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Sēdes sasaukta plkst.09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:01
Sēdi vada:
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
Sēdi protokolē: Personāla vadības un administratīvā daļas vadītāja Inta Raubiška
Sēdē piedalās:
1) Andrejs Bondarevs
2) Dace Jankovska
3) Gatis Pastars
4) Ināra Kalvāne
5) Ginta Kraukle
6) Ivans Matrosovs
7) Jānis Klaužs
8) Jānis Magdaļenoks
9) Kaspars Stikāns
10) Maija Spūle
11) Mārīte Vilcāne
12) Pēteris Romanovskis
13) Sanita Pinupe
14) Valdis Labinskis
Nav ieradies domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē piedalās:
1) Uldis Skreivers, izpilddirektors,
2) Aija Usāne, izpilddirektora vietniece,
3) Juris Sniķers, Informācijas tehnoliģiju daļas vadītājs,
4) Ainārs Skromāns, būvinženieris,
5) Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
6) Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja,
7) Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
8) Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
9) Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,

10) Antra Vilcāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja,
11) Baiba Vucenlazdāne, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
12) Helēna Jablonska, Finanšu daļas vadītāja,
13) Ilga Peiseniece, Izglītības pārvaldes vadītāja
14) Ināra Gribonika, Uzskaites daļas vadītāja-galvenā grāmatvede,
15) Indra Upeniece, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja,
16) Marija Jansone, Bāriņtiesas priekšsēdētāja
17) Jānis Vaivods, sabiedrisko attiecību speciālists,
18) Arnita Briška, Sociālā dienesta vadītāja,
19) Aiga Balule, LUAC vadītājas p.i.,
20) Inga Zariņa, vecākā projektu vadītāja,
21) Līga Ancāne, galvenā ekonomiste,
22) Ligita Ancane, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājs
vietniece neukstamo īpašumu jomā,
23) Diāna Rjaboškapova, Līvānu būvvaldes vadītāja,
24) Iveta Dobele, Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece,
25) Vadims Krimans, SIA “Līvānu slimnīca” valdes priekšsēdētājs,
26) Intis Svirskis, Līvānu novada iedzīvotājs
1. Par darba kārtību.
Ziņo Ginta Kraukle
Domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle ierosina izslēgt no darba
kārtības 5. jautājumu "Par Jaunsilavas pamatskolas amatu vienību sarakstu no
2021. gada 1. septembra".
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
Izslēgt no darba kārtības 5. jautājumu "Par Jaunsilavas pamatskolas amatu
vienību sarakstu no 2021. gada 1. septembra".
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā domes
priekšsēdētāja vietnieces Gintas Kraukles priekšlikumu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
Izskatīt šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par darba kārtību. Ziņo Ginta Kraukle.
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2. Domes priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora infomācija. Ziņo Ginta
Kraukle.
3. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu.
Ziņo Ināra Kalvāne.
4. Par izmaiņām Līvānu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.
Ziņo Ināra Kalvāne.
5. Par Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” nolikumu. Ziņo
Ināra Kalvāne.
6. Par Līvānu novada domes konkursa skolēniem “Mana biznesa ideja 2021”
nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Ināra Kalvāne.
7. Par Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Ināra Kalvāne.
8. Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
9. Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
10. Dzīvokļu jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
11. Dzīvokļu jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
12. Dzīvokļu jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
13. Dzīvokļu jautājums Nr.6. Ziņo Ināra Kalvāne.
14. Par Vides uzraudzības un kārtības komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo
Jānis Magdaļenoks.
15. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
16. Par asenizācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu. Ziņo Ginta Kraukle.
17. Par Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu apstiprināšanu
vienam izglītojamajam pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2021.gada
1.septembra līdz 31.decembrim. Ziņo Ginta Kraukle.
18. Par līdzekļu piešķiršanu Jaunsilavas ciemata notekūdeņu attīrīšanas dīķu
tīrīšanai. Ziņo Ginta Kraukle.
19. Par līdzekļu piešķiršanu Līvānu stikla un amatniecības centram. Ziņo Ginta
Kraukle.
20. Par līdzekļu piešķiršanu Biedrībai “Veloklubs Līvāni”. Ziņo Ginta Kraukle.
21. Par finansējuma mērķa maiņu Līvānu novada domes Jersikas pagasta
pārvaldei. Ziņo Ginta Kraukle.
22. Par līdzekļu piešķiršanu noliktavas angāra Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu
novadā pagaidu energosertifikāta izstrādei. Ziņo Ginta Kraukle.
23. Par līdzekļu piešķiršanu ēkas Skolas ielā 7, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā energosertifikāta aktualizācijai. Ziņo Ginta Kraukle.
24. Par līdzekļu piešķiršanu projektā “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras
pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai 2.kārta” neiekļaujamo izmaksu finansēšanai. Ziņo Ginta Kraukle.
25. Par Līvānu novada kultūras centra amatu vienību sarakstu. Ziņo Ginta
Kraukle.
26. Par amatu savienošanu. Ziņo Ginta Kraukle.
27. Par Jersikas pamatskolas amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra.
Ziņo Ginta Kraukle.
28. Par Līvānu Bērnu un jauniešu centra amatu vienību sarakstu no 2021.gada
1.septembra. Ziņo Ginta Kraukle.
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29. Par Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas amatu vienību sarakstu no
2021.gada 1.septembra. Ziņo Ginta Kraukle.
30. Par Līvānu 1.vidusskolas amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra.
Ziņo Ginta Kraukle.
31. Par Līvānu 2.vidusskolas amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra.
Ziņo Ginta Kraukle.
32. Par Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas amatu vienību
sarakstu no 2021.gada 1.septembra. Ziņo Ginta Kraukle.
33. Par Rudzātu vidusskolas amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra.
Ziņo Ginta Kraukle.
34. Par Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” amatu vienību
sarakstu no 2021.gada 1.septembra. Ziņo Ginta Kraukle.
35. Par Jaunsilavas pamatskolas amatu vienību sarakstu no 2021.gada
1.septembra. Ziņo Ginta Kraukle.
36. Par Rožupes pamatskolas amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra.
Ziņo Ginta Kraukle.
37. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu. Ziņo Ginta Kraukle.
38. Par valsts mērķdotācijas sadali interešu izglītības pedagogu atlīdzībai 2021.
gada septembra - decembra mēnešiem. Ziņo Ginta Kraukle.
39. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 001 2326 Rīgas ielā 2S,
Līvānos, Līvānu novadā nodošanu valstij Iekšlietu ministrijas personā. Ziņo
Ginta Kraukle.
40. Par dzīvokļa īpašuma Avotu ielā 1B-15, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu
atsavināšanai. Ziņo Ginta Kraukle.
41. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 6a-37, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu
atsavināšanai. Ziņo Ginta Kraukle.
42. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 37-10, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu
atsavināšanai. Ziņo Ginta Kraukle.
2. Domes priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora infomācija.
Ziņo Ginta Kraukle, Uldis Skreivers
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Gatim Pastaram, Kasparam Stikānam,
Maijai Spūlei
Par aktualitātēm un situāciju Līvānu slimnīcas vakcinācijas kabinetā informē SIA
"Līvānu slimnīca" valdes priekšsēdētājs Vadims Krimans
Par lokālplānojuma aktualitātēm paskaidro Plānošanas un attīstības daļas vadītājas
vietniece Ivetai Dobelei
27.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar
pašvaldības izpilddirektoru Uldi Skreiveru un Būvniecības un infrastruktūras daļas
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būvinženieri, vadītāja p.i. Aināru Skromānu, lai pārrunātu satiksmes drošības
jautājumus Līvānu pilsētā.
