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Ļevs TROŠKOVS, attaisnojoša iemesla dēļ
Ainis VEIGURS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Renāte ŠMUKSTE, juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos
Aija USĀNE, izpilddirektora vietniece
Jānis VAIVODS, sabiedrisko attiecību speciālists
Ilga PEISENIECE, izglītības pārvaldes vadītāja

Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods ierosina papildināt domes sēdes darba
kārtību un iekļaut domes sēdes darba kārtībā 16. jautājumu “Par izglītības iestāžu
vadītāju darba algu” un papildināt 14. jautājumu “Par izmaiņām amatu vienību
sarakstā” ar apakšpunktiem.
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,
G.Krauklei, J. Magdaļenokam, I.Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, deputāts V. Labinskim „pret”, „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 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīto sacensību nolikumu. Ziņo I.
Kalvāne
4. Par dzīvokļa Lāčplēša ielā 23-33, Līvānos, Līvānu novadā izslēgšanu no atsavināšanai
nodoto objektu saraksta. Ziņo I. Kalvāne
5. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada 31. marta
saistošajos noteikumos Nr. 7 „Līvānu novada pašvaldības nolikums””. Ziņo I.Kalvāne
6. Par zemes vienību nodošanu nomai. Ziņo J.Magdaļenoks
7. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A.Vaivods
8. Par Līvānu novada domes konkursa skolēniem “Mana biznesa ideja 2020” nolikuma
apstiprināšanu. Ziņo A.Vaivods
9. Par piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda 9.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” projektā. Ziņo A.Vaivods
10. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0286
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo
A.Vaivods
11. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7666 011 0079
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo
A.Vaivods
12. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem ar 2020.gada 1.septembri. A.Vaivods
13. Par telpu nomu. Ziņo A.Vaivods
14. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A.Vaivods
15. Par vienota pašvaldības izglītības iestāžu bērnu pirmsskolas pieteikumu reģistra
programmas ieviešanu. Ziņo A.Vaivods
16. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu. Ziņo A.Vaivods

2

1.Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija
28.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Līvānu
1.vidusskolas skolas kolektīva sanāksmē pirms jaunā mācību gada uzsākšanas.
31.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar SIA
“ADUGS Production” vadību.
1.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās Zinību
dienas pasākumos un sveica Jaunsilavas pamatskolas, Rudzātu vidusskolas un
Rudzātu speciālās pamatskolas audzēkņus, vecākus un kolektīvu, Līvānu novada
domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Zinību dienas pasākumā
Jersikas pamatskolā, Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece –
Rožupes pamatskolā.
1.septembrī rotaļu laukumā Domes ielā 3, Līvānos, tika atklāts jaunais rotaļu
komplekss “Pirātu kuģis”, kas ierīkots par konkursā „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība
2019“ iegūto naudas balvu un ar pašvaldības līdzfinansējumu.
2.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne tikās ar Valsts
ieņēmumu dienesta pārstāvjiem, lai pārrunātu telpu aprīkošanas un citus jautājumus
sakarā ar Līvānu novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra
izveidi.
2.septembrī Līvānus iepazīšanās vizītē apmeklēja
ģenerālkonsuls Daugavpilī Jevģēnijs Kolesnikovs.

Krievijas

Federācijas

3.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā Latvijas
Pašvaldību savienībā piedalījās sanāksmē ar Iekšlietu ministrijas, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas vadību par tipveida saliekamo
depo projekta virzību.
3.septembrī notika ikmēneša Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme.
8. un 22.septembrī notika sanāksmes par valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra izveides projekta virzību. Sanāksmē piedalījās Līvānu novada
domes vadība un speciālisti.
9.septembrī notika Līvānu novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas
sanāksme.
10.septembrī notika Sutru pagasta valdes sēde.
10. un 11. septembrī Līvānu novadu pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros apmeklēja
biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) plānošanas speciālisti.
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11.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne vadīja Līvānu
novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi.
14.septembrī notika Rožupes pagasta valdes sēde.
15.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) valdes sēdē un tikās ar
Finanšu ministrijas vadību, lai pārrunātu jautājumus par ES struktūrfondiem 2021.–
2027. gada plānošanas periodā.
Līdz 16.septembrim Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle bija
ikgadējā atvaļinājumā.
16.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle 101. dzimšanas dienā sveica Līvānu novada vecāko
iedzīvotāju Helēnu Pudāni.
16.septembrī notika Rudzātu pagasta valdes sēde.
17. septembrī Līvānu novada domes sēžu zālē notika Līvānu novada domes komiteju
sēdes.
17.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Tautas lietišķās mākslas studijas “Dubna” 40 gadu jubilejas pasākumā un sveica
kolektīvu svētkos.
17.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle pārstāvēja
pašvaldību Līvānu 1. vidusskolas skolas padomes sēdē.
18.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar
nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” vadību, lai pārrunātu jautājumus par
gaidāmajiem sadarbības pasākumiem un projektiem.
