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Sēdes sasaukta plkst.0900
Sēdi atklāj plkst. 0904
Sēdi vada:
Andris Vaivods, domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolē: Inta Raubiška, Personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja
Sēdē piedalās:
1) Ramiss Aļijevs
2) Andrejs Bondarevs
3) Māris Grigalis
4) Inese Jaunušāne
5) Ināra Kalvāne
6) Ginta Kraukle
7) Valdis Labinskis
8) Jānis Magdaļenoks
9) Ivans Matrosovs
10) Gatis Pastars
11) Pēteris Romanovskis
12) Andris Vaivods
13) Ainis Veigurs
14) Mārīte Vilcāne
Nav ieradies deputāts Ļevs Troškovs – attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis Skreivers, izpilddirektors
2) Aija Usāne, izpilddirektora vietniece
3) Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
4) Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja
5) Antra Vilcāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja

6) Arnita Briška, Sociālā dienesta vadītāja
7) Baiba Vucenlazdāne, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja
8) Helēna Jablonska, Finanšu daļas vadītāja
9) Ilga Peiseniece, Izglītības pārvaldes vadītāja
10) Ināra Gribonika, Uzskaites daļas vadītājs, galvenā grāmatvede
11) Indra Upeniece, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
12) Juris Sniķers, Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs
13) Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja
14) Laura Dumbrovska, juriskonsulte
15) Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
16) Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
17) Jānis Vaivods, sabiedrsiko attiecību speciālists
18) Līga Ancāne, galvenā ekonomiste
19) Iveta Dobele, Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece
20) Diāna Rjaboškapova, Līvānu būvvaldes vadītāja
21) Olita Bidzāne, SAC “Rožlejas” vadītājas p.i.
22) Viktorija Loča, Personāla vadības un administratīvās daļas vadītājas vietniece
23) Marija Jansone, Līvānu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
24) Ainārs Skromāns, būvinženieris
25) Gunita Vaivode, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja
26) Līga Ozoliņa, SIA “Grupa 93” pārstāve
27) Intis Svirskis, Līvānu novada iedzīvotājs
28) Kaspars Stikāns, Līvānu novada iedzīvotājs
Nav ieradies deputāts Ļevs Troškovs– attaisnojoša iemesla dēļ
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
2. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo Andris Vaivods,
Uldis Skreivers.
3. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos
noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”. Ziņo
Ināra Kalvāne.
4. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 26.janvāra noteikumos Nr.1
„Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un
pedagogu apbalvošana”. Ziņo Ināra Kalvāne.
5. Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
6. Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
7. Dzīvokļu jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
8. Dzīvokļu jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
9. Dzīvokļu jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
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10. Par saistošajiem noteikumiem "Par sabiedrisko kārtību Līvānu novadā". Ziņo
Jānis Magdaļenoks.
11. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “Par Līvānu novada kapsētu
uzturēšanu un izmantošanu”. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
12. Par lokālplānojuma, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas
vietas, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
13. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
14. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr. 327 “Par aizņēmumu no Valsts kases”. Ziņo Andris Vaivods.
15. Par Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto stikla
izstrādājumu cenu. Ziņo Andris Vaivods.
16. Par nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, nomas
tiesību izsoli. Ziņo Andris Vaivods.
17. Par līdzekļu piešķiršanu Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības
pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai.
Ziņo Andris Vaivods.
18. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa parāda labprātīgu izpildi. Ziņo
Andris Vaivods.
19. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.–2025.gadam 3.daļā “Rīcību plāns 2019-2025”, 4.daļā “Investīciju plāns
2019-2021” un tā pielikumā Nr.1. “ITI projektu idejas periodam 2019-2025”.
Ziņo Andris Vaivods.
20. Par grozījumiem lēmumā par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo Andris
Vaivods.
21. Par izmaiņām Sociālās aprūpes centra “Rožlejas” amatu vienību sarakstā. Ziņo
Andris Vaivods.
22. Par līdzekļu piešķiršanu teritorijas apzaļumošanas darbu veikšanai. Ziņo Andris
Vaivods.
23. Par līdzekļu piešķiršanu bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai. Ziņo Andris
Vaivods.
24. Par zaudējumu atlīdzinājumu Jānim Sondoram. Ziņo Andris Vaivods.
25. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo Andris Vaivods.
26. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2021.gada 25.marta lēmumā Nr. 5-42
“Par izmaiņām amatu vienību sarakstā”. Ziņo Andris Vaivods.
27. Par Līvānu novada pašvaldības gada pārskata par 2020.gadu apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods.
28. Par zemes vienības nodošanu nomai. Ziņo Andris Vaivods.
29. Par līdzekļu piešķiršanu Līvānu pilsētas 95 gadu jubilejas nedēļas norišu
nodrošināšanai. Ziņo Andris Vaivods.
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1. Par darba kārtību.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome atklāti ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese
Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
Apstiprināt iepriekš izsludināto domes sēde darba kārtību.
2. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo Andris Vaivods, Uldis Skreivers
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Gintai Krauklei, Gatim Pastaram,
Ainim Veiguram, Inārai Kalvānei, Jānim Magdaļenokam
25.martā attālināti, videokonferences režīmā, notika Līvānu novada domes sēde.
25. martā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods, priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, kā arī
Zemessardzes 35. kājnieku bataljona komandieris, pulkvežleitnants Jānis Svilpe nolika
ziedus pie piemiņas akmens Līvānu dzelzceļa stacijā.
29. martā, 12. un 26.aprīlī videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes
administrācijas darbinieku sanāksme.
29.martā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne ar SIA “Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāju Raimondu Šubnikovu un
atbildīgajiem darbiniekiem apsekoja vairākus brīvos pašvaldības dzīvokļus, lai
pārrunātu jautājumus par to apsaimniekošanu un uzturēšanu tehniskā kārtībā.
30.martā attālināti, videokonferences režīmā, notika bezatkritumu pilsētas iniciatīvas
“Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” darba grupas sanāksme, kurā piedalījās atbildīgie
pašvaldības pārstāvji un biedrības “Zaļā Brīvība” pārstāvji. Tika pārrunāti jautājumi par
tekstila vākšanas akciju, grantu konkursu un tikšanos ar Līvānu novada domes Vides
komisijas deputātiem.
31.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja darba
sanāksmi par jaunās Līvānu novada tūrisma lapas izstrādi.
7.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle attālināti
piedalījās biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” sanāksmē, kuras ietvaros
notika tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku.