27.augustā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne tikās ar SIA
“Jēkabpils autobusu parks” pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par skolēnu
braukšanas organizēšanu uzņēmuma apkalpotajos maršrutos.
29.augustā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Ošas polderī
piedalījās piemiņas brīdī, kura ietvaros tika iesvētīta atjaunotā nacionālo partizānu
piemiņas vieta. Tas tika īstenots projekta “Nacionālo partizānu piemiņas vietas
atjaunošana Ošas polderī” ietvaros, ko īstenoja iedzīvotāju iniciatīvu grupa “Y’man’s
Līvāni “Labdarība”” ar Līvānu novada domes mazo grantu projektu konkursa
līdzekļiem.
31.augustā un 10.septembrī tika rīkota sanāksme ar SIA “Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” vadību un speciālistiem, lai pārrunātu jautājumus par
pašvaldības dzīvokļu uzturēšanu un atkritumu apsaimniekošanu.
1.septembrī Līvānu novada izglītības iestādēs notika Zinību dienas pasākumi, kuros
piedalījās arī pašvaldības vadība.
2.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja
Līvānu novada Kultūras centra, LSAC, bibliotēku, uzņēmējdarbības atbalsta un
jaunatnes iestāžu vadītāju sanāksmi.
2.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotajā diskusijā par klientu
apkalpošanas centru attīstību.
3.septembrī notika Līvānu novada Vēlēšanu komisijas 1.sēde. Par komisijas
priekšsēdētāju tika ievēlēta Līga Rubīne.
3.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece un Līvānu novada Sociālā
dienesta pārstāvji piedalījās biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centra 20.
dzimšanas dienas pasākumā.
4.septembrī Līvānos notika Latvijas Ordeņu brālības 23. salidojums. Pasākumā
piedalījās tikai vakcinētas un Covid-19 izslimojušas personas ar derīgiem COVID-19
sertifikātiem.
No 6.septembra līdz 7.oktobrim Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods
devies ikgadējā atvaļinājumā.
6. septembrī notika Līvānu novada domes Administratīvās komisijas pirmā sēde. Par
komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēta Marija Pastare.
7.septembrī notika Līvānu novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas pirmā sēde.
Par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēta Aija Usāne.
9.septembrī domes vadība un atbildīgie speciālisti tikās ar Rudzātu biedrības “Sēnīte”
pārstāvjiem, lai pārrunātu turpmāko projektu Rudzātos virzības jautājumus.
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9.septembrī notika Jersikas pagasta valdes pirmā sēde. Par valdes priekšsēdētāju tika
ievēlēta Dace Jankovska.
9.septembrī notika Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme.
11.septembrī Līvānu novada Kultūras centrā koncerta “Šlāgermūzikas vakars
Līvānos” ietvaros tika pasniegti Līvānu novada domes apbalvojumi “Gada balva
kultūrā 2020”. Balvas pasniedza Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta
Kraukle.
13.septembrī notika tikšanās ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" Latgales reģiona Preiļu
nodaļas vadītāju Aldi Upenieku, lai pārrunātu jautājumus par ceļu fonda līdzekļu
izlietojumu.
13.septembrī notika Līvānu novada domes Kultūras komisijas pirmā sēde. Par
komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēta Sanita Pinupe.
14.septembrī notika Sutru pagasta valdes pirmā sēde. Par valdes priekšsēdētāju tika
ievēlēta Sanita Pinupe.
14.septembrī notika Rudzātu pagasta valdes pirmā sēde. Par valdes priekšsēdētāju tika
ievēlēta Ruta Klibiķe.
14.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un
atbildīgie speciālisti videokonferences režīmā tikās ar VARAM ministrijas
atbildīgajiem speciālistiem, lai pārrunātu jautājumu par saistošo noteikumu “Par
Lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam
grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas
azartspēļu un izložu organizēšanas vietas apstiprināšanu” virzību.
15.septembrī videokonferences režīmā notika ārkārtas Līvānu novada domes sēde.
Izskatīti 9 jautājumi.
15.septembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle sniedza
interviju Latvijas Radio par rezidentu stipendiju konkursu un vides jautājumiem.
15.septembrī notika Līvānu novada domes Vides uzraudzības un kārtības komisijas
pirmā sēde. Par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēta Ginta Kraukle. Komisijas
locekļi gar Rīgas ielu iestādīja 6 jaunas liepiņas.
16. un 17.septembrī Līvānu novadu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Ukmerģes
pašvaldības delegācija. Delegācijas sastāvā bija tikai vakcinētas un/vai Covid-19
izslimojušas personas.
19.septembrī norisinājās Eiropas kultūras mantojuma dienas 2021, kuras šogad bija
veltītas transportam. Līvānu novadā pasākums norisinājās uz vienas no novada
pārceltuvēm Līvāni-Dignāja.
18.septembrī Līvānu novada Kultūras centrā notika izbraukuma vakcinācija pret
Covid-19 Līvānos, ko organizēja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta
nodaļa. Nākošā izbraukuma vakcinācija Līvānos notiks 2.oktobrī.
20.septembrī videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes Dzīvokļu
jautājumu komisijas sēde.
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21.septembrī notika Turku pagasta valdes pirmā sēde. Par valdes priekšsēdētāju tika
ievēlēts Pēteris Romanovskis.
21.septembrī notika Rožupes pagasta valdes pirmā sēde. Par valdes priekšsēdētāju
tika ievēlēts Andris Neicenieks.
22.septembrī notika sanāksme ar Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāju, lai pārrunātu
jautājumus par Rudzātu pagasta nekustamo īpašumu izmantošanu.
22.septembrī notika Līvānu novada domes Attīstības plānošanas komisijas pirmā
sēde. Par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Gatis Pastars.
23.septembrī videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes komiteju
sanāksmes.
23.septembris. Ņemot vērā iedzīvotāju pausto neapmierinātību publiskajā telpā par
Ubaglīča ielu izbūves darbiem un to, ka no domes izpildvaras atbildīgajām
amatpersonām nekāda proaktīva rīcība saistībā ar iedzīvotāju neapmierinātību un
Ubaglīcī veicamo darbu kvalitāti un tempu nesekoja, Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle klātienē tikās ar Būvniecības un infrastruktūras
daļas vadītāja p.i. un telefoniski ar būvuzņēmēju pārstāvjiem, lai pieprasītu reālu
rīcību jautājumos, kas skar iedzīvotāju sadzīves apstākļus un ir saistīti ar darbu
izpildes kvalitāti un plānotajiem veicamajiem darbiem, lai līdz ziemas sezonai
nodrošinātu ielu apgaismojumu galvenajās ielās un uz ielu braucamās daļas veicamo
darbu paveikšanu ātrākos tempos. Pēc minētās sarunas, III kārtas darbi vairākās
adresēs ir pavirzījušies uz priekšu, kas liecina, ka no pašvaldības izpildvaras puses ir
jārealizē sekmīgāka darbu pārvaldība, lai panāktu reālu rezultātu. Līvānu novada
domes izpildvaras atbildīgajām amatpersonām ir uzdots maksimāli sekmēt ielu
izbūves darbu ātrāku virzību uz priekšu, lai līdz ziemai nodrošinātu atsevišķu ielu
asfaltēšanu un ielu apgaismojuma nodrošināšanu.
