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Sēdes sākums plkst.1600
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītājas vietniece
Viktorija LOČA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andrejs BONDAREVS
3) Māris GRIGALIS
4) Inese JAUNUŠĀNE
5) Ināra KALVĀNE
6) Ginta KRAUKLE
7) Valdis LABINSKIS – sēdē piedalās sākot ar otro jautājumu
8) Jānis MAGDAĻENOKS
9) Ivans MATROSOVS
10) Gatis PASTARS
11) Pēteris ROMANOVSKIS
12) Ļevs TROŠKOVS
13) Andris VAIVODS
14) Ainis VEIGURS
15) Mārīte VILCĀNE
Sēdē klātesošās personas:
Uldis Skreivers, izpilddirektors
Renāte Šmukste, juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos
Jānis Vaivods, sabiedrisko attiecību speciālists
Baiba Vucenlazdāne, plānošanas un attīstības daļas vadītāja
Helēna Jablonska, finanšu daļas vadītāja

Juris Sniķers, informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs
Kristīns Vaivode, Līvānu novada Kultūras centra vadītājas p.i.
Edīte Utnāne, Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste
Reinis Jačmenkins, Līvānu novada Kultūras centra skaņu operators
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto ārkārtas domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu Sociāli politiskas novada attīstības
biedrības “Līvāni” projektam “Motorizēta multimediju projektora ekrāna iegāde
un uzstādīšana”. Ziņo A.Vaivods
2. Par telpu nomu. Ziņo A.Vaivods
3. Par grozījumiem Rudzātu vidusskolas nolikumā. Ziņo A.Vaivods
4. Par dalības maksas apstiprināšanu. Ziņo A.Vaivods
5. Par pašvaldības īpašuma un sporta aprīkojuma Rīgas ielā 101, Līvānos
pārvaldīšanu. Ziņo A.Vaivods
6. Par Līvānu novada Kultūras centra pasākuma “Bērnības svētki” nolikuma
apstiprināšanu. Ziņo A.Vaivods
7. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo A.Vaivods
8. Par projektu „Rožupes estrādes pārbūve. 3.kārta”. Ziņo A.Vaivods
9. Par ielu tirdzniecību pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā “Jaunais tirgus” Rīgas ielā
108C, Līvānos. Ziņo A.Vaivods
10. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A.Vaivods

1. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu Sociāli politiskas novada attīstības
biedrības “Līvāni” projektam “Motorizēta multimediju projektora ekrāna
iegāde un uzstādīšana”
Ziņo A.Vaivods
Paskaidro K.Vaivode
Izskatot Sociāli politiskas novada attīstības biedrības “Līvāni”, reģ.
Nr.40008163109, adrese: Celtniecības iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316, 2020.
gada 9. jūnija iesniegumu par līdzfinansējumu projektam, tika konstatēts, ka biedrība
“Līvāni” plāno iesniegt projektu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam 19.2. pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”, saskaņā ar kuru ir paredzēts iegādāties un uzstādīt motorizētu
multimediju projektora ekrānu Līvānu novada Kultūras centra lielajā zālē. Projekta
kopējās attiecināmās izmaksas 8228,00 EUR, no kurām 90% ir Eiropas
Lauksaimniecības Fonda Lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 7405,20 EUR un 10%
līdzfinansējums 822,80 EUR.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar projekta atbilstību “Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025. gadam” 2.
Prioritātes (“Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”) 2.2. rīcību virziena
(“Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša Sociālā vide”) uzdevuma 2.2.4.
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(“Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību un dažādošanu, rekreācijas teritoriju
izveidi un labiekārtošanu Līvānu novadā saturīga brīvā laika pavadīšanai”)
pasākumam 2.2.4.1. (“Kultūras aktivitāšu kvalitātes un pieejamības uzlabošana”), un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590 “Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā
"Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav un deputātam A. Vaivodam nepiedaloties balsojumā
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Sociāli politiskas novada attīstības biedrības “Līvāni”, reģ.