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7.aprīlī Līvānos tika nogādāti divi jaunie 19-vietīgie mikroautobusi. Viens Jersikas
pamatskolai, ko pārsvarā izmanto skolēnu pārvadāšanai, savukārt otrs Līvānu novada
domei, ko izmanto domes administrācijas, izglītības un citu pašvaldības iestāžu
vajadzībām, piemēram, skolēnu ekskursijām, braucieniem uz mācību priekšmetu
olimpiādēm, sporta sacensībām utt.
8.aprīlī videokonferences režīmā notika Līvānu novada Kultūras centra, LSAC,
bibliotēku, uzņēmējdarbības atbalsta un jaunatnes iestāžu vadītāju sanāksme un Līvānu
novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme. Piedalījās Līvānu novada domes vadība.
8.aprīlī Līvānu novada domes vadība, Līvānu novada domes Būvniecības un
infrastruktūras daļas būvinženieris Ainārs Skromāns un pagastu pārvalžu vadītāji
apsekoja pašvaldības autoceļu tehnisko stāvokli, kā arī pārrunāja jautājumus par deviņu
lauku ceļu tehniskās dokumentācijas izstrādes projektu virzības gaitu.
9.aprīlī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers un Līvānu novada domes
izpilddirektora vietniece Aija Usāne videokonferences režīmā tikās ar SIA “Līvānu
dzīvokļu un komunālā saimniecība” vadību, lai pārrunātu jautājumus par atkritumu
apsaimniekošanu Līvānu novadā.
9.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece attālināti tikās ar jaunā Līvānu novada reklāmas
video izstrādātājiem, lai pārrunātu iespējamo tā pirmizrādes norisi.
12.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Līvānu
novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece videokonferences formā tikās ar
Rudzātu vidusskolas vakara (maiņu) programmas akreditācijas komisiju.
13. un 21. aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
videokonferences režīmā vadīja sanāksmi par Līvānu pilsētas 95 gadu jubilejas
aktivitātēm. Tajā piedalījās Līvānu novada Kultūras centra, Līvānu novada Centrālās
bibliotēkas, Līvānu stikla un amatniecības centra vadība un citi atbildīgie speciālisti.
16.aprīlī attālināti notika Līvānu novada domes Vides komisijas tikšanās ar biedrības
“Zaļā Brīvība” pārstāvjiem. Tā tika rīkota bezatkritumu pilsētas iniciatīvas “Tīri.Labi.
Pilsēta bez atkritumiem” ietvaros.
16.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Līvānu novada
pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāju Aiju Gruguli, lai pārrunātu jautājumus
par iestādes darba organizāciju vasaras periodā.
16.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar Līvānu Visu
Svēto pareizticīgo baznīcas tēvu Mihailu Stoiko, lai pārrunātu jautājumus par
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pašvaldības budžetā paredzētā atbalsta draudzei izmantošanu. Kā katru gadu atbalsts
konkrētu darbu veikšanai tika paredzēts visām Līvānu novada kristiešu draudzēm.
19.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
videokonferences režīmā piedalījās biedrības "Sabiedrība par atklātību – Delna"
rīkotajā diskusijā Latgales reģiona NVO un pašvaldībām par sabiedrības interešu
aizstāvību.
19.aprīlī videokonferences režīmā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija
Usāne vadīja Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi.
19.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Rīgā tikās ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildīgajiem darbiniekiem, lai
pārrunātu jautājumus par investīciju projekta ražošanas angāra būvniecībai Līvānu
industriālajā zonā virzību. Ņemot vērā ieteikumus, 23.aprīlī projekta pieteikumā veikti
nepieciešamie precizējumi.
20.aprīlī Ubaglīča mikrorajonā notika darba sanāksme ar būvuzņēmēja, kurš veic ielu
pārbūves darbus, pārstāvjiem, kā arī tikšanās ar Draudzības ielas iedzīvotājiem, lai
pārrunātu konkrētos pārbūves darbu jautājumus.
20.aprīlī attālināti notika Līvānu novada domes vadības un SIA “Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” vadības sanāksme, lai pārrunātu jautājumus par plānotajiem
vasaras perioda darbiem, pilsētas apzaļumošanu, atkritumu apsaimniekošanu u.c.
21.aprīlī attālināti, videokonferences režīmā, notika sanāksme par Līvānu
daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes programmas jautājumiem.
22.aprīlī notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde par mācību procesa organizēšanu
Līvānu novada izglītības iestādēs no 2021.gada 27.aprīļa.
22.aprīlī videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes komiteju sanāksmes.
22.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Preiļu novada
Litavniekos piedalījās svinīgajā vēstījuma kapsulas iemūrēšanas ceremonijā
Zemessardzes 35. kājnieku bataljona jaunās noliktavas ēkas pamatos. Pasākumā
piedalījās arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris, ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš,
aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Zemessardzes un pašvaldību pārstāvji.
24.aprīlī visā Latvijā notika Lielā Talka.
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28.aprīlī notika bezatkritumu pilsētas iniciatīvas “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem”
darba grupas sanāksme, lai pārrunātu aizvadītās akcijas norisi, grantu projektu konkursa
gaitu un citus jautājumus.
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, izpilddirektors Uldis
Skreivers un izpilddirektora vietniece Aija Usāne turpināja piedalīties Latvijas
Pašvaldību mācību centra apmācībās par pašvaldību darba organizāciju.
Notikušas vairākas sanāksmes gan attālināti, gan klātienē būvobjektos par realizējamo
būvniecības projektu virzību.
Katru pirmdienu videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes vadības un
pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme.
Katru otrdienu videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes vadības un par
projektu īstenošanu atbildīgo darbinieku sanāksme.
Katru otrdienu Līvānu novada domes vadība un atbildīgie speciālisti darba sanāksmē
tikās ar būvniecības uzņēmuma, kurš veic darbus Līvānu pilsētas Ubaglīča mikrorajonā,
pārstāvjiem, lai pārrunātu darbu norises gaitu.
3. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017. gada 26. oktobra saistošajos
noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Atbilstoši grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā ir
nepieciešams apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Līvānu novada domes
2017.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem
Līvānu novadā” un to paskaidrojuma rakstu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, 43.panta trešo
daļu, 43.1 pantu, 45.panta otro un trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 33.panta trešo daļu, 35.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem atklāti ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese
Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt precizētos Līvānu novada domes 2021.gada 25.februāra saistošos
noteikumus Nr.6 „Grozījumi Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”” un to
paskaidrojuma rakstu.