18.septembrī Līvānus apmeklēja Latvijas basketbola augstākā vadība: Latvijas
Basketbola savienības prezidents, bijušais Latvijas prezidents Raimonds Vējonis,
Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss, Latvijas basketbola
līgu direktors Kristaps Janičenoks, Latvijas Sieviešu basketbola līgas direktore Līga
Goldmane, Latvijas basketbola līgu projektu vadītāja Ance Seikstule.
21.septembrī, atbalstot Vislatvijas akciju “Laimes koki”, Līvānu novada domes
vadība pie Domes ielas iestādīja 4 ozoliņus.
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2. Dzīvokļu jautājumi
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro G.Kraukle
1. Izskatot I. I., deklarētā dzīvesvieta (dzīvevietas adrese), 2020.gada
3.septembra iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai, kas nav
nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, kuras apgādībā ir mazgadīgs bērns, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un ņemot vērā Līvānu novada
bāriņtiesas 2020. gada 4.septembra atzinumu “Par dzīves apstākļu uzlabošanu I. I.
ģimenei”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2006.gada 31.augusta saistošo
noteikumu Nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas
likuma 4. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka “Dzīvesvietas maiņas gadījumā
attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā
dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē”, un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, G.Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt I. I., ģimenes sastāvs 2 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (dzīvesvietas
adrese), labiekārtota vienistabas dzīvokļa Rīgas ielā 34A-67, Līvānos, Līvānu novadā,
īres tiesības uz laiku līdz 2021. gada 1.aprīlim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
1.2. I. I. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabas dzīvokļa Rīgas ielā 34A67, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
1.3. I. I., vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu, deklarēt savu un ģimenes
locekļa – dēla K. P. dzīvesvietu īrētāja dzīvoklī Rīgas ielā 34A-67, Līvānos, Līvānu
novadā.
1.4. Izslēgt I. I. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējās kārtības (pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas
ierosinājuma) grupas, kārtas Nr.5.
1.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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1.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot I. R., deklarētā dzīvesvieta (dzīvesvietas adrese), 2020.gada
11.septembra iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai, kas nav
nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, kuras apgādībā ir mazgadīgi 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 dzīves apstākļu pārbaudes aktu, un
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu, kurā noteikts,
ka “Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā,
kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas
iestādē”, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt I. R., ģimenes sastāvs 3 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (dzīvevietas
adrese) labiekārtota 2 - istabu dzīvokļa Avotu ielā 1B-11, Līvānos, Līvānu novadā,
īres tiesības uz laiku līdz 2021. gada 1.aprīlim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2.2. I. R. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Avotu ielā 1B 11, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
2.3. I. R., vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu, deklarēt savu un ģimenes
locekļu - meitu L. B. un A. V. dzīvesvietu īrētāja dzīvoklī Avotu ielā 1B-11, Līvānos,
Līvānu novadā.
2.4. Izslēgt I. R. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējās kārtības (pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas
ierosinājuma) grupas, kārtas Nr.6.
2.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
2.6. 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.
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3. Izskatot A. F., deklarētā dzīvesvieta (dzīvevietas adrese), 2020.gada
14.septembra iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai, kas nav
nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, kuras apgādībā ir mazgadīgi 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 un ņemot vērā Līvānu novada
bāriņtiesas 2020. gada 11.augusta dzīves apstākļu pārbaudes aktu un atbilstoši Līvānu
novada domes 2006.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un
pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu, kurā noteikts,
ka “Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā,
kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas
iestādē”, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu
komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt A. F., ģimenes sastāvs 4 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta
(dzīvevietas adrese), labiekārtota 2 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 35-43, Līvānos,
Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2021. gada 1.aprīlim, ar tiesībām līgumu
pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3.2. A. F. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 35-43,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3.3. A. F., vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu, deklarēt savu un ģimenes
locekļu - meitu A. F. un A. F. un dēla G. L. dzīvesvietu īrētāja dzīvoklī Rīgas ielā 3543, Līvānos, Līvānu novadā.
3.4. Izslēgt A. F. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, vispārējās kārtības (pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas
ierosinājuma) grupas, kārtas Nr.7.
3.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot Ē. Š, deklarētā dzīvesvieta (dzīvesvietas adrese), 2020. gada
10.septembra iesniegumu par palīdzību dzīvojamās platības nodrošināšanā, saskaņā ar
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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 pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.
panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka “Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās
personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā,
deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē”, un likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt Ē. Š., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvieta
(dzīvesvietas adrese), labiekārtota 1 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 57-29, Līvānos,
Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2021. gada 1.aprīlim, ar tiesībām līgumu
pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
4.2. Ē. Š. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 57-29,
Līvānos, Līvānu novadā, īri un deklarēt savu dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī.
4.3. Izslēgt Ē. Š. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, pirmās kārtas palīdzības saņemšanas nodrošināmo
grupas (pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma) grupas, kārtas Nr.11.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
4.5. 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 J. G., deklarētā dzīvesvieta (dzīvevietas adrese), 2020.gada
9.septembra iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā uzaicinātam
speciālistam SIA “STIG”, kas nav nodrošināts ar atsevišķu dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta
ceturto daļu, kas nosaka, ka “Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis
speciālists nav tiesīgs nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to
nodot privatizācijai vai atsavināt”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29.
decembra saistošo noteikumu Nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta
pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 8. punktam,
un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu, kurā
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noteikts, “Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša
laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē”, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, un saskaņā ar
dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Noteikt labiekārtotam 1 - istabu dzīvoklim Rīgas ielā 12B-26, Līvānos,
Līvānu novadā, Līvānu novadā speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.