24.septembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās
Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijas sanāksmē.
24. septembrī ierakstītā sūtījumā uz četru deputātu iesniegumiem tika nosūtīta atbilde
vēstule “Par deputātu pieprasījumiem”, kura sastāv no izpilddirektora Ulda Skreivera
2021. gada 23. augusta Dienesta ziņojuma uz 14 lapām, pievienotajiem dokumentiem
papīra formātā uz 420 lapām un USB zibatmiņas ar elektronisko dokumentu failiem
/atbildes vēstule deputātiem pievienota pielikumā/.
27.septembrī notika Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas pirmā sēde. Par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Gatis
Pastars.
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 nedēļu 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. Katru nedēļu sanāksmes
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notiek arī Līvānu industriālās zonas būvobjektā, kur tiek būvēts noliktavu angārs un
nokraušanas laukums.
Pielikumā: 2021. gada 24. septembra vēstule Nr.2-1.6/21/1963 uz 4 lpp.

LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316
tel. 65307250, fakss 65307250, www.livani.lv e-pasts pasts@livani.lv
LĪVĀNOS

2021. gada 24.septembrī Nr.2-1.6/21/1963
Deputātiem Valdim Labinskim
Maijai Spūlei
Jānim Klaužam
Kasparam Stikānam
Par deputātu pieprasījumiem
Atbildot uz Līvānu novada domes (turpmāk- Dome) deputātu Valda Labinska,
Maijas Spūles, Jāņa Klauža un Kaspara Stikāna (turpmāk- Deputāti) 2021.gada
23.jūlija pieprasījumu /reģ.Nr.2-2.12/21/136/ un 2021.gada 27.jūlija pieprasījumu
/reģ.Nr.2-2.12/21/142/ (turpmāk- Pieprasījumi), Dome sniedz sekojošu atbildi
(turpmāk- Atbilde).
1.
Atbildei tiek pievienoti dokumenti papīra formā uz 420 (četri simti divdesmit)
lapām un 2 (divi) elektroniskie faili, no kuriem izriet gan atbildes pēc būtības uz
Pieprasījumos uzdotajiem jautājumiem, gan Deputātiem tiek nodoti Pieprasījumos
norādītie dokumenti un informācija.
2.
Atbildei tiek pievienots izpilddirektora Ulda Skreivera 2021.gada 31.augusta
Dienesta ziņojums (turpmāk- Dienesta ziņojums) uz 14 (četrpadsmit) lpp. kā
atsevišķais viedoklis.
3.
Vienlaikus Dome sniedz konsolidētu atbildi Pieprasījumos uzdoto jautājumu
kopsakarā un ņemot vērā Dienesta ziņojumā pausto atsevišķo viedokli:
3.1. sakarā ar to, ka gan Dienesta ziņojumā, gan citos izpilddirektora Ulda Skreivera
Domē
iesniegtajos dokumentos norādīts, ka viņš ir vērsies tiesībsargājošās
institūcijās, tai skaitā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (turpmākKNAB), prokuratūrā saistībā ar:
projektu ”Uzvaras, Līču, Draudzības, Jaunās, Vidzemes, Rēzeknes, Upes,
Dubnas, Alejas, Strazdu, Puķu, Stadiona, Brīvības, Latgales, Kr. Valdemāra,
Siguldas, Sofijas ielu pārbūve” būvdarbu un būvuzraudzības darbu izpildi (turpmākprojekts “Ielu pārbūve Līvānos”);
nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Alejas”, ar kadastra
numuru 7652 001 0086, Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, un apbūvētam
zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086, 0,9287 ha platībā, uz kura
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atrodas piecas nedzīvojamās ēkas, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā un tās
rezultātā noslēgto nomas līgumu ar SIA „Trimaļnīki“, reģ. Nr. 45403045516, šajā
sakarā rīkotā iepirkuma un rīkotās izsoles, noslēgto līgumu tiesiskuma, Domes
amatpersonu rīcības/bezdarbības un atbildības galīgais izvērtējums būs iespējams tikai
pēc iepriekš minēto tiesībsargājošo institūciju veikto procesuālo darbību pabeigšanas
un šajā sakarā pieņemto nolēmumu spēkā stāšanās.
Pašlaik šajā sakarā Domes rīcībā informācijas no iepriekš nosauktajām
tiesībsargājošajām institūcijām nav.
3.2. attiecībā uz Dienesta ziņojuma 1.daļā pausto viedokli par tikai vienas Domes
amatpersonas, bet konkrēti būvinženiera Armanda Šaraka (darba tiesiskās attiecības ar
Domi izbeidzis 2020.gada 23.augustā) darbībām/bezdarbību un atbildību projekta
“Ielu pārbūve Līvānos” sakarā, nepieciešams norādīt, ka Dienesta ziņojumā faktiskā
situācija tiek atspoguļota vienpusēji un nekonsekventi, iespējams, apzināti cenšoties
noņemt atbildību vispirms no sevis, un proti:
3.2.1. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk- PIL) 25.panta pirmajai
daļai, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai
darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta
vai pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai
pretendentu. Saskaņā ar PIL 25.panta ceturto daļu Iepirkuma komisija nodrošina
iepirkuma procedūras dokumentu, šā likuma 9. un 10. pantā minēto iepirkumu
dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par
iepirkuma procesu. Atbilstoši PIL 25.panta piektajai daļai Iepirkuma komisija
atlasa kandidātus un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā
ar šo likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, šā likuma 9. un 10. pantā
minēto iepirkumu dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. Iepirkuma
komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam, ja tiek slēgts iepirkuma līgums.
Savukārt, Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu,
nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes,
kā arī nodrošina šā panta trešajā daļā minēto apliecinājumu parakstīšanu (PIL
25.panta sestā daļa). PIL 26.panta otrajā daļā noteikts, ka katrs iepirkuma
komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem iepirkuma
procedūras dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem, izņemot gadījumu,
kad piedāvājumu salīdzināšanai un novērtēšanai tiek izmantota tikai cena. Par
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš pēc
individuālo vērtējumu apkopošanas ieguvis visaugstāko novērtējumu.
3.2.2. lai nodrošinātu projekta “Ielu pārbūve Līvānos” būvdarbu un
būvuzraudzības darbu veicēju izvēli, ar Līvānu novada domes izpilddirektora
Ulda Skreivera 2019.gada 07.oktobra rīkojumu Nr. LNP2-1.1/19/369 tika
izveidota iepirkuma komisija šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs- Intis
Svirskis, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs, komisijas locekļi: Ainārs
Skromāns, būvinženieris, Armands Šaraks, būvinženieris, Aiga Balule, projektu
un attīstības speciāliste, Diāna Rjaboškapova, Būvvaldes vadītāja, Gatis Pelēķis,
vecākais juriskonsults (visi kopā turpmāk-Iepirkuma komisija).