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2. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc
saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt oficiālajā izdevumā
"Latvijas Vēstnesis", iedzīvotāju informācijai arī Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā internetā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai ir Personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja
Inta Raubiška, bet par saistošo noteikumu publicēšanu ir Sabiedrisko attiecību daļas
vadītāja Indra Upeniece.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada sociālā dienesta
vadītāja Arnita Briška.
Pielikumā:
1) saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”” uz
3 lpp.,
2) saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.13 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā””
paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
4. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 26.janvāra noteikumos
Nr.1 „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un
pedagogu apbalvošana”.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Līvānu Bērnu un jauniešu centra 2021.gada 19.aprīļa vēstuli Nr. 1.10/3
ar ierosinājumu veikt grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada 26.janvāra
noteikumos Nr. 1 „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu
un pedagogu apbalvošana”, atbilstoši 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu
Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” 14.punktam, kurā noteikts, ka atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi
klātienē, saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, kurā noteikts, ka
pašvaldība nodrošina bērnu un jauniešu interešu izglītību un 17.panta trešās daļas
27.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldība atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.pantu pirmās daļas 23.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Līvānu novada dome atklāti ar 14 balsīm "Par" (Ainis
Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
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1. Izdarīt Līvānu novada domes 2017.gada 26. janvāra noteikumos Nr. 1 „ Par
kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu
apbalvošana” šādus grozījumus:
1.1. papildināt Noteikumus ar Pārejas noteikumu 4., 5., 6. punktu šādā
redakcijā:
“4. Šo Noteikumu 8., 9., 10. punktā noteiktās Līvānu novada Domes pateicības
par sasniegumiem 2020./2021. mācību gadā interešu izglītības programmu audzēkņi,
kolektīvi un viņu pedagogi saņem no 2021.gada jūnija līdz 2021.gada oktobrim
attiecīgajā izglītības iestādē.
5. Šo Noteikumu 8., 9. punktā paredzētās Līvānu novada domes naudas balvas
interešu izglītības programmu audzēkņiem par sasniegumiem 2020./2021. mācību gadā
ieskaita Līvānu novada domei iesniegtā pilngadīga izglītojamā, vecāka (likumiskā
pārstāvja) iesniegumā (pielikumā iesnieguma paraugs) norādītajā bankas kontā.
6. Interešu izglītības kolektīviem, audzēkņiem un pedagogiem, kuri 2020./2021
mācību gadā piedalījušies Valsts izglītības satura centra organizētajos konkursos un
skatēs, piešķirtās specbalvas pielīdzināt 1.(pirmās) pakāpes diplomam, bet piešķirtos
atzinības rakstus pielīdzināt 2.(otrās) pakāpes diplomam.”
1.2. Izteikt pielikumu Nr.4 šādā redakcijā (pielikumā).
2. Noteikt, ka grozījumi Noteikumos stājas spēkā 2021.gada 5.maijā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jauniešu centra
direktore Zane Praņevska
Pielikumā:

2017.gada 22.janvāra Līvānu novada domes noteikumi „Par kārtību,
kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu
apbalvošana” ar grozījumiem uz 9 lpp.
5. Dzīvokļu jautājums Nr.1.

Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot M. R., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021.gada 18.marta
iesniegumu par uzņemšanu dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni, kas
nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrējamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes
2020.gada 27.augusta saistošo noteikumu nr. 11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā Līvānu novadā” 3.1. punktam, 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 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
ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars,
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Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut M. R., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), ģimenes sastāvs – 3
cilvēki, jauno ģimeņu nodrošināšanas ar dzīvojamo platību reģistrā ar kārtas Nr.7.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
6. Dzīvokļu jautājums Nr.2.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot O. M., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021.gada 29.marta
iesniegumu par uzņemšanu dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni, kas
nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, 20. pantu, kurā
noteikts, ka izīrējamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas
dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes
2020.gada 27.augusta saistošo noteikumu nr. 11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā Līvānu novadā” 3.1. punktam, 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 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 ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut O. M., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), ģimenes sastāvs – 3
cilvēki, jauno ģimeņu nodrošināšanas ar dzīvojamo platību reģistrā ar kārtas Nr.8.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
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7. Dzīvokļu jautājums Nr.3.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot M. R., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021.gada 15.aprīļa
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu kā vientuļai personai ar ivaliditāti,
kurai nav taisnās līnijas radinieku un kura nav nodrošināta ar dzīvojamo platību, un
pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, 20.
pantu, kurā noteikts, ka izīrējamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi
atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām, atbilstoši Līvānu novada
domes 2020.gada 27.augusta saistošo noteikumu nr. 11 “Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 3.2. punktam, 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 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 ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut M. R., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), ģimenes sastāvs – 1
cilvēks, personu ar invaliditāti nodrošināšanas ar dzīvojamo platību reģistrā ar kārtas
Nr.1.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
8. Dzīvokļu jautājums Nr.4.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Z. V., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021.gada 19.aprīļa
iesniegumu par īres tiesību piešķiršanu kā reemigrantu ģimenei, kas nav nodrošināta ar
atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, 20. pantu, kurā noteikts, ka
izīrējamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada
27.augusta saistošo noteikumu nr. 11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Līvānu novadā” 3.3. punktam, un pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.
panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka “Dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas
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pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē” 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 ar 14
balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris
Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt Z. V, ģimenes sastāvs - 3 cilvēki, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota divistabu dzīvokļa Rīgas ielā 59-20, Līvānos, Līvānu novadā, īres
tiesības uz laiku līdz 2021.gada 1.novembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2. Z. V. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Rīgas ielā 59-20,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3. Z. V. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu un ģimenes locekļu
– vīra Ā. V. un dēla J. I. V. dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Rīgas ielā 59-20, Līvānos,
Līvānu novadā.
4. Izslēgt Z. V. no reemigrantu nodrošināšanas ar dzīvojamo platību reģistra,
kārtas Nr.1.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
9. Dzīvokļu jautājums Nr.5.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot M. Š., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021.gada 16.marta
iesniegumu par īres tiesību piešķiršanu kā jaunajai ģimenei, kas nav nodrošināta ar
atsevišķu dzīvojamo platību, un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, 20. pantu, kurā noteikts, ka
izīrējamās telpas netiek nodotas privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu
īrniekiem vai citām personām, un atbilstoši Līvānu novada domes 2020.gada
27.augusta saistošo noteikumu nr. 11 “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā
Līvānu novadā” 3.1. punktam, 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 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 ar 14
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balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris
Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt M. Š., ģimenes sastāvs - 3 cilvēki, deklarētā dzīvesvietas adrese,
(adrese), labiekārtota divistabu dzīvokļa Lāčplēša ielā 11-34, Līvānos, Līvānu novadā,
īres tiesības uz laiku līdz 2021.gada 1.novembrim, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2. M. Š. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 2 - istabu dzīvokļa Lāčplēša ielā 1134, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3. M. Š. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu un ģimenes locekļu
– vīra A. Š. un meitas M. Š. dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Lāčplēša ielā 11-34, Līvānos,
Līvānu novadā.
