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

Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja
Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvalde
Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvalde
Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
Aija Usāne, izpilddirektora vietniece
Klavdija Daukšte, Līvānu 2.vidusskolas direktore
Baiba Vucenlazdāne, plānošanas un attīstības daļas vadītāja
Gunita Vaivode, nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece
Arnita Briška, Līvānu novada sociālā dienesta vadītāja
Ilga Peiseniece, Līvānu novada izglītības pārvaldes vadītāja
Ingūna Liepiņa, ekonomiste
Indra Upeniece, sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Antra Vilcāne, nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja
Rolands Vārna, datortīkla administrators
Iveta Dobele, plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece
Ilze Griezāne, Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja
Intis Svirskis, būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs
Ainārs Skromāns, būviženieris
Līga Ozoliņa, SIA „Grupa 93” pārstāve
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome izskata
iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora informācija. Ziņo G.Kraukle
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I.Kalvāne
3. Par saistošajiem noteikumiem “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestādēs” galīgajā redakcijā. Ziņo I.Kalvāne
4. Par 10. klases neatvēršanu Līvānu 2.vidusskolā 2020./2021. mācību gadā. Ziņo
I.Kalvāne
5. Par Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par sociālajiem
pakalpojumiem Līvānu novada pašvaldībā”. Ziņo I.Kalvāne
6. Par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam
grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek
aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo
J.Magdaļenoks
7. Par grozījumu Līvānu novada domes 2020. gada 26. aprīļa lēmumā Nr. 8-9(1)
“Par zemes noma līgumu pagarināšanu”. Ziņo J.Magdaļenoks
8. Par maksas pakalpojumu. Ziņo G.Kraukle
9. Par biedrības “Baltā māja” sniegto sociālās aprūpes mājās pakalpojumu
apmaksu. Ziņo G.Kraukle
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10. Par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jersikas pagastā,
Līvānu novadā nomas tiesību izsoles rīkošanu. Ziņo G.Kraukle
11. Par nekustamā īpašuma “Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos,
Līvānu novadā, nomas ar apbūves tiesībām izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo
G.Kraukle
12. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai. Ziņo G.Kraukle
13. Par pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo G.Kraukle
14. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo G.Kraukle
15. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo G.Kraukle
16. Par projektu „Zvejas resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu
novada ūdenstilpēs otrā kārta”. Ziņo G.Kraukle
17. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Rudzātu pagastā Līvānu novadā
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo G.Kraukle
1.Domes priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora informācija
30.jūnijā Līvānos pie skolu stadiona tika atklāts jaunā āra trenažieru laukuma
aprīkojums. To atklāja Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Latgales
plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne un Latgales reģiona
attīstības aģentūras direktors Māris Bozovičs.
1. jūlijā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne vadīja Līvānu
novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sanāksmi.
8., 15. un 22. jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
vadīja Līvānu novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sanāksmi.
3. jūlijā izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Latvijas Pašvaldību
izpilddirektoru asociācijas sanāksmē-seminārā, kas notika Riebiņu novada Rušonas
pagastā.
6. jūlijā izpilddirektora vietniece Aija Usāne rīkoja tikšanos ar SIA “Līvānu dzīvokļu
un komunālā saimniecība” pārstāvjiem, lai apspriestu jautājumus par Līvānu pilsētas
labiekārtošanas darbiem un pašreizējo situāciju ar iedzīvotāju parādiem par
komunālajiem pakalpojumiem.
7., 21. un 28. jūlijā notika sanāksmes par valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra izveides projekta virzību. Sanāksmēs piedalījās Līvānu novada
domes vadība un speciālisti.
7. un 21. jūlijā Līvānu novada domē norisinājās darba grupas sanāksmes par Līvānu
novada mājokļu politikas vadlīniju izstrādi. Piedalījās Līvānu novada domes vadība
un speciālisti.
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9. jūlijā Līvānu novada domes komiteju priekšsēdētāji un atbildīgie speciālisti
piedalījās apmācībās par dokumentu vadības sistēmas “Namejs” izmantošanas
iespējām.
Līdz 12. jūlijam Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers bija ikgadējā
atvaļinājumā.
13., 22. un 29. jūlijā Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers vadīja
sanāksmi par Līvānu novada pašvaldības pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas “Jaunais
tirgus” iekšējās kārtības noteikumu izstrādi un darbības uzsākšanu. Piedalījās Līvānu
novada domes vadība un speciālisti.
14.jūlijā Līvānu novada Kultūras centrā notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde,
kurā tika izskatīti 10 jautājumi.
14. jūlijā domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Līvānu novada Kultūras centra
pārstāvjiem, pagastu kultūras namu vadītājiem un pagastu pārvalžu vadītājiem, lai
pārrunātu jautājumus par kultūras darba organizāciju pagastos.
14. jūlijā izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās videokonferencē ar SIA "
Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija"
pārstāvjiem, kurā tika pārrunāti jautājumi par aktualitātēm atkritumu
apsaimniekošanas jomā.