Vērtējot 3.2.1. un 3.2.2.punktā esošo informāciju atsevišķi un kopsakarā,
secināms, ka:
a)
pasūtītājam (Domei) izpilddirektora Ulda Skreivera personā bija tiesības
un pienākums Iepirkuma komisijai izvēlēties tos darbiniekus, kuri ir kompetenti
konkrētā jomā un kuri nepārstāv kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī nav
saistīti ar kandidātu vai pretendentu. Nosakot Iepirkuma komisijas sastāvu, nav
konstatēta trešo personu iejaukšanās Ulda Skreivera darbībās vai spiediens uz
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viņu saistībā ar šī rīkojuma izdošanu, tādejādi secināms, ka tieši Uldis Skreivers
izvēlējās būvinženieri Armandu Šaraku kā Iepirkuma komisijas locekli;
b)
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Inta Svirska pienākums un tiesības
bija organizēt un vadīt komisijas darbu, nosakot komisijas sēžu vietu, laiku un
kārtību, sasaucot un vadot komisijas sēdes, kā arī sadalot un nosakot katra
komisijas locekļa veicamo darbu apjomu un specifiku. Ņemot vērā, ka iesniegto
piedāvājumu vērtēšana iekļauj sevī tīri tehniskas darbības- salīdzināt
piedāvājumus ar oriģinālo iepirkuma dokumentāciju, veikt matemātiskas
darbības, lai nepieļautu matemātiskas kļūdas piedāvājumos un tml., šādu
darbību veikšanu varēja nodrošināt jebkurš Iepirkuma komisijas loceklis vai tās
priekšsēdētājs, lai komisijas locekļiem slodzes sadalītu iespējami vienlīdzīgi.
Pretēji šādai pieejai Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Intis Svirskis noteica, ka
tieši Armands Šaraks veiks iesniegto piedāvājumu detalizētu izvērtēšanu,
nosakot viņam vislielāko darbu apjomu, līdz ar to Intis Svirskis ir atbildīgs par
konkrētu pienākumu un slodžu sadali komisijas locekļu starpā;
c)
neskatoties uz to, ka Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Intis Svirskis
noteica, ka komisijas loceklis Armands Šaraks veiks iesniegto piedāvājumu
detalizētu izvērtēšanu, gan viņa, gan katra Iepirkuma komisijas locekļa
pienākums bija piedāvājumus vērtēt individuāli pēc visiem iepirkuma
procedūras dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem, nevis tikai paļauties
uz cita komisijas locekļa iepriekš veikto vērtēšanu;
d)
Iepirkuma komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam, ja tiek slēgts
iepirkuma līgums, tas ir, Domes priekšsēdētājam vai citai pašvaldības
amatpersonai, kura paraksta attiecīgu līgumu, nav tiesību šo līgumu neparakstīt,
pieprasīt pārvērtēt vai tml.
3.3. attiecībā uz Dienesta ziņojuma 2.daļā pausto viedokli par nomas tiesību izsoli
pašvaldības nekustamajam īpašumam “Alejas”, ar kadastra numuru 7652 001 0086,
Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, un apbūvētam zemesgabalam ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0086, 0,9287 ha platībā, uz kura atrodas piecas nedzīvojamās
ēkas, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā (turpmāk- Nekustamais īpašums) nomas
tiesību izsoli (turpmāk- Izsole) un tās rezultātā 2020.gada 24.augustā noslēgto
Nekustamā īpašuma (ar apbūves tiesību) nomas līgums Nr. LNP/2-13.4.2/20/66
(turpmāk - Līgums) ar SIA „Trimaļnīki“, reģ. Nr. 45403045516 (turpmākNomnieks), un aktualizēto problemātiku šī Līguma izpildē, vēlos uzsvērt, ka:
3.3.1. saskaņā ar Līguma 5.2.punktu Nomnieka pienākums veikt investīcijas
498240,00 EUR ( četri simti deviņdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit
eiro ) apmērā un radīt ne mazāk kā 6 (sešas) jaunas darba vietas un saglabāt tās
līdz pilnīgai rezultātu sasniegšanai. norādīto sasniedzamo rezultatīvo rādītāju: 6
jaunu darba vietu radīšana (turpmāk- Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji)
noteikts līdz 2022.gada 31.decembrim un Līguma izpildes termiņš šajā ziņā vēl
nav iestājies;
3.3.2. atbilstoši Domes un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA)
2017.gada 9.maijā noslēgtajai Vienošanās par projekta “Līvānu pilsētas ielas
pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” realizāciju, kopējās projekta
izmaksas sastāda 799352.74 EUR, tai skaitā attiecināmās izmaksas 761432.37
EUR, no kurām ERAF finansējums sastāda 498205.20 EUR. Projekta
finansējums tika izmantots Dzirnavu ielas pārbūves darbu veikšanai un Kaiju
ielas vienkāršotai atjaunošanai, bet Nekustamā īpašumā šī projekta ietvaros
saņemtais ES finansējums netika ieguldīts;
3.3.3. neskatoties uz to, ka Līgumā noteiktais Sasniedzamo rezultatīvo
rādītāju izpildes termiņš vēl nav iestājies, bet Nekustamā īpašumā šī projekta
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ietvaros saņemtais ES finansējums netika ieguldīts, Domes vadība rūpīgi un
atbildīgi seko Līguma izpildei pēc būtības un uz šodienu ir konstatējusi, ka
Nomnieks nav izpildījis Līguma 3.1.punktu Nomnieks maksā Iznomātājam
Nomas maksu par Nomas objektu 87,33 EUR ( astoņdesmit septiņi euro un
trīsdesmit trīs centi ) apmērā par vienu kalendāro mēnesi, un atbilstošas likmes
pievienotās vērtības nodokli, kas veido 18,34 EUR ( astoņpadsmit euro un
trīsdesmit četri centi ) 3.2.punktā noteiktajā termiņā Nomnieks maksā Nomas
maksu par tekošo kalendāro mēnesi līdz katra tekošā mēneša 25.datumam, kā
arī VID administrēto nodokļu (nodevu) parāds Nomniekam uz 2021.gada
20.septembri sastādīja 21734.11 EUR.
Par Līgumā noteikto saistību nepildīšanu 2021.gada 02.septembrī
Nomniekam nosūtīta pretenzija Nr. LNP/2-1.6/21/1798 ar norādi, ka Dome
izmantos savas tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja viena mēneša laikā
Nomnieks nesamaksās Nomas maksu 30 kalendāro dienu laikā pēc rēķinā
noteiktā termiņa un 10 kalendāro dienu laikā pēc Iznomātāja (Domes)
paziņojuma saņemšanas.
3.4. Informējam, ka sakarā ar Dienesta ziņojumā norādīto, ka izpilddirektors ir
vērsies KNAB ar iesniegumu par, viņaprāt, prettiesiskām darbībām Līvānu novada
domē, aicināsim izpilddirektoru sniegt Domei nepieciešamo informāciju, kas saņemta
no KNAB vai citām tiesībsargājošām institūcijām šajā sakarā, lai identificētu
varbūtējās nelikumības, kā arī amatpersonas/darbiniekus, kuras šīs nelikumības ir
pieļāvušas, un uz šī pamata izvērtētu amatpersonu/darbinieku atbildību.
4.
Atbilstoši Deputātu Pieprasījumos norādītajam, ka informācija nepieciešama, lai
veiktu neatkarīgu juridisku un ekonomisku auditu projekta norisei, identificētu
varbūtējās nelikumības, kā arī amatpersonas, kuras šī nelikumības ir pieļāvušas,
lūdzam audita rezultātus iesniegt arī Domei, lai identificētu varbūtējās nelikumības,
kā arī amatpersonas/darbiniekus, kuri šīs nelikumības ir pieļāvušas, un uz šī pamata
izvērtētu nepieciešamību vērsties tiesībsargājošās iestādēs un/vai uz šī pamata
izvērtētu amatpersonu/darbinieku atbildību.
5.