4. Izslēgt M. Š. no jauno ģimeņu nodrošināšanas ar dzīvojamo platību reģistra,
kārtas Nr.2.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
10. Par saistošajiem noteikumiem "Par sabiedrisko kārtību Līvānu novadā".
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Ir pārskatīti 2010.gada 29.novembra Līvānu novada domes saistošie noteikumi
Nr.22 „Par sabiedrisko kārtību Līvānu novadā”, ņemot vērā arī Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas lūgumu pārskatīt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu
to atbilstību normatīvajiem aktiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un
43.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.1 pantu, 45.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā
Tautsaimniecības komitejas 2021.gada 22.aprīļa ierosinājumu, Līvānu novada dome,
atklāti ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.11 “Par
sabiedrisko kārtību Līvānu novadā”.
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.
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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
oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” un iedzīvotāju informācijai Līvānu novada
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā
internetā.
4. Atcelt Līvānu novada domes 25.06.2020. lēmuma Nr.12-6 “Par grozījumiem
saistošajos noteikumos” 2.punktu.
5. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu publicēšanu ir sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece.
6. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
7. Noteikt, ka par lēmuma izpildi ir atbildīgi Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja
AntraVilcāne.
Pielikumā:
1) saistošie noteikumi Nr. 11 “Par sabiedrisko kārtību Līvānu novadā” uz 2 lpp.,
2) saistošo noteikumu Nr. 11 “Par sabiedrisko kārtību Līvānu novadā” paskaidrojuma
raksts uz 1 lpp.
11. Par grozījumiem saistošajos noteikumos “ Par Līvānu novada kapsētu
uzturēšanu un izmantošanu”.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Ir nepieciešams grozīt saistošos noteikumus “Par Līvānu novada kapsētu
uzturēšanu un izmantošanu” un attiecīgi papildināt ar normām, kas paredz kādā veidā
ir uzturama kapavieta un paredzēta administratīvā atbildība par kapavietas
neuzturēšanu kārtībā, kā arī paredzēt amatpersonu un institūciju administratīvā
pārkāpuma procesa veikšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un
43.panta pirmās daļas 6.punktu, 43.1 pantu, 45.panta otro un trešo daļu, ņemot vērā
Tautsaimniecības komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti ar 13 balsīm
"Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris
Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs), "Pret" – 1 (Valdis
Labinskis), "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.12 “Grozījumi
Līvānu novada domes 2019.gada 28.augusta saistošajos noteikumos nr.10 “Par Līvānu
novada kapsētu uzturēšanu un izmantošanu”” un to paskaidrojuma rakstu .
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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
oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” un iedzīvotāju informācijai Līvānu novada
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”, un pašvaldības mājas lapā
internetā.
4. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu publicēšanu ir sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece.
5. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
6. Noteikt, ka par lēmuma izpildi ir atbildīgi Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas
vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā:
1) saistošie noteikumi Nr. 12 “Grozījumi Līvānu novada domes 2019.gada 28.augusta
saistošajos noteikumos nr.10 “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un izmantošanu””
uz 2 lpp.,
2) saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.
12. Par lokālplānojuma, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas
vietas, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Vārds tiek dots deputātiem Gatim Pastaram, Gintai Krauklei, Valdim Labinskim
Paskaidro SIA “Grupa 93” pārstāve Līga Ozoliņa, izpilddirektprs Uldis Skreivers
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un
trešo daļu, 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3.
panta pirmās daļas 5. punktu un 4. pantu, Ministru 2014. gada 14. oktobra noteikumu
Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 90.
punktu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. pantu, un ņemot vērā
2021. gada 23. marta lēmumu N. 4-2 „Par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas
plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra
teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, pilnveidošanu”,
Līvānu novada dome atklāti ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
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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, pilnveidoto redakciju (turpmāk Lokālplānojums) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
2. Noteikt, ka Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir no 2021. gada
14. maija līdz 2021. gada 10. jūnijam (ieskaitot).
3. Rīkot Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā vienu publiskās
apspriešanas sanāksmi neklātienes formā (attālināti) 2021. gada 8. jūnijā, sabiedrībai
informāciju par sanāksmi sniedzot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
21. panta kārtībā.
4. Informāciju par Lokālplānojuma publisko apspriešanu un publiskās
apspriešanas sanāksmi izziņot Līvānu novada domes tīmekļa vietnē www.livani.lv,
Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), kā arī izvietot Līvānu novada
domes Vienotā klientu apkalpošanas centrā (Rīgas ielā 77, Līvāni).
5. Lokālplānojumu papīra formātā izvietot Līvānu novada domē pie ieejas
Vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Rīgas ielā 77, Līvāni), pie ieejas Rožupes
pagasta pārvaldē (Skolas ielā 7, Rožupē, Rožupes pagastā), pie ieejas Rudzātu pagasta
pārvaldē (Miera ielā 1, Rudzātos, Rudzātu pagastā), pie ieejas Jersikas pagasta pārvaldē
(Liepu ielā 5, Jersikā, Upeniekos, Jersikas pagastā), pie ieejas Turku pagasta pārvaldē
(Zundānos, Turku pagastā), pie ieejas Sutru pagasta pārvaldē (Uzvaras ielā 5, Sutros,
Sutru pagastā), 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, pilnveidotā redakcija, kas sastāv no:
1) Paskaidrojuma raksts (uz 30 lpp.);
2) Grafiskās daļas (viena karšu lapa);
3) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (TAPIS izdruka uz 54 lpp.).
13. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Izskatot R. Č., dzīvo: (adrese), 2021.gada 19.februāra iesniegumu par zemes
vienību 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76860070420, 0,2466 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 76860070423 un 0,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76860050140 nodošanu nomā, tika konstatēts ka zemes vienības 0,25 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 76860070420, 0,2466 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
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76860070423 un 0,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76860050140, kas atrodas
Turku pagastā, Līvānu novadā, ar Līvānu novada domes 2020.gada 30.janvāra sēdes
lēmumu Nr.3-14 ,,Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību
atjaunošanai neizmantoto zemes vienību Turku pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu
novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības
vārda”, atzītas par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Zemes
pārvaldības likuma 17.panta otro daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumu Nr.350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
28. un 35. punktam, Līvānu novada dome atklāti ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs,
Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese
Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības,
kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā:
1.1. 0,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76860070420;
1.2. 0,2466 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76860070423;
1.3. 0,26 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76860050140.