Nr.40008163109, adrese: Celtniecības iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316
projekta “Motorizēta multimediju projektora ekrāna iegāde un uzstādīšana” iesniegšanu
projektu konkursam biedrībā “Preiļu rajona partnerība”.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā Līvānu novada pašvaldības 2020. gada
budžetā paredzēt līdzekļus 822,80 EUR apmērā projekta līdzfinansējuma
nodrošināšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
2.Par telpu nomu
Ziņo A.Vaivods
Izskatot biedrības “Radošā perspektīva “Perspektīva””, Reģ. Nr. 40008122863,
juridiskā adrese Rīgas ielā 12, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, valdes locekles Ingas
Salmiņas 2020.gada 16.jūnija iesniegumu par 2017.gada 22.augusta Telpu nomas
līguma Nr. LNP/2-13.6/17/15 pagarinājumu, saglabājot esošos noteikumus, un ņemot
vērā Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2020.gada 16.jūnija vēstuli Nr. 1.7/35 par NVO
apvienības “Perspektīva” nomāto telpu izmantošanu Līvānu Bērnu un jauniešu centra
interešu izglītības pulciņa nodarbībām Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā (Domes
ielā 3, Līvāni), konstatēts, ka biedrībai nomā ir nodota telpa ar litera Nr. 12b (38.6 m2
platībā), kas atrodas Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā Domes ielā 3, Līvānos,
piemērojot telpu nomas maksai 50% atvieglojumu no cenrādi apstiprinātās nomas
maksas cenas mēnesī trešajā nomas gadā, tas ir 0.995 EUR/m2 mēnesī, kopā par
iznomāto platību 38.41 EUR mēnesī un atbilstošas likmes PVN, radošo darbnīcu un
pulciņu organizēšanai stikla kausēšanā Līvānu Bērnu un jauniešu centra bērniem, kā arī
skolēnu grupām.
Ņemot vērā biedrības “Radošā apvienība “Perspektīva”” ieguldījumu stikla
kausēšanas un apstrādes popularizēšanā Līvānu novadā, un ievērojot vietējās
sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus un to, ka telpas tiek nomātas jau ceturto
gadu, un saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97
“Publiskas personas mantas izmantošanas noteikumi” 4.punkta 4.1.apakšpunktu un
5.apakšpunktu, un pamatojoties uz Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas
pakalpojumu cenrādi, kas apstiprināts ar Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra
lēmumu Nr. 20-12, un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un
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21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt telpu nomas līgumu ar biedrību “Radošā apvienība “Perspektīva””,
Reģ. Nr.40008122863, juridiskā adrese Rīgas ielā 12, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316,
par telpas Nr.12b platībā 38,6 m2, kas atrodas Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra
ēkā ar kadastra apzīmējumu 76110040702001, Domes ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā,
ēkas 1.stāvā, nomu radošo darbnīcu organizēšanai stikla kausēšanā uz 1 (vienu) gadu,
nosakot nomas maksu 50% apmērā no Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra
apstiprinātās nomas maksas cenas mēnesī ceturtajā gadā - 1,425 EUR/m2 mēnesī, t.i.
55,01 EUR mēnesī un atbilstošas likmes PVN.
2. Lēmuma 1.punktā noteikto nomas maksu piemērot ar 2020.gada 01.augustu.
3. Noteikt, ka papildus nomas maksai tiek maksāts par patērēto siltumu 50%
apmērā proporcionāli aizņemtajai platībai no ēkas apkures kopējām izmaksām.
4. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma slēgšanu ir Juridiskās daļas vadītājapriekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Inese Stahovska.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanas dienas.
3.Par grozījumiem Rudzātu vidusskolas nolikumā
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro E.Utnāne
Izskatot Rudzātu vidusskolas 2020. gada 30. jūnija vēstuli Nr. 1.11/29 par
grozījumiem Rudzātu vidusskolas nolikumā un pamatojoties uz Izglītības likuma
22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, 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. Veikt Rudzātu vidusskolas nolikumā (apstiprināts ar Līvānu novada domes
2014.gada 27.februāra sēdes protokola Nr.3 lēmumu Nr.3-4) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Nolikuma 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Skolas juridiskā adrese: Miera ielā 13, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu
novads, LV-5328, reģistrācijas numurs 42139000378.”
