi (skatīt amatu vienību
sarakstu pielikumā).
2.4. Piešķirt līdzekļus kopsummā 3050,75 EUR Rudzātu vidusskolai
jaunizveidoto amata vienību atlīdzībai no Līvānu novada pašvaldības 2020.gada
pamatbudžetā projektam “Ielu apgaismojuma tīkla izpirkšana” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020.gada
pamatbudžetā.
2.5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rudzātu vidusskolas direktore Valentīna Vaivode un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 2 lpp.
3. Izskatot Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” 2020.gada
13. augusta vēstuli Nr.1-8/21 par izmaiņām amata vienību sarakstā no 2020.gada 1.
augusta, nosakot piemaksu par darba stāžu ārstniecības jomā 2% apmērā no mēneša
darba algas amata vienībai “pirmsskolas iestādes māsa”, profesijas kods 2221 34,
saskaņā ar 2018.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 851
“Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā
nodarbinātajiem”, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” amatu
vienību sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2020. gada 1.augusta (skat.
amatu vienību sarakstu pielikumā).
3.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pirmsskolas
izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja Aija Grugule.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lp.
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17.Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības “Veloklubs Līvāni”
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Dzīves apstākļu
uzlabošana Latgales, Zemgales un Utenas reģionos, izveidojot pārrobežu
sadarbības tīklu riteņbraukšanas un veselīga dzīvesveida aktīvistiem” (LLI-536)
realizācijai
Ziņo A.Vaivods
Paskaidro D.Skrūzmanis
Vārds tiek dots V.Labinskim, R.Aļijevam
Izskatot Biedrības “Veloklubs Līvāni”, reģ. Nr. LV40008122473, adrese:
Rīgas ielā 77, Līvāni, LV-5316, 2020.gada 15.jūnija iesniegumu Nr.V-01-2020,
2020.gada 23.jūlija iesniegumu Nr.V-09-2020 un 2020.gada 28.jūlija iesniegumu
Nr.V-11-2020., izvērtējot Biedrības “Veloklubs Līvāni” Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas apstiprinātā projekta “Dzīves apstākļu uzlabošana Latgales,
Zemgales un Utenas reģionos, izveidojot pārrobežu sadarbības tīklu riteņbraukšanas
un veselīga dzīvesveida aktīvistiem” (LLI-536) atbilstību Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmas 2019.–2025.gadam, III daļas Rīcību plāna 2019.–
2025.gadam un IV daļas Investīciju plāna 2019.–2021.gadam prioritātes Nr.1 “Dzīves
un darba prasmes, pašiniciatīva un uzņēmība”, rīcību virziena Nr. 1.3. “Visa mūža
garumā tiek saglabāta un attīstīta iedzīvotāju pašaktivitāte, uzņēmība, dzīves prasmes,
atbildība, gatavība saprātīgi riskēt un vēlme strādāt”, uzdevuma Nr.1.3.1. “Nodrošināt
mūžizglītības un pašīstenošanās pasākumus Līvānu novada iedzīvotāju
uzņēmējdarbības, darba iemaņu, prasmju un personīgās individualitātes attīstībai”,
pasākuma Nr.1.3.1.7. “Nevalstiskā sektora un iedzīvotāju iniciatīvas grupu darbības
attīstība Līvānu novada pievilcīgas dzīves vides veidošanai un sadarbības ar Līvānu
novada domi veicināšanai”, aktivitātei Nr.2. Pēc nepieciešamības nodrošināts
līdzfinansējums tādu Līvānu novada iedzīvotāju/biedrību/iniciatīvu grupu LEADER
un citu konkursu projektu realizācijas nodrošinājumam, kas atbilst Attīstības
programmas izvirzītajiem uzdevumiem un pasākumiem, lai nodrošinātu vidēja
termiņa mērķu sasniegšanu, kā arī prioritātes Nr.2 “Uzņēmējdarbība, darbs un
ģimenes labsajūta”, rīcību virziena Nr. 2.2. “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu
vajadzībām atbilstoša sociālā vide”, uzdevuma Nr. 2.2.5. “Nodrošināt sporta un
aktīvās atpūtas iespēju pieejamību un kvalitāti Līvānu novadā”, pasākuma Nr.2.2.5.3.