2. Informāciju par iznomājamām zemes vienībām ievietot Līvānu novada
pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā pie
Turku pagasta pārvaldes ēkas ne mazāk kā 10 (desmit) dienas.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamā
īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes uz 3 lpp.
14. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.
3-27 “Par aizņēmumu no Valsts kases”.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska
Sakarā ar Līvānu novada pašvaldības investīciju projekta “Ielu pārbūve
Līvānos, Līvānu novadā” īstenošanu, pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu
2021.gadam” 12.panta trešās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 11. februāra
noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tik izvērtēti un izsniegti
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valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai” 3.8.apkšpunktu, kas nosaka, ka valsts budžeta aizdevuma īpatsvars no visa
attiecīgajam projektam pieprasītā valsts budžeta aizdevuma apmēra 2021.gadā ir ne
mazāk kā 30 procenti un 2022.gadā ne vairāk kā 70 procentu, Ministru kabineta
2021.gada
18.marta rīkojumu Nr. 175 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju
projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai
un novēršanai”, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 24. pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19. punktu un Ministru kabineta 2019. gada
10.decembra noteikumiem Nr. 590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem”, Līvānu novada dome atklāti ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese
Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus Līvānu novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.
3-27 “Par aizņēmumu no Valsts kases” un izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Ņemt aizņēmumu 2 167 147,00 EUR (divi miljoni viens simts sešdesmit septiņi
tūkstoši viens simts četrdesmit septiņi euro) apmērā Valsts kasē 2021. gadā uz
trīsdesmit gadiem ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi, ņemot
aizņēmumu pa daļām: 2021.gadā – 650 144,00 EUR (seši simti piecdesmit tūkstoši
viens simts četrdesmit četri euro) un 2022.gadā – 1 517 003,00 EUR (viens miljons
pieci simti septiņpadsmit tūkstoši trīs euro), Līvānu novada pašvaldības investīciju
projekta “Ielu pārbūve Līvānos, Līvānu novadā” īstenošanai ar atlikto pamatsummas
maksājumu līdz 2023. gada martam, paredzot apmaksu pašvaldības budžetā, garantējot
aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem”.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
15. Par Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto
stikla izstrādājumu cenu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Izskatot Līvānu stikla un amatniecības centra 2021.gada 9.aprīļa vēstuli Nr. 16/21/6 (reģ. Nr. LNP/2-1.6/21/903 no 13.04.2021.) par jauna stikla pūšanas darbnīcā
saražotā stikla izstrādājuma ar nosaukumu “Magnēts” cenas noteikšanu, pamatojoties
uz Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra noteikumu Nr. 9 “Maksas
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”
IV. daļas 19.1 punktu, Līvānu stikla un amatniecības centra nolikumu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti ar 13 balsīm "Par" (Ainis Veigurs,
Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese
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Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam
Valdim Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1.Noteikt Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražotā
stikla izstrādājuma “Magnēts” cenu 4,96 EUR un PVN 21% (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu stikla un amatniecības
centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: cenrādis uz 2 lpp.

16. Par nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā,
nomas tiesību izsoli.
Ziņo Andris Vaivods
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku
cenu, un ņemot vērā, ka atbilstoši Līvānu novada domes 2021.gada 28.janvāra
lēmumam Nr.1-11 „Par īpašuma nodošanu iznomāšanai”, un saskaņā ar SIA „LINIKO”
2021.gada 24.martā noteikto nekustamā īpašuma nomas maksu, pamatojoties uz
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi”, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta
pirmās daļas 17. punktu un Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, Līvānu novada dome atklāti ar 14 balsīm "Par"
(Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Rīkot 2021. gada 15.jūnijā pašvaldības nekustamā īpašuma Celtniecības
ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli.
2 Noteikt nomas objekta nosacīto nomas maksu – 2500,00 EUR mēnesī
(divi tūkstoši pieci simti euro 00 centi) un PVN.
3. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9, Līvānos,
Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus (sk. pielikumā ).
4. Izsoles rezultātus iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domei.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir nodokļu administratore Ligita
Ancāne.
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6. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma slēgšanu ir juriskonsulte Laura
Dumbrovska.
Pielikumā:

nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā,
nomas tiesību izsoles noteikumi.

17. Par līdzekļu piešķiršanu Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā
nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs” īstenošanai.
Ziņo Andris Vaivods
Saskaņā ar NVA Preiļu filiāles uzaicinājumu un Līvānu novada domes
izpilddirektora Ulda Skreivera ierosinājumu, lai nodrošinātu Līvānu novada
pašvaldības līdzfinansējumu Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības
pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Līvānu novada
pašvaldībā 2021.gada vasaras periodā, kura ietvaros plānots nodarbināt 16 Līvānu
novada pusaudžus vai jauniešus vienu mēnesi, strādājot nepilnu darba laiku,
sekojošiem izdevumiem:
25% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas katram pusaudzim vai
jaunietim kopsummā līdz 2000,00 EUR;
100% apmērā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no pusaudžu vai jauniešu atalgojuma kopsummā līdz 943,60 EUR;
100% apmērā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no darba vadītāju atalgojuma kopsummā līdz 94,36 EUR;
atvaļinājuma kompensācijai skolēniem par neizmantoto atvaļinājumu 412,80
EUR,
ņemot vērā līdzekļu ekonomiju elektrības pieslēguma ierīkošanai Celtniecības
ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti ar 14
balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris
Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 3450,76 EUR Nodarbinātības valsts aģentūras
aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības
iestādēs” īstenošanai Līvānu novada pašvaldībā 2021.gada vasaras periodā 16 Līvānu
novada pusaudžu vai jauniešu nodarbināšanai vienu mēnesi no līdzekļu ekonomijas
elektrības pieslēguma ierīkošanai Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
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2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska un lietvede
Elita Matisone.
18. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa parāda labprātīgu izpildi.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot G. S., dzīvesvietas adrese (adrese), 2021.gada 30.marta iesniegumu
(reģistrēts LND ar nr. LNP/2-1.9.2/21/391) un 2021.gada 15.aprīļa iesniegumu
(reģistrēts LND ar nr. LNP/2-1.9.2/21/423) ar lūgumu atļaut nomaksāt nekustamā
īpašuma nodokļa parādu 12 mēnešu laikā, sadalot maksājumus vienādās daļās, un
saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 68.panta otrās daļas 1.punktu un trešo daļu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu, 26.panta
vienpadsmito un trīspadsmito daļu, 29.panta otro daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 6.panta trešo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu,
un Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 539.panta otrās daļas 2.punktu, Līvānu
novada dome atklāti ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 7-18 „Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu labprātīgu izpildi”.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 4 lapām.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā: lēmums uz 4 lpp.
19. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2019.–2025.gadam 3.daļā “Rīcību plāns 2019-2025”, 4.daļā
“Investīciju plāns 2019-2021” un tā pielikumā Nr.1. “ITI projektu idejas
periodam 2019-2025”.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Izskatot Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2021. gada 03. marta vēstuli
Nr.39-2-40.2/1630 Par vienošanās Nr. 5.6.2.0/20/I/010 maksājuma pieprasījuma Nr. 1
daļēju apstiprināšanu un maksājuma veikšanu, kā arī pamatojoties uz nepieciešamību
veikt precizējumus projekta “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana
jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta” idejā
samazinot rezultatīvo rādītāju – degradēto teritoriju samazinājums (ha), veikt
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precizējumus Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–2025.
gadam, kas apstiprināta ar Līvānu novada domes 2019.gada 28.februāra sēdes lēmumu
Nr.2-7 “Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.- 2025.
gadam Gala redakcijas apstiprināšanu” (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Līvānu
novada domes 2020.gada 26. novembra lēmumu Nr. 21-18) 3. daļas “Rīcību plāns 2019
- 2025” pasākumā Nr. 2.5.1.4. Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana
jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta, t.sk.
4.daļas “Investīciju plāns 2019 - 2021” pasākumā Nr. 2.5.1.4. , un tā pielikuma Nr.1.
“ITI projektu idejas periodam 2019-2025” pasākumā Nr. 2.5.1.4, un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 645 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 3. punktu, Līvānu novada dome atklāti ar 13 balsīm "Par" (Ainis Veigurs,
Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese
Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Precizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025. gadam 3. daļas “Rīcību plāns 2019-2025” pasākumu Nr. 2.5.1.4. Līvānu
industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta, t.sk. 4.daļas “Investīciju plāns 2019.2021” pasākumu Nr. 2.5.1.4., un tā pielikuma Nr.1. “ITI projektu idejas periodam 20192025” pasākumu Nr. 2.5.1.4.
2. Precizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025. gadam 3.daļu “Rīcību plāns 2019-2025” (skat. pielikumā).
3. Precizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025. gadam 4. daļu “Investīciju plāns 2019-2021” (skat. pielikumā).
4. Precizēt 4. daļas “Investīciju plāns 2019-2021” pielikumu Nr.1 “ITI projektu
idejas periodam 2019-2025” (skat. pielikumā).
5. Lēmumu publicēt teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS), Līvānu novada domes informatīvajā izdevumā “Līvānu novada vēstis”,
pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv, kā arī nosūtīt Latgales
plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes plānošanas
un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
Pielikumā:
1) 3.daļa “Rīcību plāns 2019-2025” uz 47 lapām,
2) 4.daļa “Investīciju plāns 2019-2021” uz 38 lapām,
3) 4.daļas “Investīciju plāns 2019-2021” pielikums Nr.1. “ITI projektu idejas
periodam 2019-2025” uz 23 lapām.
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20. Par grozījumiem lēmumā par zemes nomas līguma slēgšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome, izskatot J. M., deklarētā adrese: (adrese), un D. M.,
deklarētā adrese: (adrese), 2020. gada 17. novembra iesniegumu par 2003. gada 19.
decembrī noslēgtā Zemes nomas līguma pārslēgšanu, sakarā ar īpašnieku maiņu, 2020.
gada 17. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 22-22 “Par zemes nomas līguma slēgšanu”,
kura pirmajā punktā “1. Slēgt jaunu zemes nomas līgumu ar J. M., deklarētā adrese:
(adrese), un D. M., deklarētā adrese: (adrese) par zemes vienību 0,1 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668 006 0122, kas atrodas “Uzkalniņi”, Zundāni, Turku pagasts,
Līvānu novads nomu uz 12 (divpadsmit) gadiem, ar iznomātāju noteikto zemes nomas
maksu 50 EUR gadā par 0,1 h.”, konstatēta neprecizitāte, norādot kadastra apzīmējumu.
Zemes vienības “Uzkalniņi”, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, kadastra
apzīmējums ir 7686 006 0122.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21.
panta pirmās daļas 27. punktu, 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” 2.1. apakšpunktu, 17. un 18.punktu, Līvānu novada dome
atklāti ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2020. gada 17. decembra lēmuma Nr. 22-22
“Par zemes nomas līguma slēgšanu” grozījumu, lēmuma 1. punktā aizstājot vārdus un
skaitļus “kadastra apzīmējumu 7668 006 0122” ar vārdiem un skaitļiem “kadastra
apzīmējumu 7686 006 0122”.
2. Noslēgt vienošanos ar J. M. un D. M. par noslēgtā nomas līguma grozījumu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne un par vienošanās
noslēgšanu juriskonsulte Laura Dumbrovska.