15.jūlijā reģionālajā darba vizītē Līvānu novadu apmeklēja Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce un ministrijas pārstāvji. Vizītes laikā ministru
pavadīja Līvānu novada domes vadība.
16. un 17.jūlijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods rīkoja domes
vadības, atbildīgo domes speciālistu, Rudzātu vidusskolas, Līvānu 2.vidusskolas un
Izglītības pārvaldes kopējo sanāksmi, lai pārrunātu darba organizēšanas un struktūras
izmaiņas pēc Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidācijas.
No 20. jūlija līdz 12. augustam Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andis Vaivods ir
ikgadējā atvaļinājumā. Viņu aizvieto priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
22. jūlijā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās stikla mākslinieces Ingas
Salmiņas, koktēlnieka Jāņa Ziemeļa un mūzikas instrumentu meistara Aleksandra
Maiera darbu izstādes “Stikla skaņas” atklāšanā.
23.jūlijā Līvānu novada Kultūras centrā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
24. jūlijā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne tikās ar biedrības “Baltā māja” direktori Ingunu Baduni,
lai pārrunātu jautājumus par Europe Direct informācijas centra izveides iespējām
Līvānos.
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24. jūlijā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle teica uzrunu Līvānu 1. vidusskolas
12. klašu izlaidumā, izpilddirektors Uldis Skreivers teica uzrunu Līvānu novada
Vakara (maiņu) vidusskolas 9. un 12. klašu izlaidumā, bet izpilddirektora vietniece
Aija Usāne – Rudzātu vidusskolas 12. klases izlaidumā.
27. jūlijā Līvānu novada domes vadība tikās ar SIA “Līvānu slimnīca” valdes
priekšsēdētāju Vadimu Krimanu saistībā ar 31. jūlijā plānotajām sarunām LR
Veselības ministrijā par Latvijas slimnīcu tīkla reformu un Līvānu slimnīcas turpmāko
darbības modeli.
29. jūlijā Līvānu novada Rožupes pagastu apmeklēja LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas Pašvaldību departamenta vadītājs Māris Knoks un
Pašvaldību departamenta vadītāja vietnieks Arnis Šults. Vizītes mērķis bija tikšanās
ar Līvānu novada pagastu valžu locekļiem, lai pārrunātu valžu darbības principus.
Līvānu novada modeli turpmāk plānots izmantot kā paraugu jaunā Pašvaldību likuma
izstrādē.
2. Dzīvokļu jautājumi
Ziņo G.Kraukle
1. Izskatot (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta (adrese), Līvānos, Līvānu
novadā, 2020. gada 3. jūlija iesniegumu par 2019. gada 5. 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, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt (vārds, uzvārds), ģimenes sastāvs 5 cilvēki, īres tiesības uz
labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Rīgas ielā 35-29, Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku
līdz 2021.gada 1. februārim.
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 (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta (adrese), Līvāni, Līvānu
novads, 2020. gada 26.jūnija iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā
jaunajai ģimenei, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties
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uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, un 20.pantu, kurā
noteikts, ka izīrētās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un pamatojoties uz Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka “Dzīvesvietas maiņas
gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo
jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē”, un 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, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt (vārds, uzvārds), ģimenes sastāvs 3 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta
(adrese), Līvāni, Līvānu novads, labiekārtota 2 – istabu dzīvokļa Sporta ielā 5-33,
Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2021. gada 1.februārim, ar tiesībām
līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2.2. (Vārds, uzvārds) mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt
līgumu ar SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa
Sporta ielā 5-33, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
2.3. (Vārds, uzvārds), vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu, deklarēt savu un
ģimenes locekļu - sievas (Vārds, uzvārds) un meitas (Vārds, uzvārds) dzīvesvietu
īrētāja dzīvoklī Sporta ielā 5-33, Līvānos, Līvānu novadā.
2.4. Izslēgt (Vārds, uzvārds) no personu reģistra pašvaldības palīdzības
saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu grupas, kārtas Nr. 3.
2.5. Šo lēmumu nosūtīt (Vārds, uzvārds), SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” un SIA „Līvānu siltums”
2.6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne, atbildīgais par lēmuma
nosūtīšanu ir Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas speciālists Jānis Pastars.
2.7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot (Vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta (adrese), Līvānos, Līvānu
novadā, 2020. gada 17. jūlija iesniegumu par 2020. gada 30. janvāra dzīvojamās
telpas īres līguma Nr. 3 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,
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Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Pagarināt (Vārds, uzvārds), ģimenes sastāvs 2 cilvēki, īres tiesības uz
labiekārtotu 3 – istabu dzīvokli Rīgas ielā 10A-19, Līvānos, Līvānu novadā, uz laiku
līdz 2025.gada 1. jūlijam.