5.2. Piešķirt J. G., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvieta
(dzīvesvietas adrese), labiekārtota 1 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 12B-26, Līvānos,
Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2021. gada 1.aprīlim, ar tiesībām līgumu
pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
5.3. J. G. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 1 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 12B26, Līvānos, Līvānu novadā, īri un deklarēt savu un ģimenes locekļu dzīvesvietu
īrētajā dzīvoklī.
5.4. Pilnvarot SIA “Līvānu dzīvokļu komunālā saimniecība” noslēgt
sadarbības līgumu ar J. G. darba devēju SIA “STIG”.
5.5. Izslēgt J. G. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, uzaicināto speciālistu grupas, kārtas Nr.6.
5.6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
5.7. 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 V. S., deklarētā dzīvesvieta (dzīvevietas adrese), 2020.gada
28.augusta iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā uzaicinātam
speciālistam SIA “RNS-D”, kas nav nodrošināts ar atsevišķu dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta
ceturto daļu, kas nosaka, ka “Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis
speciālists nav tiesīgs nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to
nodot privatizācijai vai atsavināt”, un atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29.
decembra saistošo noteikumu Nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta
pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 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, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
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Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Iekļaut V. S., deklarētā dzīvesvieta (dzīvevietas adrese), ģimenes sastāvs –
1 cilv., pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā uzaicināto
speciālistu grupā ar kārtas Nr.7.
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. L., deklarētā dzīvesvieta (dzīvevietas adrese), 2020.gada
19.augusta iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai, kas nav
nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, kuras apgādībā ir mazgadīgs bērns, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, kurā
noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu, un 20.pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes
2006.gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3. punktam, un ņemot vērā
Līvānu novada bāriņtiesas 2020. gada 4.septembra atzinumu “Par I. L. ģimeni”, 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, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Iekļaut I. L., deklarētā dzīvesvieta (dzīvevietas adrese), ģimenes sastāvs –
2 cilv., pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējās
kārtības (ar sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājumiem) grupā ar kārtas Nr.8.
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 L. Z., deklarētā dzīvesvieta (dzīvevietas adrese), 2020.gada
21.augusta iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā personai, kas nav
nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, kuras apgādībā ir nepilngadīgi bērni, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, kurā
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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 4.septembra atzinumu “Par dzīves apstākļu
uzlabošanu L. Z. ģimenei”, 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, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
8.1. Iekļaut L. Z., deklarētā dzīvesvieta (dzīvevietas adrese), ģimenes sastāvs –
3 cilv., pašvaldības palīdzības reģistrā dzīvokļa jautājumu risināšanā vispārējās
kārtības (ar sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājumiem) grupā ar kārtas Nr.9.
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.
9. Izskatot D. N. – K., deklarētā dzīvesvieta (dzīvevietas adrese), 2020. gada
2.septembra iesniegumu par 2019. gada 27. novembra dzīvojamās telpas īres līguma
Nr. 80 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, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
9.1. Pagarināt D. N. – K., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, īres tiesības uz
labiekārtotu 1 – istabas dzīvokli Rīgas ielā 34A-3, Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku
līdz 2021.gada 1. oktobrim.
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.
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3. Par Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīto sacensību
nolikumu
Ziņo I.Kalvāne
Vārds tiek dots V.Labinskim
Izskatot Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvas centra “Kvartāls”
vadītājas vietnieces Mārītes Vilcānes iesniegto Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīto sacensību 5. LĪVENHOFAS SKRĒJIENA pa Līvānu pilsētas ielām
nolikuma projektu un pamatojoties uz 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, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim atturoties
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
veltīto sacensību 5. LĪVENHOFAS SKRĒJIENS nolikumu (skatīt pielikumu Nr. 1).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Multifunkcionālā jauniešu
iniciatīvas centra “Kvartāls” vadītājas vietniece Mārīte Vilcāne.
Pielikumā: Nolikums uz 5 lpp.