Atbildes sniegšana Deputātiem noteiktajā termiņā, kas norādīts Domes
2021.gada 6.augusta atbildē Par deputātu iesniegumiem Nr. LNP/2-1.6/21/1708, bija
neiespējama sakarā ar to, ka izpilddirektors Uldis Skreivers dokumentus papīra formā,
2 elektroniskos failus un Dienesta ziņojumu iesniedza tikai 2021.gada 31.augustā,
tādejādi nespējot nodrošināt šai Atbildei nepieciešamo dokumentu kopuma
sagatavošanu un iesniegšanu paša noteiktajā un Domes akceptētajā termiņā - līdz
2021.gada 19.augustam, par ko Uldim Skreiveram ar 2021.gada 30.augusta rīkojumu
Nr.2-2.1/21/94 piemērots disciplinārsods- piezīme (disciplinārsods nav stājies spēkā).
Pielikumā:
1) Ulda Skreivera 2021.gada 31.augusta Dienesta ziņojums uz 14 (četrpadsmit)
lpp.,
2) dokumenti papīra formā uz 420 (četri simti divdesmit) lapām,
3) elektronisko dokumentu faili ir pievienoti USB zibatmiņā.
Priekšsēdētāja vietniece

Ginta Kraukle
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Līvānu novada domes deputātiem
Līvānu novada domes izpilddirektora
Informācija
2021. gada 30. septembra domes sēdei.
Pāris pēdējo nedēļu laikā sociālajos tiklos ir parādījusies diskusija par stāvokli ar ielu
pārbūvi Ubaglīcī. Līvānu pilsētas iedzīvotāji izsaka savu sašutumu par stāvokli šajā
Līvānu mikrorajonā. Iedzīvotāju vidū valda nesapratne, kādēļ darbi jau otro gadu pēc
kārtas uz priekšu virzās ļoti lēni un daļa no tiem tiek izpildīti arī nekvalitatīvi.
No pašvaldības atbildīgo amatpersonu: izpilddirektora, būvinženiera Aināra
Skromāna, plānotājas Aigas Balules un būvuzrauga Alekseja Ivanova puses notiek
aktīvs darbs pie būvniecības darbu uzraudzības un kontroles, lai panāktu, ka
pašvaldība, kā būvdarbu pasūtītājs, saņemtu labā kvalitātē uzbūvētu būvobjektu.
Katru otrdienu būvobjektā uz vietas notiek būvsapulces, kurās līdz ar augstāk
pieminētajie speciālistiem piedalās arī domes priekšsēdētājs Andris Vaivods (līdz
aiziešanai ikgadējā atvaļinājumā) un priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle,
ģenerāluzņēmēja- pilnsabiedrības „VM VB” pārstāvji un pēc vajadzības arī citas
pieaicinātās personas. Būvsapulču laikā ar būvniekiemi tiek risināti visdažādākie
jautājumi, kas skar būvniecības gaitu. Regulāri ar būvniekiem tiek izrunātas
iedzīvotāju sūdzības. Arī tādas, kas saņemtas mutiski vai telefoniski. Katru būvsapulci
atbildīgajam būvdarbu vadītājam tiek uzdots novērst atklātos trūkumus, defektus un
citas neizdarības. Tas viss ir fiksēts būvsapulču protokolos. Tāpat tiek veikta arī
būvojekta ikdienas uzraudzība no pašvaldības atbildīgo amatpersonu un būvuzrauga
puses.
Es, Līvānu novada domes izpilddirektors, cienījamos deputātus, jau savā ziņojumā
augusta domes sēdei, informēju, ka pastāv lieli riski, lai otro gadu pēc kārtas,
būvnieks neapgūtu pašvaldības ņemto kredītu šim projektam.
Tāpēc dīvaini ir lasīt sociālajos tīklos Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieces
Gintas Kraukles paziņojumus, ka pēc karstām diskusijām sociālajos tīklos, tieši viņa ir
nekavējoties reaģējusi un ir runājusi ar visām būvniecībā iesaistītajām pusēm, ka
visiem ir uzdoti rīkojumi, uzdevumi, ka ir jāsaprot iedzīvotāju intereses, darbi ir
jāpaveic laikus un utt. Gribu uzsvērt , ka priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle ir ļoti
labi informēta par patieso situāciju būvobjektā, jo, kopš darbu atsākšanas šī gada
pavasarī, ir piedalījusies praktiski visās šī objekta būvsapulcēs. Pēdējā laikā ir
parādījusies tendence, ka par vainīgiem visās nebūšanās objektā ir atzīstami tieši
pašvaldības darbinieki, kas atbild par šā projekta gaitu. Tad sociālajos tīklos vai citos
masu saziņas līdzekļos parādās, kāds „labais cars tētiņš”, kas sakārto visas lietas un
soda visus vainīgos. Manā skatījumā, tas viss vairāk izskatās pēc darbības imitācijas
vai spalvu spodrināšanas akcijas.
Lai saprastu, kādēļ situācija Ubaglīcī ir tāda, tad ir jāatgriežas netālā pagātnē. Jāsaprot
kā vispārībā pašvaldība nonāca pie tāda būvnieka, kā tika organizēts projektēšanas
process un veidots iepirkums. Visu šo apzināto vai neapzināto darbību rezultātā
pašvaldība šajā projektā ir ieguvuši būvnieku, kam pieredze tāda veida projektu
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realizācijā bija tikai uz papīra, kam nepietiek ne speciālistu, ne arī būvniecības jaudu,
lai realizētu šāda veida projektus.
Labākai situācijas izpratnei pielikumā pievienošu savu ziņojumu Līvānu novada
domes priekssēdētājam Andrim Vaivodam no 2021. gada 31. augusta, kuru man tika
uzdots gatavot sakarā ar novada domes opozīcijas pieprasījumu. Diemžēl man nav
informācijas par šī ziņojuma tālāko likteni.(skatīt pielikumā)
Kā zināms, tad viss būvobjekts ir sadalīts 3 kārtās. Pašlaik ir iesāktas II un III kārta.
II kārtā: Vidzemes, Rēzeknes, Strazdu, Brīvības un Uzvaras ielās darbus veic pats
ģenerāluzņēmējs pilnsabiedrība „VM VB”. Īpašu pretenziju pret viņu darbu nav, ja
kāds trūkums tiek konstatēts, tad pietiekoši operatīvi tas tiek novērsts.
III kārtā: Dubnas, Alejas, Līču, Draudzības, Puķu, Jaunajā ielā darbus veic
ģenerāluzņēmēja piesaistītais apakšuzņēmējs, visiem bēdīgi zināmais investors- SIA
„Trimaļnīki” Septembra mēnesī III kārtā darbi praktiski nenotiek, vai notiek ar
nepietiekamu jaudu. Ģenerāluzņēmējs nevar atbildēt, kādēl tas tā notie. Septembra
sākumā šajā kārtā izbūvētās ielas vēlreiz tika apsekotas no attiecīgo speciālistu puses
un sastādīti defektu akti, kuros tika fiksēti konstatētie trūkumi. Uz 2021. gada 27.
septembri defekti nav novērsti.
