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1.Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija
3., 10., un 17. jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
vadīja Līvānu novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sanāksmi.
29.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle teica uzrunu
Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas izlaidumā.
29. maijā un 16.jūnijā norisinājās sanāksmes par valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra izveides projekta virzību. Sanāksmē piedalījās Līvānu novada
domes vadība un domes speciālisti. 16.jūnija sanāksmē piedalījās arī valsts iestāžu
pārstāvji.
29.maijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods rīkoja atbildīgo
speciālistu sanāksmi par Līvānu novada pašvaldības investīciju projekta “Ielu
pārbūves darbi Līvānos, Līvānu novadā” iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai.
1.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar Nodarbinātības valsts aģentūras
Preiļu filiāles Nodarbinātības organizatori Antru Šolku, lai pārrunātu jautājumus par
vasaras nodarbinātību skolēniem.
2.jūnijā un 12. jūnijā notika bezatkritumu pilsētas iniciatīvas “Tīri.Labi. Pilsēta bez
atkritumiem” darba grupas videokonference ar biedrības “Zaļā Brīvība” un aģentūras
“Vīlands Associates” pārstāvjiem par turpmākajām projekta aktivitātēm.
2.jūnijā notika Līvānu novada domes un atbildīgo speciālistu tikšanās, lai pārrunātu
jautājumus par nepieciešamajām izmaiņām pašvaldības normatīvajos aktos un darba
organizācijā sakarā ar to, ka ar 2020. gada 1. jūliju stājas spēkā Administratīvās
atbildības likums, kurā ir noteikts administratīvā pārkāpuma procesa un atbildības
jauns regulējums.
3.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Latgales plānošanas
reģiona Rīgas birojā tikās ar potenciālo investoru, lai pārrunātu investīciju iespējas
Līvānu novadā.
3.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Līvānu novada
domes izpilddirektors Uldis Skreivers un atbildīgie domes speciālisti tikās ar SIA
“Grupa 93” pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par Līvānu novada teritorijas
plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumu virzību. Tajā paredzēts noteikt Līvānu
pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu
organizēšanas vietas.
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4.jūnijā Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrā notika Līvānu novada kultūras,
bibliotēku, uzņēmējdarbības, jaunatnes un sociālo iestāžu vadītāju sanāksme un
Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme.
Līdz 8.jūnijam Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne bija
atvaļinājumā.
No 8.jūnija līdz 15.jūlijam Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers ir
atvaļinājumā.
11.jūnijā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Sutru
pagasta valdes sēdē.
12.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle teica uzrunu
Līvānu 1. vidusskolas 9.klašu izlaidumā.
13.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Valsts policijas
Latgales reģiona pārvaldes priekšnieku Juri Pastaru, lai pārrunātu sabiedriskās
kārtības nodrošināšanas jautājumus Līvānu novada teritorijā.
13.jūnijā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne vadīja Līvānu
novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi.
13.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods teica uzrunu Jersikas
pamatskolas 9.klases izlaidumā.
13.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle teica uzrunu
starptautiskās labdarības organizācijas Y’s Men’s International kluba “Līvāni
Labdarība” dibināšanas pasākumā un tikās ar vietējiem kluba biedriem un Y’s Men’s
International Somijas un Baltijas reģiona prezidenti Piia Karro-Selg un kluba
prezidentu Mikko Selg.
16.jūnijā Līvānu novada Kultūras centrā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde
un Līvānu novada domes komiteju sēdes.
18.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Līvānu
novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar domes atbildīgajiem
speciālistiem un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” vadību, lai
pārrunātu jautājumus par pašvaldības sociālo dzīvokļu izveides iespējām.
19.jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Meža ielas
skvērā piedalījās rododendru stādīšanas akcijā, kuras ietvaros kopā ar pašvaldības
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem tika iestādīti 40 rododendru
stādi.

4

2. Dzīvokļu jautājumi
Ziņo I.Kalvāne
1. Izskatot Z.K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), Līvānos, Līvānu novadā,
2020. gada 26. maija iesniegumu par 2019. gada 9. decembra dzīvojamās telpas īres
līguma Nr. 82 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 A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, , A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav, un deputātam Ļ. Troškovam nepiedaloties balsošanā
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt Z.K., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, īres tiesības uz labiekārtotu 1 –
istabas dzīvokli (adrese), Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku līdz 2021.gada 1. jūlijam.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot I.V., deklarētā dzīvesvieta (adrese), Līvānu novads, 2020. gada
29.maija iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā jaunajai ģimenei, kas nav
nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, un atbilstoši Līvānu novada domes
2006.gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā” 8.2 punktam, un 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 A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, , A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav, un deputātam Ļ. Troškovam nepiedaloties balsošanā
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt I.V, ģimenes sastāvs 4 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese),
Līvānu novads, labiekārtota 3 – istabu dzīvokļa Rīgas ielā 10A-3, Līvānos, Līvānu
novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2020. gada 1.oktobrim, ar tiesībām līgumu
pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2.2. I.V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 3 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 10A-3,
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Līvānos, Līvānu novadā, īri un deklarēt savu un ģimenes locekļu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī.
2.3. Izslēgt I. Vanagu no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu grupas, kārtas Nr. 1.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
2.5. 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.