4. Par dzīvokļa Lāčplēša ielā 23-33, Līvānos, Līvānu novadā izslēgšanu no
atsavināšanai nodoto objektu saraksta
Ziņo I.Kalvāne
Izskatot Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
ierosinājumu izslēgt dzīvokli Lāčplēša ielā 23-33, Līvānos, Līvānu novadā no
atsavināšanai nodoto objektu saraksta un turpmāk to izmantot kā īres dzīvokli
pašvaldības autonomās funkcijas: sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā nodrošināšanai, lai varētu nodrošināt ar dzīvojamo platību personas, kas
tiek iekļautas Līvānu novada domes palīdzības reģistrā nodrošināšanai ar dzīvojamo
platību, un ņemot vērā SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālās saimniecība” un Līvānu
novada domes amatpersonu veiktajā atsevišķu pašvaldības brīvo dzīvokļu apsekošanā
konstatēto, ka pašvaldības dzīvoklis Lāčplēša ielā 23-33, Līvānos, Līvānu novadā, kas
ir nodots atsavināšanai ar Līvānu novada domes 2018. gada 29. novembra lēmumu
Nr. 19-22, ir apmierinošā stāvoklī un derīgs dzīvošanai, un saskaņā ar Ministru
kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumu Nr. 87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība
budžeta iestādēs” 157. punktu, kas nosaka, ka: “Atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa
ieguldījumus, kas uzskaitīti apgrozāmo līdzekļu sastāvā, atjauno ilgtermiņa
ieguldījumu sastāvā, ja neparedzētu (vai iepriekš neparedzamu) apstākļu dēļ
atsavināšanas process netiek pabeigts un ir vadības lēmums atsavināšanai paredzēto
aktīvu turpināt izmantot budžeta iestādes darbības nodrošināšanai”, un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
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I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
– nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt dzīvokli Lāčplēša ielā 23-33, Līvānos, Līvānu novadā no
atsavināšanai nodoto objektu saraksta.
2. Dzīvokļa īpašumu Nr. 33 dzīvojamā mājā Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu
novadā atjaunot pašvaldības grāmatvedības uzskaites ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā
un turpmāk izmantot kā īres dzīvokli pašvaldības autonomās funkcijas: sniegt
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā nodrošināšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Uzskaites
daļas vadītāja – galvenā grāmatvede Ināra Gribonika un Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
5. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada
31. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Līvānu novada pašvaldības nolikums””.
Ziņo I.Kalvāne
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada 31.
marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Līvānu novada pašvaldības nolikums”” projektu
un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas pirmo punktu un 24. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 12 “Grozījumi
Līvānu novada domes 2016. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Līvānu
novada pašvaldības nolikums””
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai ir Juridiskās daļas vadītāja priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi ar pielikumu uz 1 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
6. Par zemes vienību nodošanu nomai
Ziņo J.Magdaļenoks
1. Izskatot A. K., dzīvo: (dzīvevietas adrese), 2020. gada 29. jūlija iesniegumu
par zemes vienības 0,5028 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660050045 nodošanu
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nomā, tika konstatēts, ka zemes vienība 0,5028 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76660050045, kas atrodas Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 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”, atzīta par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošo zemi.
Pamatojoties uz 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 21. pantu, 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, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
0,5028 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660050045, kas atrodas Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, un 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. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
2. Izskatot L. B., dzīvo: (dzīvevietas adrese), 2020. gada 11. augusta iesniegumu
par zemes vienības 0,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76660100489 nodošanu
nomā, tika konstatēts:
zemes vienība 1,09 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 76660100489, kas
atrodas Skolas ielā 7, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 2010. gada 30. jūnijā
reģistrēta zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda, Rožupes pagasta
zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 10000077747;
2020. gada 14. augustā ar Līvānu novada domes nekustamo īpašumu un zemes
lietu komisijas lēmumu Nr. 1-3.16/20/5-6 uz zemes vienības 1,09 ha kopplatībā ar
kadastra apzīmējumu 76660100489 daļu 0,1 ha platībā tika izbeigtas nomas tiesiskās
attiecības ar iepriekšējo nomnieku.
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Pamatojoties uz 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, 21. pantu 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, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piederošās zemes vienības
1,09 ha kopplatībā ar kadastra apzīmējumu 76660100489 daļu 0,1 ha platībā, kas
atrodas Skolas ielā 7, Rožupē , Rožupes pagastā, Līvānu novadā, un informāciju par
iznomājamo zemes vienības daļu 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. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
3. Izskatot V. S., dzīvesvieta: (dzīvevietas adrese), 2020. gada 31. augusta
iesniegumu par zemes vienības 0,798 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76520050584, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nodošanu nomā,
konstatēts, ka zemes vienība 0,798 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520050584
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. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo
māju apbūve.
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.
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Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
0,798 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520050584, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, un 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 2 lpp.
4. Izskatot I. R. – V., dzīvesvieta: (dzīvevietas adrese), iesniegumu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 76520050224 0,0626 ha platībā nomu un V. M.,
dzīvesvieta: (dzīvevietas adrese), iesniegumu par zemes vienības 0,0626 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 76520050224 nomas izbeigšanu, konstatēts:
zemes vienība 0,0626 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520050224 atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā;
zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve, zemes vienība
nav apbūvēta (Līvānu novada būvvaldes 15.07.2020. izziņa par būves neesību Nr. BIS
– BV – 23.1-2020-1051 (1-7/20/24));
atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta pirmās daļas un otrās daļas
noteikumiem ar Līvānu novada domes 2010. gada 31. decembra lēmumu Nr. 239(2).1.1 zemes lietotājai V. M. tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības ar tiesībām
izmantot zemes nomas pirmtiesības;
zemes nomas līgumu V. M. nav noslēgusi, bet ir turpinājusi lietot zemes
vienību un maksājusi NĪ nodokli;
ar 2014. gada 29. maija Līvānu novada domes lēmumu Nr. 7-14 zemes vienība
atzīta par piekritīgu Līvānu novada pašvaldībai.