Apkopojot dažādus viedokļus projekta atbildīgās personas no pašvaldības puses:
Līvānu novada domes izpilddirektors, būvinženieris Ainārs Skromāns un vecākā
plānotāja Aiga Balule 2021. gada 13. jūlijā sagatavoja un parakstīja atzinumu, kurā
saprotot savu lielo atbildību Līvānu iedzīvotāju un pašvaldības priekšā, lai
nodrošinātu objekta ilgspēju, ievērojot “Ceļu specifikācijās 2019” noteiktās prasības
sasniegtu atbilstošu kvalitāti, saimnieciski un lietderīgi izmantotu pašvaldības
līdzekļus, pieprasīja no būvnieka visa nekvalitatīvi ieklātā(paliekošā porainība virs
6%) asfaltbetona nomaiņu
Dīvaini, ka neskatoties uz to, ka projektā iesaistītie pašvaldības atbildīgie speciālisti
un būvuzraugs ir pamatojuši un viennozīmīgi pateikuši, ka nekvalitatīvi ieklātais
asfalts ir jārefrēzē nost un no jauna ir jāieklāj projektā prasītajiem rādītājiem atbilstoša
asfalta kārta, atsevišķas domes visaugstākās amatpersonas dažādā veidā mēģina
novilcināt šo procesu. Nekvalitatīvi veiktie darbi nav apmaksāti.
Gribu, cienījamos deputātus, arī informēt, ka „tā saucamās vecās mežniecības”
potenciālais investors SIA „Trimaļnīki”, kuram saskaņā ar 2020. gada 24. augustā
noslēgtā nomas tiesību līguma punktu 6.1.9. ir pienākums sakopt un uzturēt kārtībā
Nomas objektu, ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, sanitāros un vides
aizsardzības, kā arī visus citus uz šo līgumu attiecināmos noteikumus. Šis punkts arī
nosaka, ka Nomnieks ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par šo noteikumu neievērošanu
un visām soda sankcijām, kas piemērotas šādu pārkāpumu dēļ. Pēc iedzīvotāja
mutiskas sūdzības par īpašuma nesakopšanu un neuzturēsanu kārtībā, 2021. gada 22.
septembrī objekts tika apsekots un sastādīts akts. Neskatoties uz laicīgu uzaicinājumu
SIA „Trimaļnīki” pārstāvis uz apsekošanu neieradās.
Vēlreiz atgādināšu, ka piesaistītais investors SIA “Trimaļnīki” ir saistīts ar ES fondu
finansēto Dzirnavu un Kaiju ielas projektu, kura realizācijas gaitā, lai sasniegtu
rezultatīvos rādītājus bija jāpiesaista investors, kurš radītu 6 darbavietas un piesaistītu
investīcijas 498 240 EUR apmērā, ja tādi rezultatīvie rādītāji netiek sasniegti, tad
pašvaldībai no sava budžeta ir jāatgriež ES atpakaļ tās piešķirtie līdzekļi.
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Viela pārdomām: gala termiņš, kad ir jāsasniedz projekta rezultatīvie rādītāji ir 2022.
gada marts.
Vasaras vidū atsākās darbi arī pie degradēto teritoriju sakārtošanas un nokraušanas
laukuma izbūves pie SIA „Līvānu siltums” teritorijas. Sakarā ar to, ka šeit darbi
pārklājas ar citu domes projektu „Angāra izbūve Celtniecības ielā 9, Līvānos”, darbu
veikšanas laiks tika pagarināts par mēnesi. Pašlaik norit darbi pie laukuma
sagatavošanas asfaltēšanas darbiem. Tiek plānots, ka līdz oktobra vidum, būvdarbi
šajā projektā tiks pabeigti.
Turpinās darbi pie angāra-noliktavas būvniecības Celtniecības ielā 9, Līvānos, ko veic
SIA „Jēkabpils PMK”. Šajā objektā darbi noris saskaņā ar grafiku un bez īpašām
aizķeršanām. Oktobra beigās būvnieks plāno pabeigt darbus objektā un pēc
dokumentācijas sakārtošanas tiek plānots nodot šo objektu potenciālajam investoram
„Die Casting”, kurš uzvarēja pašvaldības rīkotajā izsolē par šī objekta nomas
tiesībām.
Gribu, cienījamos deputātus, informēt, ka 2021. gada 6. septembrī es nosūtīju Līvānu
novada domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei dienesta ziņojumu par
angāru– noliktavu Celtniecības ielā 9, Līvānos. Es esmu konstatētjis dažādas
dīvainības projektēšanas gaitā, apzinājis aizdomīgus kontaktus iesaistīto personu vidū
un uzskatu, ka izsole tika rīkota necaurspīdīgā un citus pretendentus diskriminējošā
veidā, tādējādi pārkāpjot valstī pastāvošos normatīvos aktus. Ceru, ka, papildinātu ar
jauniem faktiem, sava dienesta ziņojuma jauno versiju varēšu oktobra mēnesī nosūtīt
arī jums, cienījamie deputāti.
Lauku ceļu pārbūves darbiem Līvānu novadā, kuram tiek plānots ņemt 400 000 EUR
aizņēmumu Valsts kasē, projektu Vadības grupas sapulcē ir izvēlēts atjaunot tā
saucamo “kapu ceļu” Turku pagastā: no Dzirnavu ielas līdz kapiem. Būvniecības
darbu uzvarētājs ir SIA “Ošukalns”, būvniecības izmaksas apmēram 425 000 EUR.
Dotajā brīdī pēc manā rīcībā esošās informācijas būvnieks kārto nepieciešamo
tehnisko dokumentāciju, lai varētu sākt darbus. Darbus tiek plānots sākt līdz oktobra
sākumam.
Jaunsilavas pamatskolas labiekārtošanas darbu veikšanai, konkursa uzvarētājs SIA
“Jēkabpils PMK” pašlaik kārto tehnisko dokumentāciju būvdarbu uzsākšanai. Darbus
būvnieks plāno sākt līdz oktobra sākumam.
2021. gada 24. septembrī notika Sutru attīrīšanas iekārtu būvniecības darbu iepirkuma
atvēršana. Iepirkuma komisija tuvākajā laikā izvērtēs iesniegtos piedāvājumus un
noteiks uzvarētāju.
Bērnu Jauniešu centra ēkas, tā saucamā „namiņa” siltināšanas darbi ir pagarināti līdz
oktobra vidum, jo būvniecības darbu laikā tika konstatēts, ka ir nepieciešams veikt
papilddarbus, piemēram, pamatu piebetonēšanu, grunts maiņu ap ēkas pamatiem.
Gribu informēt, cienījamos deputātus, ka, pēc vairākkārtējas pieteikšanās
sludināšanas uz būvinženiera amatu, ir Būvniecības un infrastruktūras daļā ir
pieņemts kvalificēts būvinženieris.
Septembra mēnesis Līvānu novadā ir pagājis pandēmijas ēnā. Mēs visi redzam, ka
Līvānu novads statistikas ailēs parādās kā viens no līderiem valsts mērogā. Diemžēl
pandēmija nav pagājusi garām arī Līvānu pašvaldības cilvēkiem un iestādēm. Esam
bijuši spiesti uz laiku slēgt vairākas iestādes, ierobežot iedzīvotāju plūsmu
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pašvaldības iestādēs, pāriet uz attālinātu darbu atsevišķiem darbiniekiem un veikt
virkni citu pasākumu.
Patiesā cieņā,
Izpilddirektors Uldis Skreivers
Pielikumā:

Izpilddirektora ziņojums – atbilde uz Līvānu novada domes
priekšsēdētāja Andra Vaivoda 2021. gada 28. jūlija rīkojumu
Nr. LNP/2-1.1/21/319 „Par deputātu pieprasījumu” uz 14 lpp.