3. Par Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas direktori
Ziņo I.Kalvāne
Vārds tiek dots V.Labinskim, J.Magdaļenokam
Paskaidro A.Vaivods
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019. gada 28. februāra sēdes lēmumu
Nr. 2-3 “Par Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju” un Izglītības un
zinātnes ministrijas 2019. gada 5.aprīļa vēstuli Nr. 4-7e/19/985 “Par saskaņojumu”,
kurā atbilstoši Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 1. punktam ministrija ir sniegusi
saskaņojumu Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidācijai ar 2020. gada
31.augustu, un pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu,
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, kas nosaka, ka tikai dome
var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas
amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, un Darba
likuma 101. panta pirmā daļas 9. punktu (tiek samazināts darbinieku skaits), un 112.
panta 4. punktu, kurā noteikts, ka darba devējam ir pienākums izmaksāt atlaišanas
pabalstu četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie attiecīgā darba
devēja bijis nodarbināts vairāk nekā 20 gadus, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Sakarā ar skolas likvidāciju izslēgt Līvānu novada Vakara (maiņu)
vidusskolu no Uzņēmumu reģistra saraksta, reģ. Nr. 40900005429, no Valsts
ieņēmumu dienesta Līvānu novada domes kā nodokļu maksātāja struktūrvienību
saraksta, reģ. Nr. 90009261196, un Izglītības iestāžu reģistra, reģ. Nr. 4214900376.
2. Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas direktori Ilzi Vanagu atbrīvot
no darba 2020. gada 31.augustā, saskaņā ar Darba likuma 101. panta pirmās daļas 9.
punktu – tiek samazināts darbinieku skaits sakarā ar Līvānu novada Vakara (maiņu)
vidusskolas likvidāciju.
3. Izmaksāt Ilzei Vanagai atlaišanas pabalstu četru mēnešu vidējās izpeļņas
apmērā un pienākošos kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu.
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4. Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas direktorei Ilzei Vanagai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt Līvānu novada Vakara (maiņu)
vidusskolas dokumentu nodošanu glabāšanai Valsts arhīvā un iesniegt Līvānu novada
Izglītības pārvaldē apliecinājumu par Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas
dokumentu iesniegšanu glabāšanā Valsts arhīvā.
5. Noteikt, ka darba tiesisko attiecību izbeigšanas procesu ar Līvānu novada
Vakara (maiņu) vidusskolas direktori Ilzi Vanagu veikt Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektoram Uldim Skreiveram.
6. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada domes Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja vietniece Viktorija Loča.
4 . Par saistošajiem noteikumiem “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestādēs”.
Ziņo I.Kalvāne
Izskatot saistošo noteikumu “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs”
projektu, paskaidrojuma rakstu un pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta pirmo
daļu, Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām”
14. panta trešo daļu un 15. panta pirmās daļas 4 punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr. 6 “Par pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības
izglītības iestādēs””.
2. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc
saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav
izteikti iebildumi par saistošo noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā
noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma
rakstu publicēt Līvānu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada
Vēstis”.
4. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Līvānu novada domes priekšsēdētāja
vietniecei Gintai Krauklei.
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Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 6 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
5. Par zemes nomas izbeigšanu un zemes vienības nodošanu nomā.
Ziņo J.Magdaļenoks
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro R.Šmukste
Izskatot A.D., dzīvo (adrese) Līvānu novads, 2020. gada 18. maija
iesniegumu par atteikšanos no zemes vienību 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652-005-0612 un 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0156, kas atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību iegūšanas, tika konstatēts, ka:
zemes vienība 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0612 iznomāta
J.D.saskaņā ar 2017. gada 22. augusta Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.
LNP/2-13.4/17/18;
zemes vienība 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0156 iznomāta
J.D. saskaņā ar 2012. gada 31. jūlija Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/97/12/44;
nomnieks J.D. miris 2020. gada 4. maijā un mantinieki nevēlas nomāt minētās
zemes vienības;
ar Līvānu novada domes 2013. gada 27. jūnija sēdes lēmumu Nr.10-13(2) ,,Par
pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu” zemes vienība 1,5 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7666-005-0612 atzīta par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi;
ar Līvānu novada domes 2020. gada 30. janvāra sēdes lēmumu Nr.3-11 ,,Par
zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes vienību Jersikas pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada
pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda”
zemes vienība 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0156 atzīta par Līvānu
novada pašvaldībai piekrītošo zemi.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā
noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos
zemes gabalus, un 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 A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ar 2020. gada 5. maiju izbeigt nomas tiesiskās attiecības ar J.D., par zemes
vienību 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0612, kas atrodas Jersikas
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pagastā, Līvānu novadā (sk. pielikumā izkopējumu no kadastra kartes), kas nodota
nomā saskaņā ar 2017. gada 22. augusta Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr.
LNP/2-13.4/17/18, un zemes vienību 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652005-0156, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā (sk. pielikumā izkopējumu no
kadastra kartes), kas nodota nomā saskaņā ar 2012. gada 31. jūlija Lauku apvidus
zemes nomas līgumu Nr. LND/9-7/12/44.
2. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 5,5
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652-005-0156, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā un informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu novada
pašvaldības mājas lapā tīmekļvietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā Jersikas
pagasta pārvaldē ne mazāk kā 10 (desmit) dienas.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes uz 2 lpp
6. Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Ziņo J.Magdaļenoks
Paskaidro R.Šmukste
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020. gada 21.
februāra vēstulē Nr.1-18/1594 “Par saistošajiem noteikumiem” sniegto atzinumu ar
ieteikumu veikt grozījumus Līvānu novada domes 2019.gada 28.augusta saistošajos
noteikumos nr.10 “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un izmantošanu” un Līvānu
novada domes 2010.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr. 22 „Par
sabiedrisko kārtību Līvānu novadā” un sabiedriskās kārtības prasības kapsētās iekļaut
saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtību un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu, 21.pantu un 43.panta pirmās daļas 4.,
6.punktu un trešo daļu, un Tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr. 7 “Grozījumi Līvānu novada domes
2019.gada 28.augusta saistošajos noteikumos nr.10 “Par Līvānu novada kapsētu
uzturēšanu un izmantošanu””.