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, kā arī
ņemot vērā V. M. iesniegumu par atteikumu nomāt zemes vienību, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
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Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
0,0626 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520050224, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, un 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.
7.Par līdzekļu piešķiršanu
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim, G.Krauklei
Paskaidro R.Šmukste
1.Izskatot Līvānu novada Sutru pagasta pārvaldes 2020.gada 9.septembra
vēstuli par līdzekļu piešķiršanu 8305,45 EUR apmērā Sutru ciema ūdens
atdzelžošanas iekārtu pārbūvei, sakarā ar iedzīvotāju sūdzībām par piegādātā ūdens
kvalitāti un veikto Sutru ciema atdzelžošanas stacijas darbības izpēti ar mērķi atrast
tehnoloģisko risinājumu, lai attīrītā ūdens kvalitāte atbilstu normatīvajos aktos
noteiktām prasībām, 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, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 8305,45 EUR Sutru pagasta pārvaldei Sutru ciema
ūdens atdzelžošanas iekārtu pārbūvei 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, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja Paulīna Zariņa un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas ierosinājumu,
lai nodrošinātu 2020.gadā Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/010
“Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai
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un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta” ietvaros apmaksāto neattiecināmo
izdevumu 5802,36 EUR apmērā un projektā neiekļaujamo izdevumu 40134,50 EUR
apmērā segšanu no pašvaldības budžeta finanšu līdzekļiem un turpinātu veikt projekta
realizāciju saskaņā ar vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, 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, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 45 936,86 EUR projekta Nr. 5.6.2.0/20/I/010
“Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai
un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta” īstenošanai 2020.gadā apmaksāto
projektā neattiecināmo izmaksu 5802,36 EUR apmērā un projektā neiekļaujamo
izmaksu 40134,50 EUR segšanai 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. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
3.Izskatot Līvānu Vladimiras Dievmātes ikonas pareizticīgo draudzes priestera
Mihaila Stoiko 2020.gada 4.septembra lūgumu (reģ. LND ar Nr. 2-1.9.2/20/1429 no
16.09.2020.) par līdzekļu piešķiršanu 3650 EUR apmērā bruģakmens seguma pie
pareizticīgo draudzes dievnama Preiļu ielā 7, Līvānos izbūves darbu apmaksai, sakarā
ar ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūvi baznīcai, betona seguma atjaunošana
nebija lietderīga, 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, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 3650 EUR apmērā Līvānu Vladimiras Dievmātes ikonas
pareizticīgo draudzei, reģ. nr. 99500000431, juridiskā adrese: Preiļu iela 7, Līvāni,
Līvānu novads, LV-5316, bruģakmens seguma pie pareizticīgo draudzes dievnama
Preiļu ielā 7, Līvānos izbūves darbu apmaksai 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. Slēgt līgumu ar Līvānu Vladimiras Dievmātes ikonas pareizticīgo draudzi,
reģ. nr. 99500000431, juridiskā adrese: Preiļu iela 7, Līvāni, Līvānu novads, LV5316, par piešķirto līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim.
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3.3. 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.
4. Izskatot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera
ierosinājumu nojaukt ēku, kas atrodas uz zemes vienības Rīgas ielā 214, Līvānos,
Līvānu novadā, konstatēts, ka ar Līvānu novada domes zemes komisijas 2002. gada 8.
novembra protokola Nr. 23 lēmumu Nr. 3 Danielam Krēmeram ir atjaunotas īpašuma
tiesības uz zemi Līvānu pilsētā Rīgas ielā 214 platībā 1054 m², saskaņā ar zemes
gabala robežu plānu, kadastra Nr. 76110051307, un ir noteikts apgrūtinājums - Līvānu
novada pašvaldības valdījumā esoša dzīvojamā māja Rīgas ielā 214, Līvānos. Līvānu
novada būvvaldes būvinspektora 2020. gada 15. septembra būves apsekošanas aktā
secināts, ka ēka nav derīga ekspluatācijai un atjaunošana nav iespējama.
Veicot tirgus izpēti, būves, kas atrodas uz zemes vienības Rīgas ielā 214,
Līvānos, Līvānu novadā, nojaukšanas izmaksas sastāda 2884,64 EUR (ieskaitot PVN
21%).
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, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1.Piešķirt līdzekļus 2884,64 EUR apmērā būves, kas atrodas uz zemes
vienības Rīgas ielā 214, Līvānos, Līvānu novadā nojaukšanai no Līvānu novada
pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā projektam “Ubaglīča projektēšana,
autoruzraudzība un būvniecība” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītāja Antra Vilcāne un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
8.Par Līvānu novada domes konkursa skolēniem “Mana biznesa ideja 2020”
nolikuma apstiprināšanu
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim, G.Krauklei
Paskaidro R.Šmukste
Izskatot Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājas Ineses Stahovskas
iesniegto Līvānu novada domes konkursa skolēniem “MANA BIZNESA IDEJA
2020” nolikuma projektu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un
41. panta pirmās daļas 2. punktu un Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
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Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Līvānu novada domes konkursa skolēniem “MANA BIZNESA
IDEJA 2020” nolikumu (skatīt Nolikumu pielikumā).
