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Sēdes sākums plkst.830
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Andrejs BONDAREVS
2) Māris GRIGALIS
3) Inese JAUNUŠĀNE
4) Ināra KALVĀNE
5) Jānis MAGDAĻENOKS
6) Ivans MATROSOVS
7) Gatis PASTARS
8) Pēteris ROMANOVSKIS
9) Andris VAIVODS
10) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS, attaisnojoša iemesla dēļ,
2) Ginta KRAUKLE, attaisnojoša iemesla dēļ,
3) Valdis LABINSKIS, attaisnojoša iemesla dēļ,
4) Ļevs TROŠKOVS, attaisnojoša iemesla dēļ,
5) Ainis VEIGURS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
2) Renāte ŠMUKSTE, Juridiskās daļas vadītāja-priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos,

3) Iveta DOBELE, Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece /domes sēdes
darba kārtības 1. jautājuma un 2. jautājuma izskatīšanas laikā/,
4) Antra VILCĀNE, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa vadītāja
/domes sēdes darba kārtības 3. jautājuma un 4. jautājuma izskatīšanas laikā/,
5) Ilga PEISENIECE, Izglītības pārvaldes vadītāja /domes sēdes darba kārtības
6.jautājuma izskatīšanas laikā/
Pirms domes sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanas, domes priekšsēdētājs
iepazīstina klātesošos ar deputāta Valda Labinska e-pastu, kuru deputāts Valdis
Labinskis 1.oktobra vakarā ir nosūtījis visiem deputātiem un par domes sēžu
organizēšanu atbildīgajiem pašvaldības speciālistiem.
Domes priekšsēdētājs lūdz Juridiskās daļas vadītāju-priekšsēdētāja padomnieci
juridiskajos jautājumos Renāti Šmuksti skaidrot deputāta Valda Labinska e-pastā
minēto jautājumu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Juridiskās daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
Renāte Šmukste iepazīstina klātesošos ar 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” nosacījumiem. Noteikumu 2.3.apakšpunkts skaidro terminu
“pasākums”: “pasākums – privāts pasākums publiskās telpās vai vietās, kā arī publisks
pasākums, tai skaitā sapulce, gājiens, pikets, organizētas reliģiskas darbības, kas
veicamas pulcējoties, sporta pasākums”. Noteikumu 6.1.apakšpunkts nosaka, ka
“vietās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fiziski distanci”. Juridiskās daļas
vadītāja-priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste uzskata,
ka iestarpinājums “kur tas ir iespējams” ir divdomīgi saprotama. Noteikumu 6.2.punkts
nosaka, ka “neievērojot šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto prasību, publiskās
iekštelpās un ārtelpās vienlaikus pulcēties var: “personas, kuras minētās prasības nevar
ievērot darba vai dienesta pienākumu dēļ”. Vai uz deputātu attiecas šis “darba vai
dienesta pienākumu dēļ”. Juridiskās daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste uzskata, ka to varētu attiecināt, jo deputātiem
ir saistības. Tālāk ir vēl viens kritērijs, kas ir jāievēro. Tas ir noteikts sadaļā “Pulcēšanās
ierobežojumi” 15.punktā, kas nosaka, ka “organizējot pasākumu vai saimniecisko
pakalpojumu” 15.2.apakšpunkts nosaka - “vienai personai telpā tiek nodrošināti ne
mazāk kā 3 m2 no pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas
platības”. Juridiskās daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
Renāte Šmukste paskaidro, ka izvērtējot šīs ēkas inventarizācijas lietu, šai telpai ir 60
m2. Ja mēs matemātiski aprēķinām 60 : 3, tātad šajā telpā vienlaicīgi var atrastie 20
cilvēki, šo noteikumu mēs neesam pārkāpuši, pagājušajā sēdē piedalījās 17 cilvēki.
Šodien jūs esat 10, mēs ar Intu - 12 un speciālisti uz katru jautājumu skaidrojuma
sniegšanai tiks aicināti iekšā. Tātad arī šodien mēs uzskatām, ka mēs šos noteikumus
neesam pārkāpuši. Kāds ir jūsu viedoklis?