2. Izdot saistošos noteikumus Nr. 8 “Grozījumi Līvānu novada domes
2010.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sabiedrisko kārtību
Līvānu novadā””.
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3. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc
saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
4. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav
izteikti iebildumi par saistošo noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā
noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma
rakstu publicēt Līvānu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada
Vēstis”.
5. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
6. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektoram Uldim Skreiveram.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi Nr. 7 “Grozījumi Līvānu novada domes
2019.gada 28.augusta saistošajos noteikumos nr.10 “Par Līvānu novada kapsētu
uzturēšanu un izmantošanu”” uz 1 lpp.;
2) saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījumi Līvānu novada domes 2019.gada
28.augusta saistošajos noteikumos nr.10 “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un
izmantošanu”” paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.;
3) saistošie noteikumi Nr. 8 “Grozījumi Līvānu novada domes 2010.gada
29.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par sabiedrisko kārtību Līvānu novadā””
uz 1 lpp.;
4) saistošie noteikumi Nr. 8 “Grozījumi Līvānu novada domes 2019.gada
28.augusta saistošajos noteikumos nr.10 “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un
izmantošanu”” paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
7. Par noteikumiem “Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi Līvānu novada
pašvaldībā”.
Ziņo J.Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
ierosinājumu par nepieciešamību izdot iekšējos noteikumus par kārtību, kādā tiek
iznomāta zeme, kas ir pašvaldības īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai piekrītoša
pašvaldībai, ņemot vērā Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350
"Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" normatīvo
regulējumu un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās
daļas 2. punktu, 73. panta pirmās daļas 4. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 41. panta
pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt Līvānu novada domes noteikumus Nr. 2 “Kārtība, kādā iznomā
pašvaldības zemi Līvānu novada pašvaldībā” (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka Noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 1. jūliju.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne
Pielikumā: Noteikumi uz 5 lpp.
8. Par Līvānu novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo A.Vaivods
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu
un 72. pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un Ministru
kabineta 2010. gada 5.maija noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada publiskajiem
pārskatiem”, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu (skatīt
pielikumā).
2. Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību daļai publicēt Līvānu novada
pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu pašvaldības oficiālajā interneta vietnē
www.livani.lv .
3. Personāla vadības un administratīvajai daļai Līvānu novada pašvaldības
2019. gada publisko pārskatu iesniegt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā: Līvānu novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats
uz 62 lpp.
9. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A.Vaivods
1.Izskatot Līvānu novada domes Finanšu daļas ierosinājumu par līdzekļu
piešķiršanu 3581 EUR apmērā aizdevuma procentu nomaksai līdz 2020.gada beigām
Valsts kasei par izsniegtajiem, bet neatmaksātajiem aizdevumiem, sakarā ar
aizdevumu procentu likmes mainīgās daļas palielināšanos, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 3581 EUR apmērā aizdevuma procentu nomaksai līdz
2020.gada beigām Valsts kasei par izsniegtajiem aizdevumiem no Līvānu novada
pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
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 un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Izskatot Līvānu novada domes darba aizsardzības speciālista Andra
Kundziņa 2020. gada 9.jūnija iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu 2000 EUR
dezinfekcijas līdzekļu iegādei Covid-19 pandēmijas ierobežošanai un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 2000 EUR dezinfekcijas līdzekļu iegādei Covid-19
pandēmijas ierobežošanai no Līvānu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 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, darba aizsardzības speciālists Andris Kundziņš un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas vadītājas
Baibas Vucenlazdānes 2020. gada 16.jūnija iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu
kopsummā 9147,60 EUR gala norēķinu veikšanai SIA “Pro Dev” par daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 15, Līvānos, Līvānu novadā atjaunošanas būvprojekta
izstrādi un SIA “LV Pro” gala norēķinu veikšanai SIA “Pro Dev” par daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju Kurzemes ielā 8 un Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā
atjaunošanas būvprojektu izstrādi, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 9147,60 EUR EUR gala norēķinu veikšanai
SIA “Pro Dev” par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 15, Līvānos,
Līvānu novadā un SIA “LV Pro” par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Kurzemes ielā 8
un Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā atjaunošanas būvprojektu izstrādi no
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Līvānu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
10.Par finansējuma pārdali.
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim, A.Veigurs
Paskaidro H.Jablonska, J.Sniķers
1.Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.3.3 punktu, kas reglamentē valsts budžeta
dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu laikā, kad valstī ir noteikta ārkārtējā
situācija, Līvānu novada domes 2020.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.7-1 “Par ēdināšanas
nodrošināšanu izglītojamiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm
ārkārtējās situācijas laikā”, un ņemot vērā izglītojamo skaitu katrā izglītības iestādē,
Līvānu novada domes 2020.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.7-2 “Par ēdināšanas
nodrošināšanu Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem ārkārtējās
situācijas laikā”, Līvānu novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra noteikumu Nr.1
”Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu
novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai” Pārejas noteikumiem un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 30. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt valsts budžeta dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3.
un 4.klases izglītojamiem pārdali starp izglītības iestādēm, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā:
1.1.1. Samazināt valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai Līvānu
1.vidusskolai par 584,00 EUR;
1.1.2.Samazināt valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai Līvānu
2.vidusskolai par 281,00 EUR;
1.1.3. Palielināt valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai Rožupes
pamatskolai par 619,00 EUR;
1.1.4. Palielināt valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai
Jaunsilavas pamatskolai par 165,00 EUR;
1.1.5. Palielināt valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai Jersikas
pamatskolai par 81,00 EUR.