3.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3.Par saistošajiem noteikumiem “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestādēs” galīgajā redakcijā
Ziņo G.Kraukle
Paskaidro R.Šmukste, I.Peiseniece
Vārds tiek dots V.Labinskim
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020. gada 7.
jūlija vēstulē Nr. 1 - 18/6160 „Par Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr. 6” un ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus 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, un
saskaņā ar Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas ierosinājumu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada domes 2020.gada 25. jūnija saistošajos noteikumos
Nr. 6 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas
kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs”” (turpmāk – Noteikumi) šādus
precizējumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 26. panta pirmo daļu”
1.2. Izteikt Noteikumu 25. punkta 25.1. un 25.4. apakšpunktus šādā redakcijā:
“25.1. bērnam, kuram vismaz vienam no vecākiem dzīvesvieta deklarēta
Līvānu novada administratīvajā teritorijā;
25.4. bērnam, kura vecākiem ir noteiktas šādas priekšrocības Latvijas
Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos.”
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1.3. Papildināt 40. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
“Bērnu atjauno rindā, ja 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas,
ir saņemts vecāka motivēts paskaidrojums.”
1.4. Papildināt Noteikumu 43. punktu ar 43.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“43.4. bērna vecāku atvaļinājuma laikā, ja 10 (desmit) dienas iepriekš par to
ir saņemts vecāka iesniegums.”
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 6 “Par pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības
izglītības iestādēs” galīgajā redakcijā (skatīt pielikumā).
3. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā
izdevumā „Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
4. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 6 lpp.
4. Par 10. klases neatvēršanu Līvānu 2.vidusskolā 2020./2021. mācību gadā
Ziņo G.Kraukle
Vārds tiek dots V.Labinskim, A.Bondarevam
Paskaidro I.Peiseniece, G.Pastaram, K.Daukšte
Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 591
“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās
izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā
arī pārcelti uz nākamo klasi” 12.1.2. apakšpunktā noteiktajam, iegūstot izglītību
klātienē novada pilsētas (tai skaitā Līvānu pilsētā) izglītības iestādē izglītojamo
skaitam 10. klasē ir jābūt ne mazākam par 18 vai kopējam izglītojamo skaitam 10.–
12. klasē jābūt ne mazākam par 48. Ņemot vērā Valsts izglītības informācijas sistēmā
pieejamos datus par izglītojamo skaitu, kā arī 2019./2020.mācību gada noslēgumā
veikto Līvānu 2.vidusskolas 9.klases vecāku un izglītojamo aptauju par izglītojamo
tālākās izglītības iecerēm, ir secināts, ka Līvānu 2.vidusskolā 2020./2021. mācību
gadā prognozējamais izglītojamo skaits nav pietiekams, lai nodrošinātu MK
noteikumos Nr. 591 noteiktās prasības.
2019.gada martā Izglītības un zinātnes ministrija aicināja pašvaldības iesniegt
redzējumu par pašvaldības izglītības stratēģiju un izglītības iestāžu tīkla attīstību
turpmāko trīs gadu periodā. Līvānu novada izglītības iestāžu tīkla attīstības redzējumā
tika norādīts, ka ar 2020.gada 1.septembri Līvānu 2.vidusskolā izglītojamie netiek
uzņemti 10.klasē, bet vienlaikus paredzot, ka Līvānu 2.vidusskola turpina darbu kā
izglītības iestāde ar vidusskolas izglītības pakāpi un Līvānu 2.vidusskolas 11. klases
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un 12.klases izglītojamie turpina mācības Līvānu 2.vidusskolas vispārējās vidējās
izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā
(kods 31013021). Minētās izmaiņas ietvertas arī Līvānu 2.vidusskolas attīstības plānā
2019.-2022.gadam, kas nosaka, ka izglītības iestādē no 2020./2021. mācību gada
netiks uzņemti izglītojamie 10.klasē. Par iepriekš minēto ir informēti Līvānu
2.vidusskolas izglītojamie, viņu vecāki, skolas padome, pedagogi un tehniskie
darbinieki.
Atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 591
“Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās
izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā
arī pārcelti uz nākamo klasi” un izvērtējot esošo situāciju, ka Līvānu 2.vidusskola
nevar izpildīt Ministru kabineta noteikumos norādīto kvantitatīvo kritēriju vidusskolas
10. klases atvēršanai un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. 2020./2021.mācību gadā Līvānu 2.vidusskolā neatvērt 10.klasi.
2. Līvānu 2.vidusskolas direktorei Klavdijai Daukštei informēt izglītojamo
vecākus, izglītojamos un skolas padomi par pieņemto lēmumu.
3. Nodrošināt iespēju Līvānu 2.vidusskolas 9.klašu beidzējiem pēc izvēles
vidējo izglītību iegūt citās Līvānu novada vidusskolās.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
5. Par Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par sociālajiem
pakalpojumiem Līvānu novada pašvaldībā”
Ziņo G.Kraukle
Izskatot Līvānu novada Sociālā dienesta izstrādāto saistošo noteikumu “Par
sociālajiem pakalpojumiem Līvānu novada pašvaldībā” projektu un saistošo
noteikumu paskaidrojuma rakstu, un saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 27.maija
noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības
budžeta" 6.punktu un ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un
43. panta trešo daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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1. Izdot saistošos noteikumus Nr.10 “Par sociālajiem pakalpojumiem Līvānu
novada pašvaldībā”.
2. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc
saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav
izteikti iebildumi par saistošo noteikumu projekta tiesiskumu vai pašvaldībai likumā
noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma
rakstu publicēt Līvānu novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada
Vēstis”.
4. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Sociālā dienesta
vadītāja Arnita Briška.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 10 lpp.,
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
6.Par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam
grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek
aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Ziņo J.Magdaļenoks
Vārds tiek dots L. Ozoliņai, U.Skreiveram
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un
trešo daļu, 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma
4.pantu, 12. panta pirmo daļu, 20. pantu, 23.panta ceturto daļu, 24.panta pirmo un otro
daļu, Ministru Kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 82.punktu, un ņemot vērā
Līvānu novada domes 2020.gada 30.janvāra lēmumu Nr. 3-4 „Par lokālplānojuma
Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem izstrādes
uzsākšanu”, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Nodot lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.2024.gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā
tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas (turpmāk - Lokālplānojums),
1.redakciju publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
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2. Organizēt Lokālplānojuma publisko apspriešanu no 2020.gada 15.augusta
līdz 2020.gada 13.septembrim (ieskaitot).
3. Rīkot Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā vienu sabiedriskās
apspriedes sapulci 2020.gada 9. septembrī Līvānu novada Kultūras centrā (Rīgas ielā
105, Līvāni).
4. Paziņojumu par Lokālplānojuma publisko apspriešanu un sabiedriskās
apspriedes sapulci publicēt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS), Līvānu novada domes tīmekļa vietnē www.livani.lv un Līvānu novada
domes informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
5. Lokālplānojuma 1.redakciju papīra formātā izvietot Līvānu novada domes
Būvniecības un infrastruktūras daļā (Rīgas ielā 77, Līvāni), bet elektroniskā formātā
ievietot Līvānu novada domes tīmekļa vietnē www.livani.lv un Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītājas vietniece Iveta Dobele.
Pielikumā:
Lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam
grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas
azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, redakcija, kas sastāv no:
1) Paskaidrojuma raksta (uz 28 lpp.);
2) Grafiskās daļas (divas karšu lapas);
3) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (TAPIS izdruka uz 57 lpp.).
7. Par grozījumu Līvānu novada domes 2020. gada 26. aprīļa lēmumā Nr. 8-9(1)
“Par zemes noma līgumu pagarināšanu”
Ziņo J.Magdaļenoks
Izskatot Līvānu novada domes nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītājas Antras Vilcānes ierosinājumu par grozījumu veikšanu Līvānu novada domes
2020. gada 26. aprīļa lēmumā Nr. 8-9(1) “Par zemes noma līgumu pagarināšanu”,
sakarā ar to, ka (Vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvietas adrese: (adrese), Rudzātu
pagasts, Līvānu novads, ir zemes vienības 2,16 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7668 007 0168 bijušais lietotājs.
Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otrai daļai persona, kurai zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai
kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā
bijušo zemi, zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja
vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja
zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek pagarināts. Saskaņā ar Ministru
kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumu Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku
apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 7.
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punktu “Nekustamā īpašuma nodokli maksā pirmtiesīgā persona vai nomnieks.
Nomas līgumā par zemi gada nomas maksa nosakāma 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības”.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
otrās daļas 3. punktā noteikto pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu Līvānu novada domes 2020. gada 26. aprīļa lēmumā Nr. 89(1) “Par zemes noma līgumu pagarināšanu” un izteikt 1.2. punktu šādā redakcijā:
“1.2. Noteikt zemes nomas maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības gadā un PVN.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
8.Par maksas pakalpojumu
Ziņo G.Kraukle
Izskatot Latgales Mākslas un amatniecības centra 2020. gada 9.jūlija vēstuli
Nr. 1-5/20/11 (reģ. Nr. LNP/2-1.6/20/1885 no 10.07.2020.) par maksas pakalpojuma
– radoša darbnīca “Rotāta flīze” apstiprināšanu, un pamatojoties uz Līvānu novada
domes 2015. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 9 “Maksas pakalpojumu
izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” un likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “g” apakšpunktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par pakalpojumu “Radoša darbnīca “Rotāta flīze”” 11,16
EUR un PVN 21% 2,34 EUR par 1 pasākumu (1 stunda) 1 personai (skatīt
pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Latgales mākslas un
amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 3 lpp.