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods izsaka savu viedokli: “Tātad tas ir
skaidrojums, šobrīd ir divi varianti būtībā, vai nu šobrīd mēs turpinām sēdi vai
pārtraucam un tad pārtraukumu izsludinām uz noteiktu laiku. Tā ka man 1100 jābrauc
uz Rīgu un Gintas arī nav kas vada, viņa ir komandējumā. Tātad šodien mēs varētu ap
kādiem 6 – 7 sanākt, varam arī rīt sanākt vai svētdien. Es runāju ar Baibu, jautājumi ir
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steidzīgi saistīti ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, saistībā ar mūsu jauno angāru,
ka ir rūpnīca un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi mūsu projektu ar
nosacījumiem un 2. septembrī lēma par to, ka līdz 5.oktobrim mums ir jāiesniedz šis
pamatojums, tāpēc vispār arī ārkārtas sēde plus pārējie darba kārtības jautājumi, kuri
arī ir steidzīgi. Arī otrais jautājums par izmaiņām Integrētajā attīstības programmā.
Jautājumi ir ļoti nozīmīgi. Bet runājot ar speciālistiem būtībā plkst. pusdeviņos vai
deviņos mēs pirmdien arī varētu sanākt kopā, un jautājumi ir sagatavoti, visi dokumenti
ir, būtībā mēs varam arī pirmdien. Pirmdien ir jāaizsūta Centrālajai finanšu un līgumu
aģentūrai elektroniski, tātad tur nekādu problēmu nebūs. Kas attiecas par jautājumu šeit,
ir tāds punkts, par ko piemin deputāts Valdis Labinskis: “paziņoju, ka, ņemot vērā
likumdošanu un pamatojoties uz Covid 19 izplatījumu, es šajā sēdē nepiedalīšos,
uzskatu, ka sēdes notikšanas gadījumā pieņemto lēmumu likumība ir apšaubāma”.
Būtībā mums šobrīd, pārējiem deputātiem ir jānobalso, vai nu mēs turpinām sēdi vai
pārtraucam sēdi līdz noteiktam laikam. Ja pārējiem deputātiem, esošajiem, nebūs
iebildumu, tad mēs varam arī šodien turpināt sēdi. Bet tagad varbūt pirms noskaidrojam,
kādi jautājumi un jūsu viedokli pirms mēs balsojam, vai sēdi pārtraukt.”
Deputāts Māris Grigalis ierosina skaidrojumu nosūtīt kolēģim.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods turpina: “Kolēģim tika izskaidrots arī
pagājušajā sēdē, mēs jau arī pagājušajā sēdē bijām gatavi sniegt šo informāciju, bet tā
ka kolēģis neiebilda un neko neteica sēdes sākumā, tāpēc mēs arī nemaz neskaidrojām
šo jautājumu.”
Deputāts Gatis Pastars: “Es teiktu tā, ka, ja mēs šeit esam ievēlēti, mūsu galvenā
doma ir pieņemt lēmumus, ja mēs negribam pieņemt lēmumus, attaisnojot savu rīcību
vai nevēlēšanos rīkoties pamatojoties uz kaut kādām bažām, tad man jautājums ir tāds
– ja, piemēram, notiek kaut kas ļaunāks, nezinu - armagedons krīt, karaspēks nāk pāri,
ko tad mēs arī baidīsimies un nepieņemsim lēmumus. Mums ir jāstrādā”.
Deputāte Ināra Kalvāne izsaka piekrišanu deputāta Gata Pastara izteiktajam
viedoklim.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods: “Jebkurā gadījumā noteikti būs vēstule
VARAM ministrijai un atbilstoši SPKC un, protams, pats galvenais, leģitimitāti mūsu,
juridiski šos jautājumus apstrīdēt nevarēs un otrais ir tas, ka izvērtēs un droši vien, ka
sniegs vērtējumu šīs iestādes. Nākošo sēdi es uzreiz pasaku, ka es vienkārši negribēju,
jo šeit ir daži jautājumi, mēģināsim pārcelt uz Kultūras centru. Tādas iespējas kā bija
iepriekš mums nav, jo, ņemot vērā šos trīs metrus, tur notiek pasākumi dažādi, tātad
lielā zāle arī nav iespējama, tā ir kamerzāle, tā ir mums. Jebkurā gadījumā meklēsim
risinājumu, bet droši vien, ka skatoties arī uz priekšu kā mums veiksies Latvijā un arī
jūs ziniet kā Daugavpilī, Kuldīgā. Mēs izdevām vakar rīkojumu saistībā ar Kuldīgu,
Daugavpili, par sporta pasākumiem, šobrīd izvērtējam braucienus, piemēram, vajadzēja
notikt Daugavpilī pasākumam attiecībā uz mūsu sporta skolu, bet viņi pārceļ uz
Preiļiem un Daugavpils arī piedalīsies. Nedrīkstam mēs jokot, šobrīd galvenais ir
nodrošināt mācību procesu skolās”.
