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

2) Aija USĀNE, izpilddirektora vietniece,
3) Renāte ŠMUKSTE, juridiskās daļas vadītāja-priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos,
4) Helēna JABLONSKA, finanšu daļas vadītāja,
5) Baiba VUCENLAZDĀNE, plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
6) Antra VILCĀNE, nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja,
7) Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību daļas vadītāja,
8) Diāna RJABOŠKAPOVA, būvvaldes vadītāja,
9) Iveta DOBELE, plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece,
10) Gunita VAIVODE, nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītājas vietniece,
11) Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja,
12) Paulīna ZARIŅA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
13) Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
14) Inga BOKĀNE, juriskonsulte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto ārkārtas domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
2. Par zemes gabala nomas līguma grozījumiem. Ziņo A. Vaivods.
3. Par projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā Līvānu pilsētas
robežās ”. Ziņo A. Vaivods.
1. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Krauklei, J. Magdaļenokam
Paskaidro I. Dobele, U. Skreivers
1. Sakarā ar lokālplānojuma izstrādi Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.2024. gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā
tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, ņemot vērā veiktās tirgus
izpētes rezultātus, saskaņā ar SIA “Grupa 93”, reģ. nr. 50103129191, piedāvājumu
izmaksas sastāda 11 434,50 EUR (ieskaitot PVN), bet Līvānu novada pašvaldības
2020.gada pamatbudžetā šim mērķim paredzētais finansējums ir 10 000,00 EUR, līdz
ar to iztrūkstošā finansējuma daļa sastāda 1434,50 EUR, 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, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
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1.1. Piešķirt papildus līdzekļus 1434,50 EUR apmērā Lokālplānojuma izstrādei
Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumiem 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 pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu
daļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Pamatojoties uz plānošanas periodā 2014-2020 pieejamo ES struktūrfonda
ERAF atbalstu, ko regulē 2016. gada 15. marta Ministru kabineta noteikumi Nr.
160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta
mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.
specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”, kura ietvaros sadarbībā ar SIA “Līvānu
siltums” norisinās “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 20192025.gadam” rīcību plāna 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. 2.4.2. “Veikt
energoefektivitātes pasākumus” pasākuma Nr. 2.4.2.2. “Daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošana” realizācija, kā arī pamatojoties uz
atbilstību rīcību plāna pasākuma Nr. 2.4.2.1. “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
atjaunošanas un energoefektivitātes procesa veicināšana” aktivitātei Nr.1. piesaistīti
ārējie eksperti procesa virzības nodrošināšanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
atjaunošanas un energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbu iepirkuma dokumentācijas
izstrādei veiktās tirgus izpētes rezultātiem, kur SIA “Law Office Spridzāns”,
reģ.nr.4010345441, piedāvājums sastāda 7260 EUR (ieskaitot PVN), 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, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I.
Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt līdzekļus 7260 EUR apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
atjaunošanas un energoefektivitātes uzlabošanas būvdarbu iepirkuma dokumentācijas
izstrādei 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 pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers, plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu
daļas vadītāja Helēna Jablonska.
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2. Par zemesgabala nomas līguma grozījumiem.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Krauklei
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Plānošanas un attīstības daļas vadītājas Baibas Vucenlazdānes
2020. gada 11. februāra iesniegumu par 2016. gada 25. aprīļa Zemesgabala nomas
līguma Nr. LND/2-13.11/16/5 izmaiņām atbilstoši projekta nosacījumiem
(Zemesgabala nomas līgums noslēgts starp Līvānu novada domi un SIA „Līvānu
siltums” par zemes nogabalu nomu 0,51 ha platībā zemes vienībā ar apzīmējumu
kadastrā 7652 001 0075 un 2,0202 ha platībā zemes vienībā ar apzīmējumu kadastrā
7652 001 0023, kas atrodas Līvānos Līvānu novadā līdz 2026. gada 24. aprīlim),
konstatēts, ka zemesgabala nomas līgums tika noslēgts Līvānu novada domes projekta
„Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai
un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1. kārta” (precizēts nosaukums) realizācijai.
2016. gada 27. oktobrī tika pieņemts Līvānu novada domes lēmums Nr.17-16 „Par
zemes ierīcības projekta „Līvānu siltums” apstiprināšanu”, saskaņā ar kuru tika veikta
nomas platību apvienošana vienā zemes vienībā un tās atdalīšana no pārējās
zemesgabala platības.
Atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumu Nr. 1191
„Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai
kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem
nekustamajiem īpašumiem” 2.7. apakšpunktam un 18. punktam 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 R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Kalvānei, G. Krauklei, J. Magdaļenokam,
I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M
Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus 2016. gada 25. aprīļa Zemesgabala nomas līgumā
Nr. LND/2-13.11/16/5, kas noslēgts starp Līvānu novada domi un SIA „Līvānu
siltums”, nosakot, ka Līvānu novada dome no SIA „Līvānu siltums” nomā Zemes
vienību 2,5347 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0023, ar adresi Celtniecības
iela 7, Līvāni, Līvānu novads, un uz tā esošās nedzīvojamās ēkas ar kadastra
apzīmējumiem 7652 001 0075 021 (ēka nav reģistrēta zemesgrāmatā), 7652 001 0069
001, 7652 001 0075 005; 7652 001 0075 006; 7652 001 0075 007; 7652 001 0075 008;
7652 001 0075 015; 7652 001 0075 016; 7652 001 0075 017; 7652 001 0075 018; 7652
001 0075 019 un ēku ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0023 001 (ēka nav reģistrēta
zemesgrāmatā).
2. Veikt grozījumus 2016. gada 25. aprīļa Zemesgabala nomas līgumā
Nr. LND/2-13.11/16/5, nosakot, ka nomnieks nomāto zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0023 izpērk līdz 2022. gada 31. decembrim.
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3. Veikt grozījumus 2016. gada 25. aprīļa Zemesgabala nomas līgumā
Nr. LND/2-13.11/16/5, precizējot projekta nosaukumu „Līvānu industriālās zonas
infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai 1. kārta”.
4. Noteikt, ka atbildīgā par grozījumu veikšanu līgumā un vienošanās slēgšanu
ir Juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste.
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.
Pielikumā:

1) situācijas plāna kopija uz 1 lpp.
2) zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.

3. Par projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā
Līvānu pilsētas robežās ”.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro G. Vaivode
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā Līvānu pilsētas robežās”
koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Valsts atbalsta pasākuma „Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” programmu
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem, kuras mērķis ir
zivsaimniecības attīstība valsts un pašvaldību īpašumā esošajās ūdenstilpēs, 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), un Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumiem
Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju
fonda finanšu līdzekļiem”, un likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, A. Bondarevam, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, A. Vaivodam, A. Veiguram, M Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas”
- nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā Valsts atbalsta programmas
pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai
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pašvaldību īpašumā” ar projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā
Līvānu pilsētas robežās” un iesniegt projektu Lauku atbalsta dienestā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada pašvaldības 2020. gada
budžetā paredzēt līdzekļus 1 499,91 EUR (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit deviņi
eiro, 91 cents) apmērā projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai, no kuriem 1349,92
EUR (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit deviņi eiro, 92 centi) ir Valsts atbalsta
programmas Zivsaimniecības attīstībai finansējums un 149,99 EUR (viens simts
četrdesmit deviņi eiro, 99 centi) 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.
Sēde beidzas plkst.930
Protokols parakstīts 2020. gada 20.februārī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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