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9.Par biedrības “Baltā māja” sniegto sociālās aprūpes mājās pakalpojumu
apmaksu
Ziņo G.Kraukle
Izskatot biedrības “Baltā māja”, reģ. Nr. 50008021661, adrese Stacijas iela 2,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2020. gada 8. jūlija vēstuli Nr.11, kurā lūdz
paaugstināt maksu par sociālās aprūpes mājās pakalpojumiem Rudzātu pagastā, lai
segtu transporta degvielas izmaksas un sabiedriskā transporta biļetes aprūpētājai, un
pamatojoties uz 2009. gada 26. februāra Līvānu novada domes saistošajiem
noteikumu Nr.5 “Par sociālās aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas un apmaksas
kārtību Līvānu novadā” 11.punktu, saskaņā ar kuru noteikta samaksa par vienas
astronomiskās stundas darba izpildi ir 3,50 EUR, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 20.panta otro un trešo daļu un 22.panta 2.punktu, Ministru kabineta
2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta” 6.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo
palīdzību (sociālo aprūpi) un 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G.
Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2020. gada 1. jūliju, nosakot samaksu par biedrības “Baltā māja”
sniegtajiem sociālās aprūpes mājās pakalpojumiem, kuri tiek sniegti klientam divas
(2) reizes nedēļā kopā nostrādājot septiņas (7) stundas un nokļūšanai pie klienta 22,3
km attālumā tiek izmantots personīgais autotransports, pielietot koeficientu 1,3351
pie noteiktās maksas par pakalpojuma sniegšanu.
2. Noteikt, ka apmaksa par pakalpojumu tiek veikta no Līvānu novada
pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā sociālai aizsardzībai paredzētajiem līdzekļiem.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Sociālā dienesta
vadītāja Arnita Briška.
10. Par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jersikas pagastā,
Līvānu novadā nomas tiesību izsoles rīkošanu
Ziņo G.Kraukle
Vārds tiek dots A.Vilcānei
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2020. gada 28. maija lēmumu Nr. 106(2) „Par zemes gabalu nodošanu nomai” zemes vienības 8,04 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 76520070157 Līvānu novada Jersikas pagastā lauksaimniecībā
izmantojamā daļa 5,50 ha platībā tika nodota nomā. Informācija par iznomājamo
zemes vienību tika ievietota Līvānu novada pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē
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www.livani.lv un izvietota redzamā vietā Jersikas pagasta pārvaldes ēkā. Noteiktajā
laika termiņā tika saņemti divu personu iesniegumi par zemes iznomāšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otro daļu un 21. panta pirmās
daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3. panta 2. punktu, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija
noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
32. punktu un 40. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Rīkot mutisku izsoli starp Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes
vienības 8,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0157 Līvānu novada
Jersikas pagastā lauksaimniecībā izmantojamās daļas 5,50 ha platībā (turpmāk –
Nomas Objekts) nomas tiesību pretendentiem.
2. Apstiprināt Nomas Objekta nomas tiesību izsoles sākumcenu 40 EUR gadā
par hektāru un PVN.
3. Apstiprināt Nomas Objekta nomas tiesības izsoles noteikumus.
4. Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai veikt Nomas Objekta nomas tiesības izsoli, pamatojoties uz šim lēmumam
pievienotajiem izsoles noteikumiem.
5. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā: Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jersikas pagastā,
Līvānu novadā nomas tiesību izsoles noteikumi uz 3 lpp.
11.Par nekustamā īpašuma “Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos,
Līvānu novadā, nomas ar apbūves tiesībām izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo G.Kraukle
Vārds tiek dots V.Labinskim, A.Veiguram
Paskaidro B.Vucenlazdāne
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2020.gada 25.jūnija lēmumu Nr. 12-18
“Par nekustamā īpašuma “Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu
novadā, nomas ar apbūves tiesībām izsoli” un Līvānu novada domes Privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2020.gada 14.jūlija protokolu Nr. 1-3.3/9
par nekustamā īpašuma “Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu
novadā, nomas ar apbūves tiesībām izsoli, un saskaņā ar komisijas priekšlikumu, un
pamatojoties uz likuma Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta 2. punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama
īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, un likuma „Par
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pašvaldībām” 14. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020. gada 14. jūlija nekustamā īpašuma „Alejas”, ar kadastra
numuru 7652 001 0086, kas sastāv no diviem zemesgabaliem 2,1648 ha kopplatībā:
neapbūvēta zemes gabala 1,2361 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0041,
Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, un apbūvēta zemesgabala 0,9287 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 001 0086, uz kura atrodas piecas nedzīvojamās ēkas,
Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Iznomāt SIA “Trimaļnīki”, reģ. Nr. LV45403045516, juridiskā adrese: Sūnu
iela 8, Jēkabpils, nekustamo īpašumu “Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19,
Līvānos, Līvānu novadā, par nosolīto summu 87,33 EUR ( astoņdesmit septiņi euro
33 centi ) mēnesī un PVN uz trīsdesmit gadiem ar tiesībām līgumu pagarināt.
3. Noteikt, ka nomas līgums ar Līvānu novada domi jānoslēdz līdz 2020.gada
25.augustam.