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1.2. Apstiprināt izglītojamo ēdināšanai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu
pārdali starp iestādēm, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2020.gada pamatbudžetā:
1.2.1. Samazināt pašvaldības finansējumu skolēnu ēdināšanas izdevumu
apmaksai Rudzātu vidusskolai par 1292,00 EUR;
1.2.2. Palielināt pašvaldības finansējumu budžeta sadaļā “Pārējie citur
neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi” par 1292,00 EUR Līvānu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto audzēkņu, kuri mācās citu pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs, ēdināšanas izdevumu apmaksai.
1.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera un
Līvānu novada domes Informācijas tehnoloģiju daļas ierosinājumu par jaunas
datortehnikas iegādi Līvānu novada domes pārvaldes un administrācijas darbiniekiem,
sakarā ar biroja programmatūras Microsoft Office 2010 versijas drošības
atjauninājumu atbalsta beigām 2020.gada 13.oktobrī un, lai nodrošinātu pašvaldības
administrācijas datortehnikas atbilstību minimālajām drošības prasībām pēc atbalsta
beigām, kā arī lai nodrošinātu optimālu un racionālu esošās datortehnikas turpmāku
izmantošanu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, V. Labinskim, „pret”, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt datortehnikas iegādei paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu
pārdali starp iestādēm, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2020.gada pamatbudžetā:
2.1.1. Samazināt pašvaldības finansējumu datortehnikas iegādei Jersikas
pamatskolai par 890,00 EUR;
2.1.2. Samazināt pašvaldības finansējumu datortehnikas iegādei Rudzātu
vidusskolai par 650,00 EUR;
2.1.3. Samazināt pašvaldības finansējumu datortehnikas iegādei Līvānu 2.
vidusskolai par 4800,00 EUR;
2.1.4. Samazināt pašvaldības finansējumu datortehnikas iegādei Rožupes
pamatskolai par 2660,00 EUR;
2.1.5. Samazināt pašvaldības finansējumu datortehnikas iegādei Jaunsilavas
pamatskolai par 645,00 EUR;
2.1.6. Samazināt pašvaldības finansējumu datortehnikas iegādei Rudzātu
speciālajai pamatskolai par 2600,00 EUR;
2.1.7. Palielināt pašvaldības finansējumu datortehnikas iegādei Līvānu novada
domes pārvaldei un administrācijai par 12245,00 EUR.
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2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu piešķirt līdzekļus līdz 55000,00 EUR Rudzātu vidusskolas pirmsskolas
grupu divu higiēnas telpu un divu tualešu telpu remontam skolas ēkā Miera ielā 13,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, remontdarbu izmaksas tiks precizētas, veicot
iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai, un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un likuma „Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus līdz 55000,00 EUR Rudzātu vidusskolai pirmsskolas
grupu divu higiēnas telpu un divu tualešu telpu remontam skolas ēkā Miera ielā 13,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā no Līvānu novada pašvaldības 2020.gada
pamatbudžetā projektam “Ubaglīča projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2020.gada pamatbudžetā.
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Intis
Svirskis un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
11.Par īres maksas apstiprināšanu.
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro I.Kalvāne, R.Šubnikovs
Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2020. gada 5.jūnija
vēstuli Nr. 1 – 9.317 “Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īres maksas projektu 2021.
gadam”, iesniegto īres maksas projektu, un atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
darbu plānoto izdevumu tāmēm 2021. gada, tai skaitā paredzētajiem maksājumiem
par plānotajiem nākamo periodu izdevumiem kārtējiem remonta darbiem, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmo daļu un 13. panta
otro daļu, Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 215 “Dzīvojamās
telpas īres maksā ietilpstošo apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanas metodika” un
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, un
deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
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1. Noteikt īres maksu par vienu kvadrātmetru Līvānu novada pašvaldības īres
dzīvokļiem Līvānu novada Līvānu pilsētā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Informāciju par apstiprināto īres maksu publicēt Līvānu novada pašvaldības
mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1. punktā apstiprinātā īres maksa stājas spēkā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar īres līgumā noteikto.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs
Raimonds Šubnikovs.
Pielikumā:
1) Īres un kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas sadalījums
pa izdevumu posteņiem uz 2 lpp.;
2) Īres maksa 2021.gadam pa mājām uz 3 lpp.
12.Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” pamatkapitālā.
Ziņo A.Vaivods
Paskaidro R.Šubnikovs
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese Rīgas ielā 2b, Līvānos, LV5316, 2020. gada 9.jūnija vēstuli Nr. 1-9.324 par naudas līdzekļu ieguldījumu
18868,00 EUR uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanai, lai iegādātos 25 peldošā tipa
lūkas un veiktu maksājumu darbu veicējiem par komunikācijas lūku nomaiņu Rīgas
ielā, Līvānos sakarā ar izveidojušos avārijas situāciju, un ņemot vērā, ka sakarā ar
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III
kārta” realizāciju un ar to saistītajām papildus izmaksām, ūdenssaimniecības
pakalpojumu apjoma ievērojamu samazinājumu, un to, ka ieņēmumi no
pakalpojumiem nesedz visas ūdenssaimniecības izmaksas un iecirknis strādā ar
zaudējumiem, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās
daļas 1.un 2. punktu, 21. pantu, Komerclikuma 196.pantu un Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62. pantu un 63.panta pirmās
daļas 1.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam,
G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Ieguldīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese Rīgas iela 2B, Līvāni, Līvānu
novads, LV-5316, pamatkapitālā naudas līdzekļus 18868,00 EUR (astoņpadsmit
tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi euro), pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu
skaitu.