“Sporta un aktīvās atpūtas sadarbības projektu realizācija”, aktivitātei Nr.2. Sadarbībā
ar NVO turpināta multifunkcionālās Grīvas meža trases labiekārtošana, nodrošinot
trases skriešanai, slēpošanai un velo braukšanai, t.sk. ierīkojot stāvlaukumu un
labierīcības, nodrošinot apgaismojumu visās sezonās, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
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NOLEMJ:
1.Atbalstīt Biedrības “Veloklubs Līvāni”, reģ. Nr. LV40008122473, adrese:
Rīgas ielā 77, Līvāni, LV-5316, apstiprinātā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projekta “Dzīves apstākļu uzlabošana Latgales, Zemgales un Utenas
reģionos, izveidojot pārrobežu sadarbības tīklu riteņbraukšanas un veselīga
dzīvesveida aktīvistiem” (LLI-536) realizāciju.
2. Piešķirt līdzekļus 10658,03 EUR apmērā Biedrībai “Veloklubs Līvāni”, reģ.
Nr. LV40008122473, adrese: Rīgas ielā 77, Līvāni, LV-5316, Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas projekta “Dzīves apstākļu uzlabošana Latgales,
Zemgales un Utenas reģionos, izveidojot pārrobežu sadarbības tīklu riteņbraukšanas
un veselīga dzīvesveida aktīvistiem” (LLI-536) līdzfinansējuma nodrošināšanai no
Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā projektam “Ubaglīča
projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
3. Slēgt līgumu ar Biedrību “Veloklubs Līvāni”, reģ. Nr. LV40008122473,
adrese: Rīgas ielā 77, Līvāni, LV-5316, par piešķirto līdzekļu izlietojumu
paredzētajam mērķim, iesniedzot atskaiti līdz 2022.gada 18.decembrim.
4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītāja
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste, par lēmuma
izpildi - Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers, Plānošanas un
attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
18.Par telpu nomu
Ziņo A.Vaivods
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2020. gada 20. augusta vēstuli Nr.1-11/47 par
telpu iznomāšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „V & RIM”, Reģ.
Nr. 41503019392, satiksmes noteikumu teorētiskajai apmācībai no 2020. gada
1. septembra līdz 2021. gada 1. septembrim Līvānu 1.vidusskolas telpās, Rīgas ielā
101, Līvānos, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, Ministru
kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 4.1. punktu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 4. un 10. punktu, 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Atļaut Līvānu 1.vidusskolai iznomāt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„V & RIM”, Reģ. Nr. 41503019392, telpu (telpas litera Nr.89) Rīgas ielā 101,
Līvānos, satiksmes noteikumu teorētiskajai apmācībai no 2020. gada 1. septembra
līdz 2021. gada 31. augustam, nosakot nomas maksu par nomātajām telpām 3,00 EUR
un PVN par katru telpas izmantošanas stundu.
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1.2. Telpu nomas līgumā noteikt, ka nomnieks maksā nomas maksu vienu reizi
divos mēnešos pēc iepriekš saskaņota darba (stundu) grafika.
1.3. Noteikt, ka atbildīgais par telpu nomas līguma slēgšanu ir Līvānu
1.vidusskolas direktors Gatis Pastars.
Pielikumā: nomas telpu izvietojums uz 1 lpp.
19.Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu
Ziņo A.Vaivods
Izskatot A.K., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), Līvāni, Līvānu novads, 2020.
gada 21. augusta iesniegumu par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu un atbilstoši
Līvānu novada domes 2019. gada 27. jūnija lēmumam Nr. 9-16 “Par dzīvokļa
(adrese), Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai” un ņemot vērā SIA “Latio”
2020. gada 20. augusta nekustamā īpašuma vērtējumu, reģ. Nr. V/20-3090, saskaņā ar
kuru (adrese), Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 5600 EUR (pieci tūkstoši seši
simti euro), un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.
panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo mantu var
atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka,
ka par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šī likuma 4. panta ceturtās
daļas 5. punktā minētā persona (īrnieks vai viņa ģimenes loceklis), un 36. panta trešo
daļu, kas nosaka, ka pārdodot valsts un pašvaldības nekustamo īpašumu, nomaksas
termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem, un atbilstoši Līvānu novada domes
2011. gada 31. marta lēmumam Nr. 5-12 „Par likumiskajiem procentiem un
maksāšanas kārtību, atsavinot viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu uz nomaksu”,
kas nosaka, ka pirmais maksājums, ne mazāk kā 10 procenti no pirkuma maksas, ir
jāizdara mēneša laikā no dienas, kad dome pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma
slēgšanu un, ka atsavinot pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa īpašumu uz nomaksu,
pircējs maksā likumiskos procentus 6% gadā no atlikušās pirkuma maksas, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, A.K.,
deklarētā dzīvesvieta: (adrese), Līvāni, Līvānu novads, uz nomaksu 2 – istabu
dzīvokli (adrese), Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību 52.1 m², dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 76110052307002 kopīpašuma 5003/218474
domājamās daļas un 5003/218474 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra Nr.