4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste, par lēmuma izpildi – Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītāja Antra Vilcāne.
12.Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai
Ziņo G.Kraukle
Izskatot (Vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta: (adrese), Līvāni, Līvānu
novads, 2020. gada 9. jūlija iesniegumu par izīrēta dzīvokļa nodošanu atsavināšanai,
un Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāres Agras Šeibes 2020. gada 8. jūlijā
apliecināto vienošanos, reģistra Nr. 3959, konstatēts, ka dzīvokļa īrnieks (Vārds,
uzvārds) dzīvokli īrē no 1987. gada 3. augusta, parādu SIA “Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” un SIA “Līvānu siltums” nav. Saskaņā ar noslēgto
vienošanos, ģimenes locekļi ir vienojušies, ka dzīvokli pērk dēls (Vārds, uzvārds).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5.
punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvokļa īpašumu, likuma 45. panta ceturtās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka var pirkt
īrēto dzīvokļa īpašumu, ja īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli
apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto dzīvokļa
īpašumu, un Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 ”Kārtība,
kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.4 punktu, kas nosaka, ka atvasinātas
publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas
nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, un
pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
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balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 13 īpašumam Sporta ielā 3b, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv
no
3 – istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma (liters Nr. 001) un
zemesgabala 3838 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611 003 1717 Sporta ielā 3b, Līvānos,
Līvānu novadā, 656/22779 domājamām daļām.
1.2. Nodot atsavināšanai dzīvokļa Nr. 13 īpašumu Sporta ielā 3b, Līvānos,
Līvānu novadā, kas sastāv no 3 – istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un
zemesgabala 3838 m2 platībā ar kadastra Nr. 7611 003 1717 Sporta ielā 3b, Līvānos,
Līvānu novadā, 656/22779 domājamās daļas, to pārdodot par brīvu cenu (nosacīto
cenu) īrnieka ģimenes loceklim (Vārds, uzvārds).
1.3. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai organizēt atsavināmā
dzīvokļa novērtēšanu un nodrošināt atsavināšanas procesu.
1.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
2. Sakarā ar Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības
daļas vadītājas Antras Vilcānes sniegto papildus informāciju par dienas kārtības 12.
punkta lēmumprojekta “Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai” 2.
apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
Neizskatīt dienas kārtības 12. punkta “Par dzīvokļa īpašuma nodošanu
atsavināšanai” 2. apakšpunktu un izslēgt to no dienas kārtības.
13.Par pirkuma līguma slēgšanu
Ziņo G.Kraukle
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 šā likuma 4. panta ceturtās
daļas 5. punktā minētā persona (īrnieks vai viņa ģimenes loceklis), un atbilstoši
Līvānu novada domes 2019. gada 29. augusta lēmumam Nr. 12-29 „ Par dzīvokļa Nr.
2 Rīgas ielā 130, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai” un SIA „Latio”
2020. gada 31. marta nekustamā īpašuma vērtējumam reģ. Nr. V/20-1359, saskaņā ar
kuru dzīvoklis Nr. 2, dzīvojamā mājā Rīgas ielā 130, Līvānos, Līvānu novadā un pie
dzīvokļa īpašuma piederošās dzīvojamās mājas kopīpašuma 534/9386 domājamās
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daļas, 534/9386 domājamās daļas no zemesgabala ar kopējo platību 1365,75 m2
(kadastra numurs 7611 005 2606) ir novērtēts 6300 EUR (seši tūkstoši trīs simti euro)
apmērā, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pārdot (Vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta (adrese), Līvānos, Līvānu
novadā, 2 – istabu dzīvokli Nr. 2 (kadastra numurs 7611 900 1145) ar kopējo platību
54,8 m2 dzīvojamā mājā Rīgas ielā 130, Līvānos, Līvānu novadā un dzīvojamās mājas
kopīpašuma 534/9386 domājamās daļas, 534/9386 domājamās daļas no zemesgabala
ar kopējo platību 1365,75 m2 (kadastra numurs 7611 005 2606).
2. Samaksas apmēru, atbilstoši novērtējumam par īpašumā nodoto dzīvokli un
dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamo daļu, zemes domājamo daļu, noteikt 6300
EUR (seši tūkstoši trīs simti euro).
3. (Vārds, uzvārds) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas veikt šī
lēmuma 2. punktā noteikto maksājumu, to ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr.
90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr.
LV14UNLA0050018690074.
4. Pirkuma līgumu ar (Vārds, uzvārds) noslēgt pēc šī lēmuma 2. punktā
noteiktās samaksas veikšanas.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas, iesniedzot pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā
8, Rēzeknē, LV-4601).