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2. Lēmuma 1.punktā minēti ieguldījumu veikt ar mērķi veikt avārijas situācijā
esošu komunikācijas lūku nomaiņu Rīgas ielā, Līvānos.
3. Līdzekļus 18868,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit
astoņi euro) piešķirt no Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
4. Pašvaldības Kapitāla daļu turētāja pārstāvim Uldim Skreiveram un
atbildīgajai darbiniecei Helēnai Jablonskai veikt turpmākās darbības pamatkapitāla
palielināšanai.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
13.Par pabalstu krīzes situācijā.
Ziņo A.Vaivods
1.Lai nodrošinātu Līvānu novada domes 2017. gada 30. novembra saistošo
noteikumu Nr. 14 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Līvānu novadā” 11. punkta, kurā noteikts, ka Esošām būvēm
kanalizācijas pieslēgšana centralizētajiem kanalizācijas tīkliem jāizdara 5 gadu laikā
no noteikumu spēkā stāšanās dienas, ja pieguļošajā ielā atrodas centralizētās
kanalizācijas tīkli un ja zemes vienībā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma
neatbilst normatīvajos aktos un tehniskajā dokumentācijā attiecīgajai sistēmai
izvirzītajām prasībām, kā rezultātā var tikt radīts ekoloģisks kaitējums apkārtējai
videi, izpildi un ņemot vērā, ka Līvānu pilsētas Baznīcas ielā tiek izbūvēti ūdensvada
un kanalizācijas tīkli, kuriem ir iespējams pievienot pašvaldības dzīvojamo māju
Baznīcas ielā 10, Līvānos un tajā esošo 2 dzīvokļu nodrošināšanu ar ūdens un
kanalizācijas pakalpojumu, līdz ar to, uzlabojot esošo un potenciālo īrnieku ar
invaliditāti dzīves apstākļus un pamatvajadzību nodrošināšanu, un ņemot vērā, ka
ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izmaksas saskaņā ar SIA “Līvānu dzīvokļu
un komunālā saimniecība” Tāmi Nr.1 par ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu
Baznīcas ielā 10, Līvānos, ir 3269,81 EUR apmērā, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, kurā noteikts, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir 1) organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
(ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā
atrodas dzīvojamais fonds; un 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Apmaksāt ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma izbūvi pašvaldības
divdzīvokļu dzīvojamai mājai Baznīcas ielā 10, Līvānos, saskaņā ar SIA “Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība” Tāmi Nr.1, par kopējo summu 3269,81 EUR.
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1.2. Noteikt, ka apmaksa par ūdensvada un kanalizācijas izbūvi tiek veikta no
Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
1.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs
Intis Svirskis un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
2.Izskatot Līvānu novada Sociālā dienesta ierosinājumu saistībā ar pabalsta
krīzes situācijā piešķiršanu lielākā apmērā nekā to nosaka pašvaldības saistošie
noteikumi, tika konstatēts, ka Līvānu novada Sociālajā dienestā 2020. gada 27.maijā
tika saņemts L.S. iesniegums par pabalstu krīzes situācijā (reģ.27.05.2020. reģ.Nr.44/20/414), jo nevar nomaksāt rēķinu par ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu,
saskaņā ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2020. gada 25.maija
rēķinu Nr.4470 par ūdensskaitītāja uzstādīšanu, ūdensvada un kanalizācijas
pieslēguma izbūvi Rīgas ielā 176-5, Līvāni 249,04 EUR apmērā.
L.S. ar Līvānu novada Sociālā dienesta 2019.gada 21.novembra lēmumu ir
noteikts trūcīgas personas statuss. Papildus 2020.gada 27.maijā ir veikta personas
apsekošana dzīvesvietā un persona apliecināja, ka nevar nomaksāt rēķinu, jo vienīgie
ienākumi ir vecuma pensija – 130,46 EUR mēnesī. Personai ir veselības problēmas,
līdz ar to, nepieciešami līdzekļi medikamentu iegādei, kā arī citu pamatvajadzību
nodrošināšanai.
Kā arī Līvānu novada Sociālais dienests ir saņēmis no dzīvojamās mājas
Rīgas ielā 176, Līvāni, iedzīvotājiem telefoniskas sūdzības par to, ka L.S. dzīvo
antisanitāros apstākļos, jo dzīvoklim nav nodrošināts pieslēgums pie kanalizācijas.
Sociālā darbinieka 2020.gada 27.maija atzinums apliecina, ka persona ir
nonākusi krīze situācijā un nespēj apmaksāt piestādīto rēķinu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Līvānu novada domes 2017.gada
26.oktobra saistošo noteikumu Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu
novadā” 29.punktu, kas nosaka, ka Dienests, neizvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā līdz 100,00 EUR
vienai ģimenei (personai), bet pabalsts var tikt piešķirts lielākā apmērā ar Līvānu
novada domes lēmumu līdz divām valstī noteiktajām minimālajām algām, bet
nepārsniedzot faktiskos izdevumus, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 32.pantu un 35.panta otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 7.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju – nodrošināt iedzīvotājiem
sociālo palīdzību (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli
mazaizsargātām personām), Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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2.1. Piešķirt vienreizējo pabalstu L.S., dzīvo (adrese), Līvānos, kā personai,
kas nonākusi krīzes situācijā 249,04 EUR apmērā, veicot
ūdensvada un
kanalizācijas pieslēguma izbūvi un ūdensskaitītāja uzstādīšanu (adrese), Līvāni
saskaņā ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 2020. gada 25.maija
rēķinu Nr.4470.
2.2. Noteikt, ka šī lēmuma 2.1. punktā noteiktā maksa par pakalpojumu tiek
veikta no Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta sociālai aizsardzībai
paredzētajiem līdzekļiem.