76110052322 par noteikto maksu 5600 EUR (pieci tūkstoši seši simti euro), nosakot 5
(piecu) gadu nomaksas termiņu.
2. A.K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas veikt pirmo iemaksu 560
EUR (pieci simti sešdesmit euro), to ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr.
90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: (konta numurs).
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3. Atlikušo maksājuma summu 5040 EUR apmērā un likumiskos procentus
6% gadā no atlikušās pirkuma maksas veikt pa daļām 5 (piecu) gadu laikā,
maksājumus veicot reizi mēnesī.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar A.K. noslēdzams pēc lēmuma 2. punktā
noteiktās pirmās iemaksas veikšanas.
5. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste, atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu
un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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.
20.Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālajiem pakalpojumiem
Līvānu novada pašvaldībā” galīgajā redakcijā
Ziņo A.Vaivods
Paskaidro R.Šmukste
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020. gada 24.
augusta vēstuli Nr. 1 - 18/7587 „Par saistošajiem noteikumiem” un ņemot vērā
atzinumā izteiktos iebildumus un saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 27.maija
noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības
budžeta" 6.punktu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 43.
panta pirmās daļas 3. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada domes 2020.gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr.
10 “Par sociālajiem pakalpojumiem Līvānu novada pašvaldībā” (turpmāk –
Noteikumi) šādus precizējumus:
1.1. Izteikt noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:
“7. Sociālais dienests novērtē personas un tās ģimenes locekļu, kopā
dzīvojošo, kā arī apgādnieka (ja pienākums maksāt par pakalpojumu ir arī
apgādniekam) maksātspēju, aizpildot Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa
noteikumu Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
saņemšanu” 3. punktā minētās deklarācijas daļu par ienākumiem.”
1.2. Precizēt Noteikumu numerāciju visā tekstā saskaņā ar Ministru kabineta
2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas
noteikumi” 3.3. apakšnodaļas noteikumos noteikto apzīmējumu un numurēt nodaļas
un apakšnodaļas atbilstošā secībā ar arābu cipariem.
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1.3. Svītrot Noteikumu 16.1. apakšpunktā vārdus: “tai skaitā, no klientam
piešķirtā pabalsta personai ar invaliditāti, kuram nepieciešama kopšana”;
1.4. Svītrot Noteikumu 44. punktā vārdu “rakstiski”.
2. Apstiprināt saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par sociālajiem pakalpojumiem
Līvānu novada pašvaldībā”” 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
Sociālā dienesta vadītāja Arnita Briška.
Pielikumā: saistošie noteikumi uz 10 lpp.
21. Par Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina “Upe” bezmaksas apmeklējumu
pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Eiropas Sporta nedēļas laikā
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro M.Vilcāne
Ziņo A.Vaivods
Izskatot Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja
vietnieces Mārītes Vilcānes 2020.gada 25.augusta iesniegumu par Līvānu
1.vidusskolas peldbaseina “Upe” bezmaksas trīsreizēju apmeklējumu pensionāriem un
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Eiropas Sporta nedēļas laikā no 2020.gada
23.septembra līdz 30. septembrim, un pamatojoties uz pasākuma atbilstību “Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–2025.gadam” III daļas
“Rīcību plāns 2019–2025” 2. prioritātes “Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes
labsajūta”
rīcību virziena Nr. 2.2. “Vietējiem iedzīvotajiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu
vajadzībām atbilstoša sociālā vide” uzdevuma Nr.2.2.5. “Nodrošināt sporta un
aktīvās atpūtas iespēju pieejamību un kvalitāti Līvānu novadā” pasākuma Nr.2.2.5.3
“Sporta un aktīvās atpūtas sadarbības projektu realizācija” aktivitātei Nr.4. “Katru
gadu noorganizēti aktīvās atpūtas un sporta pasākumi dažādām Līvānu novada
iedzīvotāju grupām” un likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21. pantu un 41. panta
pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut Līvānu novada pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
uzrādot apliecību, ievērojot pašreizējo COVID situāciju, bez maksas apmeklēt
Līvānu 1.vidusskolas peldbaseinu “Upe” Eiropas Sporta nedēļas ietvaros 2020.gada
23., 25.un 29. septembrī laikā no plkst. 10.00 līdz 12.00 (apmeklējuma ilgums
1stunda15 min. bez SPA zonas).
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2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu 1. vidusskolas direktors
Gatis Pastars un Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja
vietniece Mārīte Vilcāne.
Sēde beidzas plkst. 12.10
Protokols parakstīts 2020.gada 2.septembrī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

A.Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītājas vietniece

V.Loča
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