Līvānu novada domes priekšsēdētājam
A. Vaivodam
Līvānu novada domes izpilddirektora
U. Skreivera
dienesta ziņojums

2021. gada 28. jūlijā, manas darba nespējas laikā, pašvaldības lietvedības sistēmā
“Namejs” tika reģistrēts Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda parakstīts
rīkojums Nr. LNP/2-1.1/21/319 “Par deputātu pieprasījumiem”, kurā man uzdots sagatavot
Līvānu novada domes deputātu pieprasījumos Nr. 2-12/21/136 un Nr. 2-2.12/21/142
pieprasīto dokumentu konsolidēto kopumu, ievērojot Informācijas atklātības likuma prasības
un pašvaldības iekšējos dokumentu aprites noteikumus un rakstiskā ziņojumā sniegt savu
viedokli par deputātu pieprasījumos reģ. Nr. 2-12/21/136 un reģ. Nr. 2-2.12/21/142
uzdotajiem jautājumiem.
Savu šodienas ziņojumu veidošu no divām daļām:
1. Viss, kas saistīts ar darbiem Ubaglīcī;
2. Viss, kas saistīts ar darbiem Dzirnavu, Kaiju ielu un “vecās mežniecības” izsolēm.
1. daļa
Tā kā jau 2021. gada 18. jūnijā domes lietvedības sistēmā saņēmu Līvānu novada
domes priekšsēdētāja rīkojumu LNP/2-1.1/21/251 par līdzīgu tēmu, kurā man tika uzdots
izvērtēt Līvānu novada domes deputāta Valda Labinska iesniegumā domei minēto
informāciju un iepirkuma komisijas, kas izvērtēja projektu „Ielu pārbūve Līvānos” darbības
tiesiskumu izvēloties pretendentu ar kuru vēlāk tika noslēgts līgums.
Tā kā nezinu sava šī ziņojuma Līvānu novada domes priekšsēdētājam tālākās gaitas,
tad atļaušos pārstrādāt šo ziņojumu, papildināt ar jaunām domām un atziņām un iesniegt
vēlreiz, kā daļu no jaunā ziņojuma.
Šajā ziņojumā es veicu visu(ne tikai iepirkumu dokumentācijas) uz to brīdi man
pieejamo dokumentu analīzi un izteicu savu viedokli par dažādām problēmām šajā projektā.
Sava iepriekšējā ziņojumā es konstatēju, ka šajā konkrētajā gadījumā ir notikušas
krāpnieciskas darbības, lai ietekmētu iepirkuma rezultātus, kurām turklāt ir arī koruptīva
darījuma pazīmes, tādēļ aicināju Līvānu novada domes priekšsēdētāju vērsties
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tiesībsargājošajās iestādēs, lai noskaidrotu patiesību un konkrēti katras iesaistītās puses
atbildību, jo vairāk, ka pašvaldībā virmo dažādas runas par iespējamām koruptīvām
darbībām dažādos projektos, un ir arī iesniegti iesniegumi KNABam, jo vairāk, kā varēs
redzēt arī mana šodienas ziņojuma 2. daļā, ka visos šajos projektos figurē vienas un tās
pašas juridiskas un fiziskas personas.
Esmu iepazinies ar man pieejamajiem projekta „Ielu pārbūve Līvānos”(Ubaglīča
pārbūve) iepirkuma materiāliem, plānošanas vadības grupas sanāksmju protokoliem par
2017, 2018, 2019 un 2020 gadiem, būvniecības sapulču protokoliem, vēstulēm
ģenerāluzņēmējam pilnsabiedrībai „VM VB”, būvdarbu žurnālu, materiālu specifikācijām un
citiem dokumentiem, kas varētu objektīvi atspoguļot darbu pie šī projekta: sākot ar lēmumu
par piedalīšanos projektā, lēmumu par darba uzsākšanu pie tehniskā projekta izstrādes,
dažādām situācijām tehniskā projekta izstrādes gaitā, par lēmuma pieņemšanu par
iepirkuma izsludināšanu un izvērtēšanu, un par atbildīgajām personām, kuras, saskaņā ar
protokoliem, ir nozīmētas par atbildīgajām personām šo lēmumu izpildei, kādi
apakšuzņēmēji ir veikuši darbus šajā objektā, līdz pat kādas asfalta markas ir saskaņotas un
kādi materiālu testēšanas darbi ir veikti.
Vadības grupas sanāksmes domē notiek regulāri, katru otrdienu plkst. 9:00, kurās
tiek apspriesti visi jautājumi pašvaldībā, kas skar projektu plānošanu, to ieviešanu, tehnisko
projektu izstrādi, būvniecību, pēcprojekta ieviešanas kontroli un dažādus citus jautājumus,
kas skar pašvaldības darbu.
Vadības grupas sastāvs ir nokomplektēts visaugstākajā domes amatpersonu līmenī,
ieskaitot priekšsēdētāju Vaivodu, priekšsēdētāja vietnieci Kraukli, izpilddirektoru Skreiveru,
izpilddirektora vietnieci Usāni, attiecīgo daļu vadītājus un speciālistus, nepieciešamības
gadījumā pieaicinot arī citus speciālistus no citām daļām.
Visas vadības grupas sapulces tiek protokolētas un parakstītas no visām personām,
kas tajā ir piedalījušās. Tā kā pēdējā laikā bieži izskanējusī informācija no priekšsēdētāja
Vaivoda un viņa vietnieces Kraukles puses, ka viņi neko nav zinājuši par darbu pie šī
projekta, ka ir vajadzējis iesaistīt plašāku speciālistu un sabiedrības daļu, ir nepatiesa, jo katrs
vadības grupas protokols, kur viņi ir iesaistīti, ir parakstīts no viņu un pārējo sanāksmes
dalībnieku puses.
Lai saprastu konkrēto situāciju, kas rezultējās iepirkuma komisijas lēmumā par labu
konkrētai kompānijai ar kuru vēlāk Līvānu novada domes priekšsēdētājs Vaivods parakstīja
līgumu, ir jāatkāpjas pāris gadu atpakaļ.
Darbs pie Ubaglīča ielu atjaunošanas projekta tika uzsākts jau 2017. gadā. Vadības
grupas 2017. gada 24. oktobra sēdē, protokola Nr. 43, punktā 11.1. par projekta atbildīgo no
Domes puses tika iecelts būvinženieris Armands Šaraks.
2018. gada 18. decembra vadības grupas sēdē, protokols Nr. 47, punkts 12.1. tiek
konstatēts, ka Ubaglīcim ielu pārbūves projekts ir iesniegts būvvaldē izskatīšanai minimālajā
sastāvā, kā atbildīgā persona minēts būvinženieris Armands Šaraks.
2019. gada 24. septembra sēdes protokola Nr. 36, punktā 10 minēts, ka būvprojekts
iesniegts būvvaldē. Vadības grupa nolemj sludināt iepirkumu. Nākošajā vadības grupas sēdē,
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protokols nr. 37, no 1. oktobra uzdod būvinženierim Armandam Šarakam iesniegt visu
nepieciešamo informāciju par iepirkumu vecākajam juriskonsultam Gatim Pelēķim.
Tas tiek izdarīts 9. oktobrī. Saskaņā ar Līvānu novada domes izpilddirektora rīkojumu
no 2019. gada 7, oktobra Nr. LNP2-1.1/19/369 tika izveidota iepirkuma komisija būvdarbu
un būvuzraudzības darbu veicēju izvēlei projekta ”Uzvaras, Līču, Draudzības, Jaunās,
Vidzemes, Rēzeknes, Upes, Dubnas, Alejas, Strazdu, Puķu, Stadiona, Brīvības, Latgales, Kr.