2.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Sociālā dienesta
vadītāja Arnita Briška.
14. Par amatu vienību sarakstu un noteiktām mēneša darba algām.
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Sakarā ar Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi
Līvānos, kura mērķis ir iekļauties vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu tīklā,
nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai
samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts
pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību, veicinot institucionālo sadarbību un
nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju visaptverošu un
koordinētu pielietošanu valsts pārvaldes procesu pilnveidē un pakalpojumu sniegšanā,
un pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 401
“Noteikumi par valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centru veidiem, sniegto
pakalpojumu apjomu un pakalpojumu sniegšanas kārtību” un projekta atbilstību
„Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025. gadam”
2. prioritātes („Uzņēmējdarbība un ģimenes labsajūta”) 2.6. rīcības virziena
(„Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem
tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša pārvaldības vide”)
uzdevumam 2.6.1. (“Uzlabot un pilnveidot valsts un pašvaldības sniegto pakalpojumu
klāstu Līvānu novadā”) pasākumam 2.6.1.2. (“Dalība valsts noteikto Vienas pieturas
aģentūras (VPA) principu ieviešanā Līvānu novada domes darbībā, nodrošinot
Vienotā klientu apkalpošanas centra (VKAC, t.sk. pakalpojumu aprakstīšana un
publicēšana) darbību”), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 13. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1. 2020.gada 1. septembra izslēgt no Līvānu novada domes pārvaldes un
administrācijas amatu vienību saraksta amata vienību “kancelejas pārzinis”, profesijas
kods 2422 22.
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2. No 2020.gada 1. septembra iekļaut Līvānu novada domes pārvaldes un
administrācijas amatu vienību sarakstā amata vienību “vecākais klientu apkalpošanas
speciālists”, profesijas kods 4222 04, 1 likmi ar darba algu 1000,00 EUR par vienu
likmi un izveidot jaunu amata vienību “klientu apkalpošanas speciālists”, profesijas
kods 4222 04, 1 likmi ar darba algu 850,00 EUR par vienu likmi.
3. Noteikt, ka izdevumi jaunizveidotās amata vienības “klientu apkalpošanas
speciālists”, profesijas kods 4222 04, atalgojumam un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām kopsummā 3164,30 EUR līdz 2020.gada
beigām tiks finansēti 1400,00 EUR apmērā no valsts budžeta mērķdotācijas vienoto
klientu apkalpošanas centru uzturēšanai piešķirtajiem līdzekļiem un 1764,30 EUR
apmērā no Līvānu
novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā “Izdevumi
neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā.
4. Apstiprināt Līvānu novada domes pārvaldes un administrācijas amatu
vienību sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2020. gada 1.septembra (skat.
amatu vienību sarakstu pielikumā).
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, Personāla vadības un administratīvās daļas vadītājas p.i. Viktorija
Loča un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 3 lpp.
15. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo A.Vaivods
Sakarā ar Līvānu novada pašvaldības investīciju projekta “Ielu pārbūve
Līvānos, Līvānu novadā” īstenošanu, ņemot vērā, ka saskaņā ar iepirkuma rezultātiem
būvdarbu izmaksas sastāda 2 828 947,74 EUR (ieskaitot PVN), un atbilstoši Covid19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 29.panta pirmajai daļai un Ministru
kabineta 2020.gada 12.maija noteikumu Nr. 278 “Noteikumi par nosacījumiem un
kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes
mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” 3.4.1. punktam, kas
nosaka, ka pašvaldības budžeta līdzfinansējums, sākot ar 2020.gadu, nav mazāks par
25%, un aizņēmuma apmērs nav lielāks par 75% no pašvaldības kopējām investīciju
projekta izmaksām, Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par atbalstītajiem
pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas
ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”, pamatojoties uz
projekta atbilstību Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.
– 2025. gadam 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.4.
rīcības virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem
un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša tehniskā
infrastruktūra) 2.4.1. uzdevuma (Nodrošināt pašvaldības autoceļu un ielu
infrastruktūras atjaunošanu un kvalitātes uzlabošanu) 2.4.1.1. pasākumam (Ielu un
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autoceļu infrastruktūras uzlabošana novada pilsētā un pagastos), pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 24. pantu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 19. punktu un Ministru kabineta 2019. gada 10.decembra
noteikumiem Nr. 590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu 2 121 710,00 EUR (divi miljoni viens simts divdesmit
viens tūkstotis septiņi simti desmiti euro) apmērā Valsts kasē 2020. gada jūlijā uz 30
gadiem ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi, ņemot aizņēmumu pa
daļām: 2020.gadā – 708 772,00 EUR (septiņi simti astoņi tūkstoši septiņi simti
septiņdesmit divi euro) un 2021.gadā – 1 412 938,00 EUR (viens miljons četri simti
divpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit astoņi euro), Līvānu novada pašvaldības
investīciju projekta “Ielu pārbūve Līvānos, Līvānu novadā” īstenošanai ar atlikto
pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu pašvaldības budžetā,
garantējot aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
16. Par maksas pakalpojumiem.
Ziņo A.Vaivods
Izskatot Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” 2020.gada
12.jūnija vēstuli Nr.1-8/17 “Par Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes
“Rūķīši” maksas pakalpojuma apstiprināšanu” par pakalpojumu – zāles noma ar
aprīkojumu ēkā Rīgas ielā 13, Līvānos, un pamatojoties uz Līvānu novada domes
2015. gada 17. decembra noteikumiem Nr.9 “Maksas pakalpojumu izcenojumu
noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, un saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “g” apakšpunktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši”
zāles nomu ar aprīkojumu 3,30 EUR un PVN 21% 0,69 EUR par vienu stundu (skatīt
pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pirmsskolas
izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja Aija Grugule.