2.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Inese Stahovska.
Pielikumā: nolikums uz 8 lpp.
9.Par piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda 9.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” projektā
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro G.Kraukle
Izskatot Labklājības ministrijas sagatavoto sadarbības līguma “Profesionāla
sociālā darba attīstība pašvaldībās” projektu, kas izstrādāts Eiropas Sociālā fonda
9.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”
ietvaros, kura mērķis ir iesaistīt pašvaldību Ģimenes asistenta pakalpojuma
aprobēšanas Pilotprojektā kā sadarbības partneri, un pamatojoties uz projekta
atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025.
gadam” 2.Prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.2. rīcības
virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša sociālā vide)
2.2.2. uzdevuma (Nodrošināt veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamību un
attīstību Līvānu novadā) 2.2.2.3. pasākumam (Sociālo pakalpojumu kvalitātes un
pieejamības uzlabošana un dažādošana) un pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.
gada 17. decembra noteikumiem Nr. 686 "Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba
efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām"
9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas
noteikumi", kuri nosaka šī mērķa īstenošanas kārtību un likuma „Par pašvaldībām”
15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Eiropas sociālā fonda 9.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” projektā kā Sadarbības partnerim.
2. Līvānu novada domei slēgt sadarbības līgumu ar LR Labklājības ministriju
par Eiropas Savienības fondu darbības programmas 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam
ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba
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attīstība pašvaldībās" Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanu (pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Sociālā dienesta
vadītāja Arnita Briška.
Pielikumā: sadarbības līgums ar pielikumiem uz 5 lpp.
10.Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
7666 009 0286 Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Ziņo A.Vaivods
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2020. gada 30.aprīļa lēmumu Nr. 815(1) “Par zemes gabalu nodošanu nomai” un Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2020.gada 8.septembra protokolu
Nr. 1-3.3/15 par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 2,1716 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 009 0286 Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli,
un saskaņā ar Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz likuma Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta pirmās daļas
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, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 8.septembra pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
2,1716 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0286 Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Iznomāt M. P., adrese: (adrese) , Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu 7666 009
0286 2,1716 ha platībā par nosolīto summu 50,00 EUR (piecdesmit euro) par hektāru
gadā un PVN, uz pieciem gadiem.
3. Noteikt, ka nomas līgums ar Līvānu novada domi jānoslēdz līdz 2020. gada
15.oktobrim.
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.
11.Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7666 011
0079 Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu
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Ziņo A.Vaivods
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2020. gada 28.maija lēmumu Nr. 106(3) “Par zemes gabalu nodošanu nomai” un Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2020.gada 8.septembra protokolu
Nr. 1-3.3/16 par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 1,8724 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666 011 0079 Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli,
un saskaņā ar Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta pirmās daļas 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, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020.gada 8.septembra pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
1,8724 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 011 0079 Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Iznomāt Ē. U., dzīvo (dzīvesvietas adrese), Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra apzīmējumu
7666 011 0079 1,8724 ha platībā, par nosolīto summu 110,00 EUR (viens simts
desmit euro) par hektāru gadā un PVN, uz vienu gadu.
3. Noteikt, ka nomas līgums ar Līvānu novada domi jānoslēdz līdz 2020. gada
15.oktobrim.
4. Noteikt, ka atbildīgais 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.
12. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem ar 2020.gada 1.septembri
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem, kā arī ņemot vērā uzskaitītos pašvaldības izglītības iestāžu
uzturēšanas izdevumus pēc naudas plūsmas 2019.gadā, un atbilstoši Izglītības likuma
17.panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 418
„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
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deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt pašvaldību savstarpējos norēķinos pielietojamos izcenojumus ar
2020. gada 1. septembri vienam audzēknim mēnesī saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: izmaksu tabula uz 1 lpp.
13.Par telpu nomu
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots G.Krauklei
Sakarā ar Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra
izveidošanu un, lai Valsts ieņēmumu dienests varētu nodrošināt publisko funkciju
izpildi un pakalpojumu sniegšanu Līvānu novadā, ir nepieciešams grozīt ar Valsts
ieņēmumu dienestu noslēgto telpu nomas līgumu, turpmāk paredzot, ka Valsts
ieņēmumu dienestam tiek iznomāta telpa Nr.5, kas atrodas Līvānu novada domes ēkas
ar kadastra apzīmējumu 76110040702001 Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, 1.
stāvā un tiek izbeigta telpu noma Līvānu novada domes ēkas 3. stāvā.
Līvānu novada domē ir saņemts Valsts ieņēmumu dienesta,
reģ.nr.90000069281, juridiskā adrese Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, 05.11.2019.
iesniegums par telpu nomu Līvānos, kurā dienests piekrīt izmantot piedāvāto 1. stāva
telpu Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā sākot ar brīdi, kad savu darbu uzsāks
Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs.