1.2. Papildināt Nolikumu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
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“5.1 Skolas izglītības programmu īstenošanas vietas: Miera ielā 13, Rudzāti,
Rudzātu pagasts, Līvānu novads, LV-5328; Rīgas ielā 113/117, Līvāni, LV-5316.”
1.3.
Izteikt Nolikuma 10.punktu šādā redakcijā:
„10. Skola piedāvā un īsteno šādas izglītības programmas.:
10.1. Pirmsskolas izglītības programmu. Izglītības programmas kods
01011111.
10.2. Pamatizglītības programmu. Izglītības programmas kods 21011111.
10.3. Pamatizglītības otrā posma neklātienes programmu. Izglītības
programmas kods 23011113.
10.4.Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu.
Izglītības programmas kods 31011011.
10.5. Vispārējās vidējās izglītības programmu. Izglītības programmas kods
31016011”.
10.6. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena neklātienes
programmu. Izglītības programmas kods 31011013”.
10.7. Vispārējās vidējās izglītības neklātienes programmu. Izglītības
programmas kods 31016013”.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes juridiskās
daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE
un Rudzātu vidusskolas direktore Valentīna Vaivode.
4.Par dalības maksas apstiprināšanu
Ziņo A.Vaivods
Izskatot Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 2020.gada 2.jūlija vēstuli
Nr.1-20/23 par dalības maksas apstiprināšanu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
rīkotajās nometnēs: “Basketbols rullē”, kura notiks “Vecbebros”, Bebru pagasts,
Kokneses novads no 2020. gada 10. augusta līdz 2020. gada 16.augustam, “Līvāni
bumbo”, kura notiks “Vecbebros”, Bebru pagasts, Kokneses novads no 2020. gada
16.augusta līdz 2020. gada 22.augustam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dalības maksu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē
“Basketbols rullē”, kura notiks “Vecbebros” Bebru pagasts, Kokneses novads no 2020.
gada 10.augusta līdz 2020. gada 16.augustam:
1.1. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem – 60,00 EUR vienai
personai;
1.2. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 45,00 EUR vienai
personai, ja no vienas ģimenes nometnē piedalās divi bērni.
2. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nometnē “Līvāni bumbo”, kura
notiks “Vecbebros” Bebru pagasts, Kokneses novads no 2020. gada 16.augusta līdz
2020. gada 22.augustam:
2.1. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem – 60,00 EUR vienai
personai;
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2.2. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem - 45,00 EUR vienai
personai, ja no vienas ģimenes nometnē piedalās divi bērni.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta
skolas direktore Indra Iesalniece.
5. Par pašvaldības īpašuma un sporta aprīkojuma Rīgas ielā 101, Līvānos
pārvaldīšanu
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots A.Bondarevam, J.Magdaļenokam, V.Labinskim
Paskaidro G.Kraukle, U.Skreivers
Sakarā ar sporta aprīkojuma (trenažieru) saņemšanu bezatlīdzības lietošanā no
biedrības “Latgales reģiona attīstības aģentūra”, pamatojoties uz 2020. gada 19. jūnijā
noslēgto Patapinājuma līgumu Nr.200619-1, kas uzstādīts pašvaldībai piederošajā
teritorijā Rīgas ielā 101, Līvānos, īstenojot Eiropas Strukturālo un investīciju fonda
mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu
sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” ietvaros, un saskaņā ar Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.2 panta pirmo,
otro un trešo prim daļu, kas nosaka, ka Publiskas personas nekustamā īpašuma (mantas)
pārvaldīšanu var uzdot veikt savā padotībā esošai iestādei un jautājumus attiecībā uz
atvasinātas publiskas personas mantu nosaka atvasinātas publiskas personas orgāns,
un, lai nodrošinātu pašvaldības īpašuma un lietošanā esošā sporta aprīkojuma
(trenažieru) pārvaldīšanu (lietošanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu) atbilstoši likuma
“Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktam- racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto pašvaldības funkciju veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot Līvānu 1.vidusskolas pārvaldīšanā uz Līvānu novada pašvaldības
īpašuma - zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76110052312 (zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.100000328871), Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā uzstādīto
sporta aprīkojumu (trenažierus) saskaņā ar pielikumā pievienoto sarakstu.