21. Par izmaiņām Sociālās aprūpes centra “Rožlejas” amatu vienību sarakstā.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Izskatot Sociālās aprūpes centra “Rožlejas” 2021.gada 20.aprīļa vēstuli Nr. 112/6 par izmaiņām amatu vienību sarakstā, izveidojot divas jaunas amata vienības
“sociālais rehabilitētājs” uz 0,5 likmēm un “sociālais aprūpētājs” uz 0,5 likmēm un
samazinot likmi par 0,25 amata vienībai “sociālais darbinieks”, lai veiktu iestādes
reģistrāciju Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, saskaņā ar
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Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.385 “Noteikumi par sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu” 3.punktā, kas nosaka, ka reģistrā reģistrē valsts
un pašvaldību iestādes, fiziskas un juridiskas personas, kuras sniedz Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos sociālos pakalpojumus, Ministru
kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu
sniedzējiem” 52.punktu, kas nosaka, ka pilngadīgo aprūpes institūcija sociālo
pakalpojumu sniegšanā iesaista sociālo darbinieku, sociālo aprūpētāju, sociālo
rehabilitētāju un aprūpētāju, sakarā ar to, ka SAC “Rožlejas” esošajam sociālajam
darbiniekam nav atbilstošas augstākās izglītības sociālajā darbā, tiks sastādīta abpusēja
vienošanās par pārcelšanu uz sociālā rehabilitētāja (slodze 0,5) un sociālā aprūpētāja
(slodze 0,5) amatu, saglabājot esošo atalgojumu 736,00 EUR par vienu likmi mēnesī,
ņemot vērā, ka amats “sociālais darbinieks” tiks piedāvāts darbiniecei, kurai ir
atbilstoša izglītība pienākumu veikšanai, bet pašreiz ir nodarbināta apkopējas amatā
Līvānu 1.vidusskolas peldbaseinā “Upe”, kurš koronavīrusa slimības COVID-19
izplatības dēļ un pieņemtajiem ierobežojumiem ilgstoši ir slēgts, līdz ar to, lai
ekonomētu pašvaldības budžeta līdzekļus, ir iespēja finansējumu peldbaseina “Upe”
apkopējas darba atlīdzībai no 2021.gada 1.jūnija līdz 31.augustam 1853,85 EUR
apmērā novirzīt SAC “Rožlejas” jaunizveidoto amata vienību atlīdzības daļējai
finansēšanai, ņemot vērā līdzekļu ekonomiju elektrības pieslēguma ierīkošanai
Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumu Nr.338 “Prasības sociālo
pakalpojumu sniedzējiem” 52.punktu, Līvānu novada dome atklāti ar 13 balsīm "Par"
(Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs), "Pret" – 1 (Valdis Labinskis),
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2021. gada 1. jūnija veikt izmaiņas Sociālās aprūpes centra “Rožlejas”
amatu vienību sarakstā:
1.1. samazināt likmi amata vienībai “sociālais darbinieks”, profesijas kods 2635
01, par 0,25, nosakot likmi 0,75 ar darba algu 800,00 EUR par vienu likmi;
1.2. iekļaut Sociālās aprūpes centra “Rožlejas” amatu vienību sarakstā amata
vienību “sociālais rehabilitētājs”, profesijas kods 3412 02, 0,5 likmes ar darba algu
EUR 736,00 par vienu likmi;
1.3. iekļaut Sociālās aprūpes centra “Rožlejas” amatu vienību sarakstā amata
vienību “sociālais aprūpētājs”, profesijas kods 3412 02, 0,5 likmes ar darba algu EUR
736,00 par vienu likmi.
2. Apstiprināt Sociālās aprūpes centra “Rožlejas” amatu vienību sarakstu un
noteiktās mēneša darba algas no 2021.gada 1.jūnija (skatīt pielikumā)
3. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 4449,24 EUR Sociālās aprūpes centra
“Rožlejas” jaunizveidoto amatu vienību atlīdzībai līdz 2021.gada beigām, tai skaitā
1853,85 EUR no Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina “Upe” budžeta līdzekļiem,
samazinot finansējumu atlīdzībai, un 2595,39 EUR no no līdzekļu ekonomijas
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elektrības pieslēguma ierīkošanai Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Sociālās aprūpes centra “Rožlejas” vadītāja p.i. Olita Bidzāne, Līvānu
1.viduskolas direktors Gatis Pastars un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu saraksts uz 1 lpp.
22. Par līdzekļu piešķiršanu teritorijas apzaļumošanas darbu veikšanai.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu piešķirt līdzekļus teritorijas apzaļumošanas darbu veikšanai pēc projekta
“Ielas apgaismojuma izbūve Fabrikas ielā (posms no Stacijas ielas līdz Dubnas upei),
Parka ielā, Upmalas ielā, Liepu ielā (posms no Parka ielas līdz Stacijas ielai) un Preiļu
ielā, Līvānos, Līvānu novadā” pabeigšanas 2020.gada beigās, ņemot vērā, ka projekta
ietvaros nebija paredzēts veikt apzaļumošanas darbus pēc rakšanas darbiem visā trases
garumā virs izbūvētās apgaismojuma trases, projektā bija paredzēta tikai rakšanas vietu
sakārtošana un būvgružu savākšana, lai uzlabotu mikrorajona vidi un sakārtotu zaļo
zonu, nepieciešams veikt teritorijas apzaļumošanas darbus, kuru izmaksas sastāda
3629,43 EUR (ieskaitot PVN 21%), ņemot vērā līdzekļu ekonomiju elektrības
pieslēguma ierīkošanai Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, un pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome atklāti ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 3629,43 EUR apmērā teritorijas apzaļumošanas darbu
veikšanai pēc rakšanas darbiem visā trases garumā virs izbūvētās apgaismojuma trases
pēc projekta “Ielas apgaismojuma izbūve Fabrikas ielā (posms no Stacijas ielas līdz
Dubnas upei), Parka ielā, Upmalas ielā, Liepu ielā (posms no Parka ielas līdz Stacijas
ielai) un Preiļu ielā, Līvānos, Līvānu novadā” pabeigšanas no līdzekļu ekonomijas
elektrības pieslēguma ierīkošanai Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītāja p. i. Ainārs Skromāns un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
23. Par līdzekļu piešķiršanu bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Gintai Krauklei
25

Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu piešķirt papildus līdzekļus 2950,65 EUR apmērā bērnu rotaļu laukumu
ierīkošanai Līvānu novada 5 pagastos, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem 5 rotaļu
laukumu ierīkošanas izmaksas, ieskaitot būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes
izmaksas, sastāda 27950,65 EUR (ieskaitot PVN 21%), bet Līvānu novada 2021.gada
pamatbudžetā šim mērķim paredzētais finansējums ir 25000,00 EUR, līdz ar to
iztrūkstošā finansējuma daļas sastāda 2950,65 EUR, ņemot vērā līdzekļu ekonomiju
elektrības pieslēguma ierīkošanai Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti ar 14 balsīm "Par" (Ainis Veigurs,
Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese
Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus līdzekļus 2950,65 EUR apmērā bērnu rotaļu laukumu
ierīkošanai Līvānu novada 5 pagastos no līdzekļu ekonomijas elektrības pieslēguma
ierīkošanai Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītāja p. i. Ainārs Skromāns un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Deputāts Andrejs Bondarevs atstāj domes sēdi.