Līvānu novada domes ēkas ar kadastra apzīmējumu 76110040702001 Rīgas
ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā 1. stāva nedzīvojamā telpa Nr. 5, nav nepieciešama
pašvaldības un tās iestāžu funkciju veikšanai. Saskaņā ar Finanšu daļas aprēķinu,
telpu nomas maksā iekļauti arī komunālo pakalpojumu izdevumi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2018.gada
20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 7.,
10., 12, 25., 26., 69.punktu, un ņemot vērā 2013.gada 29.augustā ar Valsts ieņēmumu
dienestu noslēgto Nomas līgumu Nr.FM VID LRI 2005/404/2013, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.Iznomāt Valsts ieņēmumu dienestam, reģ.nr.90000069281, juridiskā adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, nedzīvojamo telpu Nr.5, platībā 11,8 m2, kas atrodas
Līvānu novada domes ēkas ar kadastra apzīmējumu 76110040609001 pirmajā stāvā
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pēc adreses Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, līdz 2023.gada 1.septembrim, ar
nomas maksu 3,02 EUR /m2 bez PVN mēnesī , t.i. kopā 35,64 EUR mēnesī un PVN
un papildus maksa par vienas pašvaldības IP adreses un interneta izmantošanu 2,99
EUR bez PVN mēnesī un PVN.
2.Izbeigt Valsts ieņēmumu dienesta, reģ.nr.90000069281, juridiskā adrese
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, nedzīvojamo telpu nomu, kas atrodas Līvānu novada
domes ēkas ar kadastra apzīmējumu 76110040609001 trešajā stāvā, t.sk.
koplietošanas telpu Nr.98, 99, 100, 101, 102. lietošanu, pēc adreses Rīgas iela 77,
Līvāni, Līvānu novads.
3.Telpu nodošanu un pieņemšanu nodrošināt un nodošanas-pieņemšanas aktus
parakstīt no pašvaldības puses pilnvarots Līvānu novada domes Saimniecīkās
nodrošinājuma daļas saimniecības vadītājs Mārtiņš Kundziņš.
4.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne, par nomas līguma (vienošanās) slēgšanu Juridiskās daļas vadītāja - priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste.
Pielikumā: telpu nomas izvietojuma shēma
14. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā
Ziņo A.Vaivods
Paskaidro I.Peiseniece, G.Pastars
Vārds tiek dots V.Labinskim, J.Magdaļenokam, I.Jaunušānei
1.Izskatot Jaunsilavas pamatskolas 2020.gada 11.septembra vēstuli Nr. 112/40 un 2020.gada 15.septembra vēstuli Nr. 1012/41 par izmaiņām amatu vienību
sarakstā no 2020.gada 21.septembra sakarā ar izmaiņām personāla sastāvā, nosakot
amata vienībai “skolas māsa”, profesijas kods 2221 34, piemaksu par darba stāžu
ārstniecības jomā 4% apmērā no mēneša darba algas, 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, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V.
Labinskim atturories
NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt Jaunsilavas pamatskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2020.gada 1.septembra (skat. amatu vienību sarakstu
pielikumā).
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Jaunsilavas pamatskolas
direktore Janīna Usāre.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lp.
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2.Izskatot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2020.gada 15.septembra
vēstuli Nr.1-20/31 par izmaiņām amata vienību sarakstā - ar 2020.gada 1.septembri
amata vienībai “sporta treneris”, profesijas kods 3422 03 , piešķirt papildus 0,071
likmi, un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka
pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un
deputātam V. Labinskim atturories
NOLEMJ:
2.1. Ar 2020.gada 1.septembri palielināt slodzi Līvānu Bērnu un jaunatnes
sporta skolas amata vienībai “sporta treneris”, profesijas kods 3422 03, par 0,071
likmi, nosakot mēneša darba algu 790,00 EUR par vienu likmi.
2.2. Apstiprināt Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas amatu vienību
sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2020.gada 1.septembra (skatīt
pielikumā).
2.3. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 1239,00 EUR Līvānu Bērnu un
jaunatnes sporta skolai pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada pašvaldības 2020.gada
pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
2.4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore
Indra Iesalniece un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lp.
3. Izskatot Līvānu 2.vidusskolas 2020.gada 21.septembra vēstuli Nr.1.11/26
par finansējuma piešķiršanu izglītības iestādes darbības nodrošināšanai, saskaņā ar
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka pedagogu zemāko mēneša darba
algas likmi, un plānoto finansējuma apmēru no valsts mērķdotācijas pedagogu
atlīdzībai, ņemot vērā nepietiekamu valsts finansējumu Līvānu 2.vidusskolas
pedagogu atlīdzībai, ar 2020.gada 1.septembri amata vienībai “direktora vietnieks”,
profesijas kods 1345 09, piešķirt papildus 0,3 likmes un izveidot amata vienību
“pagarinātās dienas grupas skolotājs”, profesijas kods 2359 03, 0,3 likmes, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim atturories
NOLEMJ:
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3.1. Ar 2020.gada 1.septembri palielināt slodzi Līvānu 2.vidusskolas amata
vienībai “direktora vietnieks”, profesijas kods 1345 09, par 0,3 likmēm, nosakot
mēneša darba algu 993,00 EUR par vienu likmi.
3.2. Ar 2020.gada 1.septembri izveidot amata vienību “pagarinātās dienas
grupas skolotājs”, profesijas kods 2359 03, 0,3 likmes, nosakot mēneša darba algu
790,00 EUR par vienu likmi.