2. Līvānu 1. vidusskolas direktoram Gatim Pastaram nodrošināt šī lēmuma 1.
punktā norādītā sporta aprīkojuma (trenažieru) rūpīgu uzturēšanu un izmantošanu, kā
arī publisko lietošanu.
3. Pilnvarot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoru Uldi Skreiveru veikt 1.
punktā norādītā sporta aprīkojuma (trenažieru) nodošanu Līvānu 1. vidusskolai un
parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu.
4. Atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
Pielikumā: Sporta aprīkojuma (trenažieru) saraksts uz 1 lpp.
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6.Par Līvānu novada Kultūras centra pasākuma “Bērnības svētki” nolikuma
apstiprināšanu.
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro K.Vaivode
Izskatot Līvānu novada Kultūras centra 2020. gada 2. jūlija vēstuli Nr. 116/20/26 “Par pasākuma nolikuma apstiprināšanu” un pasākuma “Bērnības svētki”
nolikuma projektu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta
pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam,
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, 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 Kultūras centra pasākuma “Bērnības svētki”
nolikumu (skatīt Nolikumu pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Kultūras centra
direktora pienākumu izpildītāja Kristīne Vaivode.
Pielikumā: nolikums uz 2 lpp.
7.Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Ziņo G.Kraukle
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda 2020.gada
13.jūlija iesniegumu par atvaļinājuma piešķiršanu un pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41. panta pirmo
daļu un Darba likuma 149.panta pirmo daļu, 2016.gada 31. marta saistošajiem
noteikumiem Nr.7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums” 24.1.punktu un Līvānu
novada domes 2018.gada 22.februāra noteikumu Nr.1 „Līvānu novada domes atlīdzības
noteikumi” 8. punktu un 11.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, 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 un deputātei
G. Krauklei nepiedaloties balsošanā
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu – divdesmit četras kalendārās dienas no 2020.gada
20.jūlija līdz 2020.gada 12.augustam par nostrādāto darba periodu no 2019.gada
6.septembra līdz 2020.gada 5.septembrim.
2. Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja pienākumus
veikt priekšsēdētāja vietniecei Ginta Krauklei.
3. Par domes priekšsēdētāja pienākumu veikšanu atbilstošajā periodā noteikt
Gintai Krauklei 30% piemaksu pie amatalgas.
4. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes personāla
vadības un administratīvās daļas vadītājas vietniece Viktorija Loča un uzskaites daļas
vadītāja - galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
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8.Par projektu „Rožupes estrādes pārbūve. 3.kārta”
Ziņo A.Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Rožupes estrādes pārbūve. 3. kārta” koncepciju, kas izstrādāta
pamatojoties uz Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākumu “Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, un projekta
atbilstību “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025.
gadam” 2. Prioritātes ("Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta") 2.2. Rīcības
virziena ("Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša Sociālā vide")
2.2.4. uzdevuma ("Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību un dažādošanu,
rekreācijas teritoriju izveidi un labiekārtošanu Līvānu novadā saturīga brīvā laika
pavadīšanai") 2.2.4.1. pasākumam ("Kultūras aktivitāšu kvalitātes un pieejamības
uzlabošana"), un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra
noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku
attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju”” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19.2.2. aktivitātē “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” ar projektu „Rožupes estrādes pārbūve. 3.kārta” un iesniegt to
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).
2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 25 000,00 EUR apmērā, no
kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums
22 500,00 EUR apmērā un 10% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 2 500,00
EUR apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Plānošanas
un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.