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Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lp.
17. Par izmaiņām Līvānu novada pašvaldības budžetā 2020.gadam.
Ziņo A.Vaivods
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un
finanšu vadību” un likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi
2020.gada 28.janvāra Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Līvānu
novada pašvaldības pamatbudžetu 2020. gadam””.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un Finanšu daļa vadītāja Helēna
Jablonska.
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi Nr. 9 ar pielikumiem uz 21 lpp.

18.Par nekustamā īpašuma „Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos,
Līvānu novadā, nomas ar apbūves tiesībām izsoli.
Ziņo A.Vaivods
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku
cenu, un ņemot vērā, ka atbilstoši Līvānu novada domes 2018.gada 26.aprīļa
lēmumam Nr.7-33 „Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Alejas”, Kaiju ielā 14,
Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli”, 2018.gada 22.augusta lēmumam Nr.
13-1 „Par nekustamā īpašuma „Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos,
Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli”, 2018.gada 25.oktobra lēmumam Nr.18-22 „Par
nekustamā īpašuma „Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā,
nomas tiesību izsoli”, 2019.gada 28.februāra lēmumam Nr. 2-22 „Par nekustamā
īpašuma „Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, nomas ar
apbūves tiesībām izsoli”,” ir rīkotas trīs nesekmīgas nekustamā īpašuma nomas
tiesību izsoles, jo uz tām nebija ieradies neviens pretendents, un saskaņā ar SIA
„Latio” 2018.gada 11.jūlijā noteikto nekustamā īpašuma nomas maksu un
pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 49.punktu, kas nosaka, ka pēc otrās nesekmīgās izsoles,
rīkojot trešo izsoli, izsoles sākumcenu var samazināt ne vairāk kā par 60 procentiem
no sākotnējā nosacītā nomas maksas apmēra, un pamatojoties uz likuma „Par
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pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21.panta pirmās daļas 17. punktu,
un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas priekšlikumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atzīt 2019.gada 11.jūnija nekustamā īpašuma „Alejas”, ar kadastra numuru
7652 001 0086, kas sastāv no diviem zemesgabaliem 2,1648 ha kopplatībā:
neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0041, 1,2361 ha platībā,
Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, un apbūvēta zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0086, 0,9287 ha platībā, uz kura atrodas piecas nedzīvojamās
ēkas, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli par nenotikušu.
2. Rīkot 2020. gada 14.jūlijā atkārtotu pašvaldības nekustamā īpašuma
„Alejas”, ar kadastra numuru 7652 001 0086, kas sastāv no diviem zemesgabaliem
2,1648 ha kopplatībā: neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001
0041, 1,2361 ha platībā, Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, un apbūvēta
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086, 0,9287 ha platībā, uz kura
atrodas piecas nedzīvojamās ēkas, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā, nomas ar
apbūves tiesībām izsoli.
3. Noteikt nomas objekta nosacīto nomas maksu – 82,33 EUR mēnesī
( astoņdesmit divi euro 33 centi) + 21 % PVN.
4. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Alejas”, kurš atrodas Kaiju
ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus
( sk. pielikumā ).
5. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: Nekustamā īpašuma „Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19,
Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts.
19.Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu.
Ziņo A.Vaivods
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta
pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamo mantu var
atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka,
ka par brīvu cenu var pārdot, ja nekustamo īpašumu iegūst šī likuma 4. panta ceturtās
daļas 5. punktā minētā persona (īrnieks vai viņa ģimenes loceklis) un J.S., deklarētā
dzīvesvieta: (adrese), Līvānu novads, 2020. gada 11. jūnija iesniegumu par dzīvokļa
atsavināšanu uz nomaksu, un atbilstoši Līvānu novada domes 2019. gada 31. oktobra
lēmumam Nr. 14-19 “Par dzīvokļa (adrese), Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai”
23

un SIA “Latio” 2020. gada 31. marta nekustamā īpašuma vērtējumu, reģ. Nr. V/201357, saskaņā ar kuru dzīvoklis (adrese), Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 7100
EUR (septiņi tūkstoši viens simts euro), un pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 36. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pārdodot valsts un
pašvaldības nekustamo īpašumu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem
gadiem, un atbilstoši Līvānu novada domes 2011. gada 31. marta lēmumam Nr. 5-12
„Par likumiskajiem procentiem un maksāšanas kārtību, atsavinot viendzīvokļa māju
vai dzīvokļa īpašumu uz nomaksu”, kas nosaka, ka pirmais maksājums, ne mazāk kā
10 procenti no pirkuma maksas, jāizdara mēneša laikā no dienas, kad dome pieņēmusi
lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu un, ka atsavinot pašvaldības īpašumā esošu
dzīvokļa īpašumu uz nomaksu, pircējs maksā likumiskos procentus 6% gadā no
atlikušās pirkuma maksas, un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, J.S.,
deklarētā dzīvesvieta: (adrese), Līvānu novads, uz nomaksu 3 – istabu dzīvokli
(adrese), Līvānu novadā ar kopējo platību 62.1 m², dzīvojamās mājas ar kadastra
apzīmējumu 7611 003 0307 001 kopīpašuma 5978/26871 domājamās daļas par
noteikto maksu 7100 EUR (septiņi tūkstoši viens simts eiro), nosakot 5 (piecu) gadu
nomaksas termiņu.
2. J.S. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas veikt pirmo iemaksu
3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi), to ieskaitot Līvānu novada domes, reģ.
Nr. 90000065595, AS „Citadele Banka”, kods PARXLV2X, norēķinu kontā: Nr.