Tālāk domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē klātesošos par to, ka
apmeklētājiem tiks ierobežota klātbūtne arī Rožlejās un slimnīcā. Tālāka pašvaldības
rīcība būs atkarīga no situācijas valstī un valdības pieņemtajiem lēmumiem. Jāseko līdzi
situācijai, bet ir jāstrādā un lēmumi jāpieņem. Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods
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uzskata, ka domes sēde jāturpina. Ārkārtas sēdes nav kārtējās un domes priekšsēdētājs
atvainojas, ka nenoteica citu domes sēdes vietu, bet tā ka iepriekšējā sēdē no deputātiem
nebija aizrādījumu un tā ir ārkārtas sēde, kur jautājumi tiek skatīti ātri un, protams,
nākošajās sēdēs tiks ņemts vērā arī deputāta Valda Labinska ieteikums.
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods: “Tāds ir šobrīd šis skaidrojums. Tātad,
jautājums šobrīd, vai ir nepieciešamas izmaiņas mūsu darbībā šīsdienas izsludinātās
sēdes vai atstājam tā kā ir izsludināts un izvērtējam šos jautājumus šobrīd un skatām
šos jautājumus.
Tātad nobalsosim, vai mēs piekrītam turpināt šīsdienas sēdi šajās telpās, šajā
vietā, bez pārtraukuma.
Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
Turpināt domes sēdi domes sēžu zālē un izskatīt visus iepriekš izsludinātos
domes sēdes darba kārtības jautājumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto ārkārtas domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.–2025.gadam 3.daļā “Rīcību plāns 2019-2025”, 4.daļā “Investīciju plāns
2019-2021” un tā pielikumā Nr.1. “ITI projektu idejas periodam 2019-2025”.
Ziņo A. Vaivods.
2. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2020. gada 3. augusta sēdes lēmumā
Nr. 15-1 „Par projektu „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana
jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai
2.kārta””. Ziņo A. Vaivods.
3. Par nekustamā īpašuma iegādi. Ziņo A. Vaivods.
4. Par ēkas lietošanas veida maiņu. Ziņo A. Vaivods.
5. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības „Skrituls” projektam
„Austrumvidzemes novada – Kusas tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju
kolektīvam “Daugavieši””. Ziņo A. Vaivods.
6. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm interešu
izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Ziņo A. Vaivods.
1. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.–2025.gadam 3.daļā “Rīcību plāns 2019-2025”, 4.daļā “Investīciju plāns
2019-2021” un tā pielikumā Nr.1. “ITI projektu idejas periodam 2019-2025”.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2020. gada 2. septembra
lēmumu Nr. 39-2-60/5915 par projekta iesniegumu Nr.3.3.1.0/20/I/018 „Līvānu
industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un
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uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.kārta”, veikt grozījumus ar Līvānu novada
domes 2019.gada 28.februāra sēdes lēmumu Nr.2-7 „Par Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmas 2019.-2025. gadam Gala redakcijas apstiprināšanu”
(ar grozījumiem Līvānu novada domes 2020. gada 21.maija lēmuma Nr. 9-1 redakcijā)
apstiprinātās Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.
gadam 3. daļas „Rīcību plāns 2019-2025” pasākumā Nr. 2.5.1.8. „Līvānu industriālās
zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai 2.kārta”, t.sk. 4.daļas „Investīciju plāns 2019-2021” pasākumā
Nr. 2.5.1.8., un tā pielikuma Nr.1. „ITI projektu idejas periodam 2019-2025” pasākumā
Nr. 2.5.1.8., un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem
Nr.593 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta
mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai
teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
īstenošanas noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 3. punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Precizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025. gadam 3. daļas „Rīcību plāns 2019-2025” pasākumu Nr. 2.5.1.8. „Līvānu
industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.kārta”, t.sk. 4.daļas „Investīciju plāns 20192021” pasākumu Nr. 2.5.1.8., un tā pielikuma Nr.1. „ITI projektu idejas periodam 20192025” pasākumu Nr. 2.5.1.8.
2. Precizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025. gadam 3.daļu „Rīcību plāns 2019-2025” (skat. pielikumā).
3. Precizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025. gadam 4. daļu „Investīciju plāns 2019-2021” (skat. pielikumā).
4. Precizēt 4. daļas „Investīciju plāns 2019-2021” pielikumu Nr.1 „ITI projektu
idejas periodam 2019-2025” (skat. pielikumā).
5. Lēmumu publiskot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS), Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā „Līvānu novada vēstis”,
pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv, kā arī nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Plānošanas
un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
Pielikumā:
1) 3.daļa „Rīcību plāns 2019-2025” uz 46 lapām,
2) 4.daļa „Investīciju plāns 2019-2021” uz 38 lapām,
3) 4.daļas „Investīciju plāns 2019-2021” pielikums Nr.1. „ITI projektu idejas periodam
2019-2025” uz 22 lapām.
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2. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2020. gada 3. augusta sēdes lēmumā
Nr. 15-1 „Par projektu „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana
jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai
2.kārta”” .
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro I. Dobele
Izskatot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2020. gada 2. septembra
lēmumu Nr. 39-2-60/5915 par projekta iesniegumu Nr.3.3.1.0/20/I/018 „Līvānu
industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.kārta”, apstiprināšanu ar nosacījumu un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.593
„Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa
„Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
īstenošanas noteikumi”, kā arī pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025. gadam” 2. prioritātes
(Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) Rīcību virziena 2.5. „Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša uzņēmējdarbības vide” Uzdevuma
2.5.1. „Radīt un attīstīt piemērotu tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai Līvānu novadā” pasākumam Nr. 2.5.1.8. „Līvānu industriālās zonas
infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai 2.kārta” un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 3.
punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu Līvānu novada domes 2020. gada 3.augusta sēdes lēmumā
Nr. 15-1 „Par projektu „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu
uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.kārta” un izteikt
2. punktu šādā redakcijā:
„2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 1 856 798,85 EUR apmērā, t.sk. 1 844
158,91 EUR ir attiecināmās izmaksas, no kurām 1 407 576,64 (76,33%) ir Eiropas
reģionālās attīstības fonda finansējums, 73 491,72 EUR (3,99%) ir Valsts budžeta
dotācija pašvaldībai, 168 967,52 EUR (9,16%) ir Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējums, 194 123,03 EUR (10,53%) ir Līvānu novada pašvaldības privātās
attiecināmās izmaksas, un 12 639,94 EUR ir neattiecināmās izmaksas, bet 400 231,26
EUR ir projektā neiekļaujamās izmaksas, no kurām neiekļaujamā PVN 21 % daļa ir
305 416,51 EUR atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 99.panta pirmās daļas
3.punktam”.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Uzskaites daļas vadītāja - galvenā grāmatvede Ināra
6

Gribonika, Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska un Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
3. Par nekustamā īpašuma iegādi.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots I. Kalvānei, G. Pastaram
Paskaidro A. Vilcāne, R. Šmukste
Izskatot J. S., dzīvo (adrese), priekšlikumu pašvaldībai iegādāties nekustamo
īpašumu „Krustceļi”, Turki, Turku pagasts, Līvānu novads, kas sastāv no zemes
vienības 0,6136 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76860030173, konstatēts:
īpašums ar nosaukumu „Krustceļi” atrodas Līvānu novada Turku pagasta
Turkos, reģistrēts Turku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000445933, tā
īpašnieks ir J. S. Līvānu novada pašvaldībai ir nostiprināta nomas tiesība uz zemes
gabala daļu 0,4 ha platībā, kas ir daļa no zemes gabala kopplatībā 0,6136 ha ar kadastra
apzīmējumu 76860030173, uz 10 gadiem ar apbūves tiesībām, saskaņā ar 2008. gada
5. februāra nomas līgumu Nr. 18 un 2008. gada 31. oktobra vienošanos Nr.1, uz
īpašuma atrodas Līvānu novada pašvaldībai piederoša ēka “Saieta nams Turki”.
Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pildot
savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus,
kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. Minētā likuma 77. panta otrā daļa
nosaka, ka pašvaldības īpašums izmantojams attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan nododot to publiskā lietošanā (ceļi, ielas,
laukumi, parki), gan veidojot iestādes un pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina
iedzīvotāju tiesības un sniedz tiem nepieciešamos pakalpojumus (pārvaldes iestādes,
sociālās un veselības aprūpes, izglītības, kultūras, sporta un citas iestādes). Likuma 15.
panta pirmās daļas 2. punktā ir noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību
(ielu, ceļu un laukuma būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu; ielu, laukumu un citu
publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu; parku skvēru un zaļo zonu
ierīkošanu un uzturēšanu).
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.pants nosaka, ka publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība, rīkojas ar finanšu
līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar
mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; manta atsavināma un nododama
īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; manta iegūstama
īpašumā vai lietošanā par iespējami zemāku cenu. Minētā likuma 8. pants nosaka, ka
publiskai personai un kapitālsabiedrībai aizliegts iegādāties īpašumā vai lietošanā
mantu vai arī pasūtīt pakalpojumus vai darbus par acīmredzami paaugstinātu cenu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, lai nodrošinātu pašvaldībai piederošās ēkas
“Saieta nams Turki” apsaimniekošanu un teritorijas labiekārtošanu, un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta pirmās daļas 2.
punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 77. panta otro daļu, likuma „Publiskas
7

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likums” 3. un 8. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Konceptuāli piekrist iegādāties nekustamo īpašumu „Krustceļi”, Turki, Turku
pagasts, Līvānu novads, kas sastāv no zemes vienības 0,6136 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76860030173.
2. Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai
organizēt īpašuma novērtēšanu.
3. Izdevumus par vērtēšanu segt no Līvānu novada pašvaldības 2020.gada
pamatbudžeta sadaļā “Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
izdevumi” plānotajiem līdzekļiem.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
4. Par ēkas lietošanas veida maiņu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots I. Jaunušānei, J. Magdaļenokam, I. Kalvānei
Paskaidro A. Vilcāne
Izskatot Jersikas pagasta pārvaldes vadītājas Anitas Lietaunieces 2020. gada 23.
septembra iesniegumu par pašvaldībai piederošās ēkas Liepu ielā 16, Upeniekos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā lietošanas veida maiņu, konstatēts:
īpašums “Sadzīves pakalpojumu ēkas” ar kadastra Nr. 76520030322 reģistrēts
Jersikas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000459592, kas sastāv no zemes
gabala 1255 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 76520030322, zemes vienības
lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), un vienas ēkas ar
kadastra apzīmējumu 76520030322001, ēkas pašreizējais galvenais lietošanas veids ir
1263 – Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas.
Īpašums faktiski netiek izmantots no 2017. gada.
Iedzīvotāji vairākkārt ir interesējušies par iespējām īrēt vai iegādāties
dzīvojamo platību Jersikas pagastā. Šis ir vienīgais pašvaldībai piederošais īpašums, ko
varētu izmantot palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājuma risināšanā iedzīvotājiem,
tāpēc ir nepieciešams mainīt ēkas lietošanas veidu no 1263 – Skolas, universitātes un
zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas uz 1110 – Viena dzīvokļa mājas.
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”
zemes vienības ar kadastra Nr. 76520030322 plānotā (atļautā) izmantošana ir Ciemu
centra apbūves teritorija (C2), kur viens no galvenajiem teritorijas izmantošanas
veidiem ir dzīvojamo māju apbūve.
Ņemot vērā Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumu Nr. 326 “Būvju
klasifikācijas noteikumi” 8. punktu, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
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pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Mainīt ēkas Liepu ielā 16, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar
kadastra apzīmējumu 76520030322001 galveno lietošanas veidu no 1263 – Skolas,
universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas uz 1110 – Viena dzīvokļa
mājas.