9.Par ielu tirdzniecību pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā “Jaunais tirgus”
Rīgas ielā 108C, Līvānos
Ziņo A.Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro G.Kraukle
Sakarā ar ieceri izveidot pastāvīgu ielu tirdzniecības vietu tirdzniecībai ar
vietējo audzētāju un mājražotāju pārtikas precēm, dārza un meža veltēm, stādiem,
grieztiem ziediem utml. un būvniecības un labiekārtošanas darbu pabeigšanu
būvprojekta “Tirdzniecības nojumes uzstādīšana un teritorijas labiekārtošana “Zaļā
tirdziņa” ierīkošanai” realizācijā pašvaldības nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 108C,
Līvānos uz zemes vienības ar kadastra Nr. 76110040343, un izskatot Iekšējās kārtības
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noteikumu Ielu tirdzniecībai pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā “Jaunais tirgus” Rīgas
ielā 108C, Līvānos projektu, un saskaņā ar 2013. gada 28. marta saistošo noteikumu
Nr. 7 “Par tirdzniecību publiskās vietās un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Līvānu
novadā” 4.1. punktu un Līvānu novada domes 2011. gada 30. jūnija saistošo noteikumu
Nr. 8 “Par Līvānu novada pašvaldības nodevām” 14. punktu un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 4.punktu, un Ministru
kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr.440 «Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9.punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas statusu un piešķirt nosaukumu
“Jaunais tirgus” ielu tirdzniecībai paredzētai vietai Rīgas ielā 108C, Līvānos, Līvānu
novadā. (Skatīt pielikumā izvietojuma shēmu.)
2. Apstiprināt Iekšējos kārtības noteikumus ielu tirdzniecībai pastāvīgajā ielu
tirdzniecības vietā “Jaunais tirgus” Rīgas ielā 108C, Līvānos, Līvānu novadā (skatīt
pielikumā).
3. Noteikt, ka Tirdzniecības vietas teritorijas un tai pieguļošo ielu un
stāvlaukumu sanitāro uzkopšanu nodrošina Līvānu novada pašvaldības sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”.
4. Tirdzniecības vietas apsekošanu, kontroli par pašvaldības nodevas nomaksu
un kārtības uzraudzību veikt Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas kārtībniekam.
5. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā:

1) Ielu tirdzniecības vietas “Jaunais tirgus” izvietojuma shēma uz 1 lpp.;
2) Noteikumi uz 3 lpp.
10.Par līdzekļu piešķiršanu.

Ziņo A.Vaivods

Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu piešķirt līdzekļus 7673,88 EUR apmērā videonovērošanas kameru iegādei
un uzstādīšanai Līvānu pilsētā noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai saistībā
ar fizisko personu drošības un īpašuma aizsardzības nodrošināšanu, lai nodrošinātu
objektu novērošanu: trenažieru laukumā pie Līvānu 1.vidusskolas stadiona Rīgas ielā
101, Līvānos, bērnu rotaļu laukumā Domes ielā 3, Līvānos, ielu tirdzniecības vietā
“Jaunais tirgus” Rīgas ielā 108c, Līvānos un skvērā Meža ielā, Līvānos, un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, 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. Piešķirt līdzekļus 7673,88 EUR apmērā videonovērošanas kameru iegādei un
uzstādīšanai trenažieru laukumā pie Līvānu 1.vidusskolas stadiona Rīgas ielā 101,
Līvānos, bērnu rotaļu laukumā Domes ielā 3, Līvānos, ielu tirdzniecības vietā “Jaunais
tirgus” Rīgas ielā 108c, Līvānos un skvērā Meža ielā, Līvānos, no Līvānu novada
pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2020.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Intis
Svirskis, Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Juris Sniķers un Finanšu daļas vadītāja
Helēna Jablonska.
Sēde beidzas plkst. 1700
Protokols parakstīts 2020. gada 15.jūlijā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītājas vietniece

V.Loča
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