3.3. Apstiprināt Līvānu 2.vidusskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2020.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
3.4. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 2272,00 EUR Līvānu 2.vidusskolai
pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
3.5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu 2.vidusskolas direktore Klavdija Daukšte un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lp.
4. Izskatot Rožupes pamatskolas 2020.gada 16.septembra vēstuli Nr.1-12/30
par izmaiņām amata vienību sarakstā - ar 2020.gada 1.septembri amata vienībai
“pirmsskolas izglītības skolotājs”, profesijas kods 2342 01 , piešķirt papildus 0,087
likmes, un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka
pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi, un plānoto finansējuma apmēru no valsts
mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”,
„pret” – nav un deputātam V. Labinskim atturories
NOLEMJ:
4.1. Ar 2020.gada 1.septembri palielināt slodzi Rožupes pamatskolas amata
vienībai “pirmsskolas izglītības skolotājs”, profesijas kods 2342 01 , par 0,087
likmēm, nosakot mēneša darba algu 790,00 EUR par vienu likmi.
4.2. Apstiprināt Rožupes pamatskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2020.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
4.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rožupes pamatskolas direktore
Sanita Dubovska .
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lp.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka
pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi, un plānoto finansējuma apmēru no valsts
mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada
31.decembrim, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro
26

daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim atturories
NOLEMJ:
5.1. Apstiprināt Līvānu 1.vidusskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2020.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
5.2. Apstiprināt Rudzātu vidusskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2020.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
5.3. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 996,00 EUR Rudzātu vidusskolai
pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
5.4. Apstiprināt Līvānu Bērnu un jauniešu centra amatu vienību sarakstu un
noteiktās mēneša darba algas no 2020.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
5.5. Apstiprināt Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas amatu
vienību sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2020.gada 1.septembra (skatīt
pielikumā).
5.6. Apstiprināt Jersikas pamatskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2020.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
5.7. Apstiprināt Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” amatu
vienību sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2020.gada 1.septembra (skatīt
pielikumā).
5.8. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 1511,00 EUR Līvānu novada
pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada
pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2020.gada pamatbudžetā.
5.9. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 966,00 EUR Jaunsilavas
pamatskolai pedagogu atlīdzībai no Līvānu
novada pašvaldības 2020.gada
pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
5.10. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu 1.vidusskolas direktors Gatis Pastars, Rudzātu
vidusskolas direktore Valentīna Vaivode, Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktore
Zane Praņevska, Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas direktors
Gunārs Luriņš, Jersikas pamatskolas direktore Inese Jaunušāne, Līvānu novada
pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja Aija Grugule, Jaunsilavas
pamatskolas direktore Janīna Usāre un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu vienību saraksti uz 6 lp.
15. Par vienota pašvaldības izglītības iestāžu bērnu pirmsskolas
pieteikumu reģistra programmas ieviešanu
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Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots I.Jaunušanei, R.Aļijevam, V.Labinskim
Paskaidro G.Kraukle, I.Peiseniece
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes ierosinājumu, saskaņā ar Līvānu
novada domes 2020.gada 25.jūnija saistošajos noteikumos Nr.6 “Par pirmsskolas
vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada
pašvaldības izglītības iestādēs” paredzēto vienota pašvaldības izglītības iestāžu bērnu
pirmsskolas pieteikumu reģistra izveidi, kura ieviešanai atbilstoši darba uzdevumā
noteiktajam nepieciešams pašvaldības finansējums līdz 10000 EUR, un ņemot vērā
pakalpojuma izpildes termiņu - 2021.gada janvāri, kā arī pamatojoties uz Vispārējās
izglītības likuma 26.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt iepirkumu elektroniskajā iepirkumu sistēmā par vienota pašvaldības
izglītības iestāžu bērnu pirmsskolas pieteikumu reģistra programmas ieviešanu.
2. Slēgt līgumu ar izvēlēto pretendentu par pakalpojumu portālā
www.epakalpojumi.lv un vienotā pašvaldību sistēmā – lietojumprogrammas
“Pirmsskolu rindas” ieviešanu.
3. Paredzēt Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā finansējumu
atbilstoši iepirkuma rezultātiem lietojumprogrammas “Pirmsskolu rindas” ieviešanas
izdevumu apmaksai.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece, Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska un
Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Juris Sniķers.
5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Līvānu novada domes priekšsēdētāja
vietniecei Gintai Krauklei.
16.Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu
Ziņo A.Vaivods
Paskaidro I.Peiseniece, R.Šmukste
Vārds tiek dots G.Krauklei, V.Labinskim
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6. un 9.punktu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 13.punktu un saskaņā ar Līvānu novada domes 2019.gada
30.aprīļa noteikumiem “Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju
profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”,
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„pret” – nav un deputātiem I. Jaunušānei, V. Labinskim, G. Pastaram nepidaloties
balsošanā
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu ar
2020.gada 1.septembri saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā: Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba alga ar
2020.gada 1.septembri uz 1 lpp.
Sēde beidzas plkst. 1220
Protokols parakstīts 2020.gada 30.septembrī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

A.Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītājas vietniece

V.Loča
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