24. Par zaudējumu atlīdzinājumu J. S.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Pasakaidro juriskonsulte Laura Dumbrovska
Līvānu novada domē ir saņemts J. S., dzīvojoša (adrese) (turpmāk –
Iesniedzējs), 2021.gada 24.februāra iesniegums par morālā kaitējuma EUR 50 000,00
atlīdzinājumu, 2021.gada 5.marta iesniegums par materiālo zaudējumu atlīdzību, kā arī
2021.gada 30.marta iesniegums, ar kuru sniegta papildus informācija 2021.gada
24.februāra un 2021.gada 5.marta iesniegumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 19.panta otro daļu
un piekto daļu, Finanšu komitejas 2021.gada 22.aprīļa ierosinājumu, Līvānu novada
dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris
Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs), "Pret" – nav, "Atturas"
– nav un deputātam Valdim Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
26

1. Pieņemt lēmumu Nr.7-24 „Par zaudējumu atlīdzinājumu J. S.”.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 8 lpp.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
Pielikumā: lēmums uz 8 lpp.
25. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska
Sakarā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.
gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”, Ministru
kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 593 „Darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” ietvaros izstrādāta
projekta Nr. 3.3.1./20/I/018 „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana
jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.kārta”
īstenošanu, kura ietvaros plānota noliktavu angāra un pievedceļa izbūve, un
pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 12.panta otrās daļas
1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22. un 24. pantu, „Likuma par budžetu un finanšu vadību”
41.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr. 590
„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2. punktu, Līvānu
novada dome atklāti ar 13 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andris Vaivods, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu 463089,00 EUR (četri simti sešdesmit trīs tūkstoši
astoņdesmit deviņi euro) apmērā Valsts kasē 2021.gada jūnijā uz 25 gadiem ar Valsts
kases noteikto gada aktuālo procentu likmi Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda projekta Nr. 3.3.1./20/I/018 „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras
pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai
2.kārta” īstenošanai ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot
apmaksu pašvaldības budžetā, garantējot aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
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3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
26. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2021.gada 25.marta lēmumā Nr. 5-42
“Par izmaiņām amatu vienību sarakstā”.
Ziņo Andris Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada domes vadības ierosinājumu un izskatot Līvānu
novada domes pārvaldes un administrācijas amatu vienību sarakstu un noteiktās mēneša
darba algas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome
atklāti ar 12 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs), "Pret" – nav, "Atturas" – 1
(Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Precizēt ar Līvānu novada domes 2021. gada 25. marta lēmumu Nr.42-5 “Par
izmaiņām amatu vienību sarakstā” apstiprināto Līvānu novada domes pārvaldes un
administrācijas amatu vienību sarakstu un noteiktās mēneša darba algas un lēmuma
2.2. punktu izteikt šādā redakcijā:
“2.2. amata vienību “vecākais juriskonsults”, profesijas kods 2619 01, divas likmes ar
darba algu 1235,00 EUR mēnesī par vienu likmi”
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 3 lpp.
Deputāts Valdis Labinskis vēlas pamatot savu atšķirīgo balsojumu: “Uzskatu,
ka atbildīgam darbiniekam kā juriskonsultam paredzētais atalgojums ir par zemu un
tāpēc šinī jautājumā arī “atturējos””.
27. Par Līvānu novada pašvaldības gada pārskata par 2020.gadu apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Paskaidro Uzskaites daļas vadītāja, galvenā grāmatvede Ināra Gribonika
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu, likuma
„Par budžetu un finanšu vadību” 30. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Līvānu novada
dome atklāti ar 13 balsīm "Par" (Ainis Veigurs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris
Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
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1.Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības gada pārskatu par 2020. gadu (skat.
pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers.
Pielikumā:

1) pārskata 1.daļa un 2.daļa uz 238 lpp.,
2) neatkarīgu revidentu ziņojums uz 3 lpp.
28. Par zemes vienības nodošanu nomai.

Ziņo Andris Vaivods
Paskaidro Nekustamā īpašuma un vides pārvaldībasd daļas vadītāja Antra Vilcāne
Izskatot Līvānu novada domes nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
ierosinājumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76520050288 0,0633 ha
platībā nomu, konstatēts:
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76520050288 0,0633 ha platībā atrodas
Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
zemes vienība nav apbūvēta,
ar 2014. gada 29. maija Līvānu novada domes lēmumu Nr. 7-14.1.22 atzīta par
piekritīgu pašvaldībai un precizēta platība – 0,0633 ha.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus, un
saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu un atbilstoši Ministru kabineta
2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 ,,Publiskas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi” 28. un 35. punktam, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot atklāti ar 13 balsīm "Par" (Ainis
Veigurs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
0,0633 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 76520050288, kas atrodas Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, informāciju par iznomājamo zemes vienību ievietot Līvānu novada
pašvaldības mājas lapā tīmekļa vietnē www.livani.lv un izvietot redzamā vietā pie
Jersikas pagasta pārvaldes ēkas ne mazāk kā 10 (desmit) dienas.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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.
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29. Par līdzekļu piešķiršanu Līvānu pilsētas 95 gadu jubilejas nedēļas norišu
nodrošināšanai.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Gintai Krauklei, Valdim Labinskim
Pamatojoties uz to, ka 2021.gada 7.jūnijā aprit 95 gadi kopš Līvānu pilsētai
piešķirtas pilsētas tiesības, ko apliecina Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes
1926.gada 7.jūnijā izsludinātais likums “Par pilsētas tiesību piešķiršanu Ainažu, Līvānu
un Madonas miestam”, un Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda
2021.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr. 2-1.1/21/156 “Par pilsētas svētku 95 gadu jubilejas
norišu plānošanas darba grupu”, ar kuru darba grupas vadītājai, Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei uzdots organizēt pilsētas jubilejas norišu
plānošanu, kā arī, ņemot vērā minētās darba grupas ierosinājumu piešķirt līdzekļus
Līvānu pilsētas 95 gadu jubilejas nedēļas no 31.maija līdz 7.jūnijam norišu
nodrošināšanai, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus, kopsummā 16
400 EUR, tai skaitā 11 400 EUR gaismas un muzikālā vides objekta “Strūklaku šovs”
un 5000 EUR vides objekta – instalācijas “Līvāni” izveidei, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un 30.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti ar 13 balsīm "Par" (Ainis Veigurs,
Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Māris Grigalis, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Ramiss Aļijevs, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 16400,00 EUR Līvānu pilsētas 95 gadu jubilejas
nedēļas no 31.maija līdz 7.jūnijam norišu nodrošināšanai, tai skaitā 9258,00 EUR no
līdzekļu ekonomijas elektrības pieslēguma ierīkošanai Celtniecības ielā 9, Līvānos,
Līvānu novadā un 7142,00 EUR no Līvānu novada pašvaldības 2021.gada
pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Finanšu daļas vadītāja
Helēna Jablonska.
Sēde slēgta plkst. 1425
Protokols parakstīts 2021. gada 7. maijā
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška

30