LV79PARX0004642660004.
3. Atlikušo maksājuma summu 4100 EUR (četri tūkstoši viens simti euro)
apmērā un likumiskos procentus 6% gadā no atlikušās pirkuma maksas veikt pa daļām
5 (piecu) gadu laikā, maksājumus veicot reizi mēnesī.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar J.S. noslēdzams pēc lēmuma 2. punktā
noteiktās pirmās iemaksas veikšanas.
5. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste, atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes nekustamo īpašumu
un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
20.Par zemes vienību nodošanu atsavināšanai.
Ziņo A.Vaivods
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1. Izskatot D.R. pilnvarotās personas E.R. 2020. gada 18. maija iesniegumu
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7666 011 0079 (1,8742 ha) atsavināšanu,
konstatē, ka zemes vienība (nosaukums) 1,8742 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666 011 0079, lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā.
Ar Līvānu novada domes 2020. gada 30. janvāra sēdes lēmumu Nr. 3-12 ,,Par
zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai
neizmantoto zemes vienību Rožupes pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada
pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda”,
zemes vienība ir atzīta par piekritīgu pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz
Līvānu novada domes vārda pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17. panta
sesto daļu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka,
ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisija ir
veikusi pašvaldībai piekrītošo zemes vienību izvērtēšanu un konstatēja, ka iepriekš
minētā zemes vienība nav nepieciešama Līvānu novada pašvaldības vai tās iestāžu
funkciju nodrošināšanai, tādejādi tā var būt atsavināma normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 3. panta otro daļu, 4. panta pirmo daļu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai zemes vienību (nosaukums) 1,8742 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666 011 0079, kas atrodas Līvānu novada Rožupes pagastā.
2. Līvānu novada domes Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļai
nodrošināt zemes vienības 1,8742 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 011 0079
ierakstīšanu Zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda un veikt nekustamā
īpašuma novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Noteikt, ka zemes vienības atsavināšanas procesu nodrošina Līvānu novada
domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā: Izdruka no kadastra kartes uz 1 lpp.
21.Par dāvanu jaundzimušajiem.
Ziņo A.Vaivods
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Izskatot Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Velgas Švirkstes
2020. gada 6. maija iesniegumu Nr. LNP/2-1.6/20/1295 ar ierosinājumu jaundzimušo
dāvanām paredzētos līdzekļus izmantot, piešķirot dāvanu naudas izteiksmē, un sakarā
ar to, ka Līvānu pilsētas svētki šogad nenotiek un to ietvaros 2020.gada 18.jūlijā
paredzētais pasākums “Bēbīšu svētki” tiek atcelti sakarā ar publisku pasākumu
rīkošanas ierobežojumiem atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9.jūnija
noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” 14.2 apakšpunktam, kas nosaka, ka no 2020.gada 1.jūlija
līdz 31.jūlijam pasākumu sniegšanas vietā vienlaikus var uzturēties ne vairāk kā 100
cilvēku iekštelpās, kuru kopējā platība ir 1000 m2 vai mazāk, un ārtelpās ne vairāk kā
1000 cilvēku, ievērojot šo noteikumu 15.2 apakšpunktu, kas nosaka, ka vienai
personai telpā jānodrošina ne mazāk kā 4 m2, un pamatojoties uz likuma "Par
pašvaldībām" 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Aizstāt “Bēbīšu svētkos” paredzētās dāvanas – mīkstās rotaļlietas
jaundzimušajiem, kuri dzimuši laika periodā no 01.07.2019. līdz 30.06.2020., un kuru
deklarētā dzīvesvieta ir Līvānu novadā, ar dāvanu naudas izteiksmē 38,96 EUR
(trīsdesmit astoņi eiro un 96 centi) apmērā (t.sk., iedzīvotāju ienākuma nodoklis 8,96
EUR) katram jaundzimušajam.
2. Naudu izmaksāt, pamatojoties uz jaundzimušā vecāka iesniegumu
(pielikums Nr. ), ieskaitot to iesniegumā norādītajā bankas kontā.
3. Izmaksas veikt no Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā
pasākuma “Bēbīšu svētki” rīkošanai plānotajiem līdzekļiem.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Velga Švirkste.
Pielikumā: Iesnieguma paraugs uz 1 lpp.
22.Par zemes vienības nomas tiesību izsoli
Izskatot Rudzātu pagasta valdes 2020. gada 9. jūnija lēmumu par zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 005 0128 (27,5864 ha) nodošanu nomā vai
atsavināšanu, konstatēts, ka zemes vienība 27,5864 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7668 005 0128, atrodas Līvānu novada Rudzātu pagastā. Zemes lietošanas mērķis –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Ar Līvānu novada domes 2014. gada 26. jūnija sēdes lēmumu Nr. 9-23 zemes
vienība ir atzīta par piekritīgu pašvaldībai un nostiprināma Zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašumu
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1. un 2. punktu,
kas nosaka, ka pašvaldībai piekrīt apbūvēta un neapbūvēta lauku apvidu zeme, par
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kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti
zemes nomas līgumi. Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu
Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32.
punktam, neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē.
Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu, nodrošina izsoles
atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 32. un 33. punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai zemes vienību 27,5864 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668 005 0128 Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, nomnieku noskaidrojot
mutiskā izsolē.
2. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 005 0128
(27,5864 ha) Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus.
3. Noteikt, ka nomas objekta nomas tiesību izsoli nodrošina Līvānu novada
domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā: Nomas tiesību izsoles noteikumi uz 15 lpp.
Sēde beidzas plkst. 11.50
Protokols parakstīts 2020.gada 30.jūnijā
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītājas vietniece

V.Loča
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