14.Par līdzekļu piešķiršanu
Ziņo G.Kraukle
Vārds tiek dots V.Labinskim, A.Veiguram
Paskaidro A.Skromāns
1. Izskatot Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera
ierosinājumu par papildus līdzekļu piešķiršanu 3277,18 EUR apmērā Līvānu pilsētas
teritorijas sanitārai apkopei, ko veic SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”,
sakarā ar pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas “Jaunais tirgus”, Rīgas ielā 108C,
Līvānos, Līvānu novadā darbības uzsākšanu ar 2020.gada 1.augustu, saskaņā ar SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” iesniegto sanitārās apkopes izmaksu
aprēķinu no 2020.gada 1.augusta līdz 2020.gada beigām, 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, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
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Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 3277,18 EUR apmērā pastāvīgās ielu tirdzniecības
vietas “Jaunais tirgus”, Rīgas ielā 108C, Līvānos, Līvānu novadā, teritorijas sanitārai
apkopei no 2020.gada 1.augusta līdz 2020.gada beigām 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 Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu par papildus finansējuma piešķiršanu Līvānu 1.vidusskolas velo
novietnes bruģa seguma un pamatu velo novietnei izbūvei, ņemot vērā, ka veicot
cenu aptauju, izmaksas darbu veikšanai ir 11 228,80 EUR (ieskaitot PVN), kas par
5428,80 EUR pārsniedz 2020. gada budžetā šim mērķim paredzēto finansējumu, 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, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 5428,80 EUR apmērā Līvānu 1.vidusskolas velo
novietnes bruģa seguma un pamatu velo novietnei izbūvei no Līvānu novada
pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā projektam “Ielu apgaismojuma tīkla izpirkšana”
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, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Intis
Svirskis un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu par līdzekļu piešķiršanu 1784,80 EUR apmērā pašvaldības objekta
“Gājēju pārvads virs sliežu ceļiem, Līvānos” bojātā apgaismojuma atjaunošanai jaunu industriālo gaismekļu iegādei 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, G. Krauklei,
V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1. Piešķirt līdzekļus 1784,80 EUR apmērā objekta “Gājēju pārvada virs
sliežu ceļiem, Līvānos” industriālo gaismekļu iegādei no Līvānu novada pašvaldības
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2020.gada pamatbudžetā projektam “Ielu apgaismojuma tīkla izpirkšana” 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.
4. Lai pretendētu uz ERAF finansējumu darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) “Atbilstoši pašvaldību
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un
AER izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros, kuras mērķis ir pašvaldības ēku
energoefektivitātes paaugstināšana, ir nepieciešama ēkas Skolas ielā 7, Rožupē,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, vienkāršotas atjaunošanas būvprojekta izstrāde.
Saskaņā ar iepirkuma “Ēkas vienkāršotas atjaunošanas Skolas ielā 7, Rožupē,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība“
(identifikācijas Nr.2020/31) rezultātiem būvprojekta izstrādes izmaksas ir 9377,50
EUR (ieskaitot PVN). Pamatojoties uz projekta atbilstību “Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam” III daļas “Rīcību plāns 20192025” un IV daļas “Investīciju plāns 2019-2021” prioritātes Nr.2. “Uzņēmējdarbība,
darbs un ģimenes labsajūta” rīcību virziena Nr.2.4. “Vietējiem iedzīvotājiem,
esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga
un viņu vajadzībām atbilstoša tehniskā infrastruktūra” uzdevuma Nr. 2.4.4. “Veikt
energoefektivitātes pasākumus” pasākumam Nr.2.4.2.3. “Līvānu novada pašvaldības
ēku pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana”, un likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt līdzekļus 9377,50 EUR apmērā ēkas Skolas ielā 7, Rožupē,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, vienkāršotas atjaunošanas būvprojekta izstrādei no
Līvānu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā projektam “Ielu apgaismojuma
tīkla izpirkšana” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā.
4.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Intis
Svirskis un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
5. Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu par finansējuma piešķiršanu Līvānu 1.vidusskolas sporta zāles Rīgas ielā
101, Līvānos, Līvānu novadā, remontdarbiem 31351,08 EUR apmērā, un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un likuma „Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M.
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Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Piešķirt līdzekļus 31351,08 EUR apmērā Līvānu 1.vidusskolas sporta
zāles Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā, remontdarbiem no Līvānu novada
pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā projektam “Ubaglīča projektēšana,
autoruzraudzība un būvniecība” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžetā.
5.2. 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.
15. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā
Ziņo G.Kraukle
Paskaidro K.Daukšte
Vārds tiek dots V.Labinskim
Izskatot Līvānu 2.vidusskolas 2020. gada 23. jūlija vēstuli Nr.1.11/12 par
izmaiņām amata vienību sarakstā no 2020. gada 1. septembra, lai nodrošinātu no
likvidējamās Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas pārņemto telpu uzturēšanu
un uzkopšanu, veicot izmaiņas darbinieku amata aprakstos, izslēgt amata vienību
“garderobists”, profesijas kods 9629 03, 1 likmi un iekļaut amatu vienību “apkopējs”,
profesijas kods 9112 01, 1 likmi un, lai nodrošinātu nepārtrauktu sporta zāles darbību
un uzraudzību, iekļaut amatu vienību sarakstā amata vienību “ēkas dežurants”,
profesijas kods 9629 05, 1 likmi, 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, G. Krauklei,
J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, deputātam V. Labinskim „pret”, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2020.gada 1.septembri izslēgt no Līvānu 2.vidusskolas amatu vienību
saraksta amata vienību “garderobists”, profesijas kods 9629 03, 1 likmi ar darba algu
430,00 EUR mēnesī par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
2. Ar 2020.gada 1.septembri iekļaut Līvānu 2.vidusskolas amatu vienību
sarakstā amata vienību “apkopējs”, profesijas kods 9112 01, 1 likmi ar darba algu
430,00 EUR mēnesī par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
3. Ar 2020.gada 1.septembri iekļaut Līvānu 2.vidusskolas amatu vienību
sarakstā amata vienību “ēkas dežurants”, profesijas kods 9629 05, 1 likmi ar darba
algu 430,00 EUR mēnesī par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
4. Noteikt, ka izdevumi jaunizveidotās amata vienības “ēkas dežurants”,
profesijas kods 9629 05, atalgojumam un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām kopsummā 1600,76 EUR tiks finansēti veicot darbinieku
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atlīdzībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu pārdali starp iestādēm, izdarot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžetā:
4.1.samazināt pašvaldības finansējumu darbinieku atlīdzībai Līvānu novada
Vakara (maiņu) vidusskolai par 1600,76 EUR;
4.2. palielināt pašvaldības finansējumu darbinieku atlīdzībai Līvānu
2.vidusskolai par 1600,76 EUR.
5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu 2.vidusskolas direktore Klavdija Daukšte,
Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas direktore Ilze Vanaga un Finanšu daļas
vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
16. Par projektu „Zvejas resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu
novada ūdenstilpēs otrā kārta”
Ziņo G.Kraukle
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Zvejas resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu novada
ūdenstilpēs otrā kārta” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Valsts atbalsta pasākuma
„Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos
izdevumus)” programmu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem,
un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2019. – 2025. gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes
labsajūta) 2.3. rīcības virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša
dabas vide) uzdevuma 2.3.2. (Nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu, dabas resursu
uzlabošanu un vides risku mazināšanu Līvānu novada teritorijā) pasākumam 2.3.2.2.
(Vides kvalitātes un dabas resursu uzlabošanas, kontroles un aizsardzības pasākumu
nodrošināšana Līvānu novadā), Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem
Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem”, un pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2020. gada 28.
un 29. aprīļa sēdes lēmumu par 2020. gada otro kārtu Zivju fonda pasākumam "Zivju
resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos
izdevumus)" un likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā Valsts atbalsta programmas
pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai
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pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās
institūcijas kārtējos izdevumus)” ar projektu „Zvejas resursu aizsardzības pasākumu
nodrošināšana Līvānu novada ūdenstilpēs otrā kārta” un iesniegt projektu Lauku
atbalsta dienestā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada domes 2020. gada
budžetā paredzēt līdzekļus 1756 EUR apmērā projekta priekšfinansējuma
nodrošināšanai, no kuriem 1580,40 EUR ir Valsts atbalsta programmas
Zivsaimniecības attīstībai finansējums un 175,60 EUR pašvaldības līdzfinansējums.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītājas vietniece Gunita Vaivode.
17.Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Rudzātu pagastā Līvānu novadā
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo G.Kraukle
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2020. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 1222 “Par zemes vienības nomas tiesību izsoli” un Līvānu novada domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2020. gada 14. jūlija protokolu Nr. 13.3/11 par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Rudzātu pagastā Līvānu novadā
nomas tiesību izsoli, un saskaņā ar Līvānu novada domes Privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz likuma
„Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3. panta
pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka manta atsavināma un nododama īpašumā vai
lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, un likuma „Par pašvaldībām”
14. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem A.
Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt 2020. gada 14. jūlija pašvaldībai piekrītošās zemes vienības
Rudzātu pagastā Līvānu novadā nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Iznomāt SIA “Rudzāts”, reģ. Nr. 41503045501, juridiskā adrese: Varoņu
iela 1a, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads, Līvānu novada pašvaldībai
piekrītošo zemes vienību 27,5864 ha platībā Rudzātu pagastā Līvānu novadā, ar
kadastra apzīmējumu 7668 005 0128, par nosolīto summu 45,00 EUR (četrdesmit
pieci euro) par hektāru gadā un PVN, uz pieciem gadiem.
3. Noteikt, ka nomas līgums ar Līvānu novada domi jānoslēdz līdz 2020. gada
25. augustam.
4. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste, par lēmuma izpildi – Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītāja Antra Vilcāne.
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Sēde beidzas plkst.1204
Protokols parakstīts 2020.gada 3.augustā
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētāja vietniece

G.Kraukle

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītājas vietniece

V.Loča
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