2. Uzdot Līvānu novada domes būvniecības un infrastruktūras daļai organizēt
nepieciešamās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi ēkas lietošanas veida
maiņai.
3. Izdevumus par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi segt no Līvānu
novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta sadaļā “Privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas izdevumi” plānotajiem līdzekļiem.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi Līvāni novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne un Būvniecības un
infrastruktūras daļas vadītājs Intis Svirskis.
5. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības „Skrituls” projektam
„Austrumvidzemes novada – Kusas tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju
kolektīvam “Daugavieši””.
Ziņo A. Vaivods
Izvērtējot biedrības „Skrituls”, reģ. Nr. 40008228227, adrese "Kalmes",
Vuceni, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5316, 2020. gada 24. septembra
iesniegumu par dotācijas piešķiršanu projekta “Austrumvidzemes novada – Kusas
tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam “Daugavieši”” realizācijai, tika
konstatēts, ka biedrība „Skrituls” ir iesniegusi biedrībā “Preiļu rajona partnerība”
projektu “Austrumvidzemes novada – Kusas tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju
kolektīvam “Daugavieši””, saskaņā ar kuru ir paredzēts iegādāties tautas tērpus Līvānu
novada Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvam „Daugavieši”. Projekta
kopējās izmaksas 10 296 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) finansējums 7890,33 EUR, un līdzfinansējums 2405,67 EUR.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar projekta atbilstību „Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam” 1. prioritātes
(„Dzīves un darba prasmes, pašiniciatīva un uzņēmība”) 1.3. rīcības virziena („Visa
mūža garumā tiek saglabāta un attīstīta iedzīvotāju pašaktivitāte, uzņēmība, dzīves
prasmes, atbildība, gatavība saprātīgi riskēt un vēlme strādāt”) uzdevumam 1.3.1.
(„Mūžizglītības un pašīstenošanās pasākumi Līvānu novada iedzīvotāju
uzņēmējdarbības, darba iemaņu, prasmju un personīgās individualitātes attīstībai”) un
2. prioritātes („Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”) 2.2. rīcības virziena
(„Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
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nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša sociālā vide”) uzdevumam 2.2.4.
(„Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību un dažādošanu, rekreācijas teritoriju
izveidi un labiekārtošanu Līvānu novadā saturīga brīvā laika pavadīšanai”), un ņemot
vērā, ka biedrība “Preiļu rajona partnerība” ar 2020. gada 21. septembra lēmumu
Nr.2020/SVVA/7/2.3-2 ir atzinusi, ka projekta iesniegums atbilst biedrības “Preiļu
rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015. – 2020. gadam
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu un 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt biedrības „Skrituls”, reģ. Nr. 40008228227, adrese "Kalmes",
Vuceni, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5316, projekta “Austrumvidzemes
novada – Kusas tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam “Daugavieši””
ieviešanu.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada pašvaldības 2021. gada
pamatbudžetā paredzēt līdzekļus 2 405,67 EUR apmērā šī lēmuma 1. punktā norādītā
projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Plānošanas
un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
6. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm interešu
izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro I. Peiseniece
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 29.septembra rīkojumu Nr.574 “Par
mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2020.gadam”,
Ministru kabineta 2001.gada 28. augusta noteikumiem Nr.382 ,,Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem
Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 2013.gada 30.maija noteikumiem Nr.4
“Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtība Līvānu novadā”
un pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu un likuma ,,Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas līdzekļu sadalījumu Līvānu novadā realizēto
interešu izglītības programmu finansēšanai no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada
31.decembrim (pielikums Nr.1, Nr.2).
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2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.
Pielikumā:

1) slodžu sadalījums interešu izglītības programmu īstenošanai
2020./2021.mācību gadā Līvānu novada izglītības iestādēs no valsts
budžeta mērķdotācijas līdzekļiem uz 2 lpp.,
2) valsts budžeta mērķdotācijas sadale Līvānu novada interešu izglītības
programmu un sporta skolu pedagogu daļējai samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020. gada
1.septembra līdz 2020. gada 30. decembrim uz 1 lpp.

Sēde beidzas plkst.930
Protokols parakstīts 2020. gada 5. oktobrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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