Valdemāra, Siguldas, Sofijas ielu pārbūve” (turpmāk „Ielu pārbūves darbi Līvānos’’)
realizācijai.
Komisija sastāvēja no sešiem komisijas locekļiem:
Komisijas priekšsēdētājs: Intis Svirskis;
komisijas locekļi: būvinženieris Armands Šaraks;
būvinženieris Ainārs Skromāns;
Līvānu būvvaldes vadītāja Diāna Rjaboškapova;
PAD projektu un attīstības speciāliste Aiga Balule;
Vecākais juristkonsults Gatis Pelēķis.
Iepirkuma procedūra-atklāts konkurss. Būvdarbu veicēja izvēle notika Elektronisko
iepirkumu sistēmā (turpmāk EIS).
Iepirkums no vecākā juristkonsulta Gata Pelēķa puses tiek izsludināts, pretendentu
pieteikšanās galīgais datums ir 2019. gada 27. novembris. Sakarā ar pretendenta sūdzību ir
nozīmēta Iepirkumu uzraudzības sēde (turpmāk IUB) sēde. Vadības grupas sēdē, protokols
Nr. 47, punkts 8.1. uzdots IUB sūdzības izskatīšanas sēdē Līvānu novada domi pārstāvēt vec.
juristkonsultam Gatim Pelēķim un būvinženierim Armandam Šarakam.
2020. gada 8. janvāra vadības grupas sēdē, protokols Nr. 1, punktā 8.1 . ierakstīts, ka
saņemts IUB lēmums, ka „Ielu pārbūves darbi Līvānos” projekta iepirkums ir jāpārtrauc,
jākoriģē iepirkuma nolikums un jāsludina jauns iepirkums, kā atbildīgās personas tiek
noteiktas būvinženieris Armands Šaraks un vec. juristkonsults Gatis Pelēķis.
Vadības grupas 2020. gada 4. februāra sēdē, protokols Nr. 5, punkts 7.1. ierakstīts,
ka iepirkums izsludināts un pretendenti var pieteikties līdz 17. februārim, kā atbildīgās
personas norādītas būvinženieris Armands Šaraks un vec. juristkonsults Gatis Pelēķis.
2020.gada 19. februāra vadības grupas sēdē, protokols Nr. 7, punktā 7.1., klātesošie
tiek informēti, ka ir pieteikušies seši pretendenti un jāsāk izvērtēšanas process.
Pirmā projekta „Ielu pārbūves darbi Līvānos” iepirkuma komisijas sēde notika 2020.
gada 24. janvārī, kurā tika skatīts jautājums par iepirkuma dokumentācijas apstiprināšanu, kā
var redzēt no vadības grupas 2020. gada 8. janvāra sēdes, protokols Nr. 1, punkts 8.1.,
atbildīgās personas par to ir būvinženieris Armands Šaraks un vec. juristkonsults Gatis
Pelēķis.
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Jāsaka, ka vec. juristkonsults Gatis Pelēķis bija vairāk tehnisks darbinieks, jo viņa
pienākumos bija savadīt visu nepieciešamo informāciu EIS sistēmā.
Pirms rakstu tālāk, gribu atzīmēt, ka visās projekta stadijās, kā atbildīgā persona ir
minēts būvinženieris Armands Šaraks,
Saskaņā ar iepirkuma nolikumu bija jāizvēlas saimnieciski izdevīgākais no
iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, pēc šādiem
kritērijiem:

Konkursa uzvarētājs tika noteikts, ņemot vērā pretendenta kopējo punktu skaitu.
Nolikumā noteiktais piedāvājumu iesniegšanas termiņš bija 2020. gada 17. februāra plkst.
11:00
2020. gada 17. februārī norisinājās iepirkumu komisijas sēde, kurā tika atvērti
iesniegtie piedāvājumi. Kopā bija seši pretendenti:

2020. gada 20. aprīlī notika Iepirkumu komisijas sēde, kurā veica pretendentu atlases
rezultātu apstiprināšanu un pretendentu piedāvājumos konstatēto aritmētisko kļūdu
labošanu. Visi pretendentu kvalifikācija tika atzīta par atbilstošu Nolikumā noteiktajām
pretendentu atlases un kvalifikācijas minimālajām prasībām un iesniedzamajiem
dokumentiem.
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2020. gada 22. aprīlī notika iepirkuma komisijas sēde, kurā veica līguma slēgšanas
tiesību piešķiršana. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus un piešķirot punktus atbilstoši
Nolikumā noteiktajiem kritērijiem, komisija konstatēja, ka pretendenti ir ieguvuši sekojošo
punktu skaitu:

No klātpieliktās tabulas ir redzams, ka visvairāk punktu skaitu 97.14 ieguva
pilnsabiedrība „VM VB”. Komisija atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajai pretendenta
izvēles procedūrai nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības pilnsabiedrībai „VM VB”.
Tik tālu viss ir skaisti. Tā tas arī paliktu, ja 2020. gada jūlija beigās neparādītos
aizdomas, ka būvinženieris Armands Šaraks atrodas interešu konflikta situācijā, ka iepirkuma
dokumentācijā būvinženieris Ainārs Skromāns ir atradis manipulācijas ar ielu apgaismojuma
LED lampu skaitu, kas varētu mainīt iepirkuma uzvarētāju, par ko nekavējoties tika informēti
domes priekšsēdētājs Vaivods un viņa vietniece Kraukle.
Šī gada jūnija sākumā būvinženieris Ainārs Skromāns mani inforrmēja, ka, vēlreiz
pārskatot projekta „Ielu pārbūves darbi Līvānos” iepirkuma dokumentāciju, viņš ir atradis
jaunus pierādījumus tam, ka ir notikušas krāpnieciskas darbības no toreizējā būvinženiera
Armanda Šaraka puses, proti, notikusi manipulācija ar aritmētisko kļūdu labošanu par labu
iepirkuma uzvarētājam pilnsabiedrībai „VM VB”.
Cik zinu, tad atrast aritmētiskās kļūdas, vērtējot dažādus iepirkumus, gadās atrast
diezgan bieži. Cilvēki kļūdās un likums pieļauj arī tās labot. Saskaņā ar Augstākās tiesas
Administratīvo lietu departamenta 2014. gada 7. oktobra lēmumā lietā SKA-965/2014
ietvertajām atziņām ar aritmētisko kļūdu ir saprotama kļūda, kas radusies aritmētisku
darbību reaultātā, piemēram, norādīto vienības cenu nepareiza saskaitīšana, aritmētiskās
kļūdas ir labojamas ar aritmētiskām darbībām un šādas kļūdas konstatē un izlabo Pasūtītājs
piedāvājuma vērtēšanas laikā. Tādējādi, lai pieļauto kļūdu atzītu par aritmētisko kļūdu,
nepietiek ar to vien, ka kļūda labojama ar aritmētiskām darbībām, bet ir primāri jākonstatē,
ka šī kļūda ir radusies aritmētisko darbību rezultātā.
Šajā gadījumā, kā var redzēt no 1. tabulas, pilnsabiedrība „VM VB” uz konkursu bija
iesniegusi koptāmi, kurā redzams:
virsizdevumi paredzēti 6% - 21849.11 EUR;
t. sk. darba aizsardzība 3% - 655.47 EUR;
Peļņa paredzēta 6% - 21849.11 EUR;
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Pavisam kopā – 2228609.15 EUR.
Tātad sākotnējā piedāvātā summa, par kuru pašvaldība varēja slēgt līgumu ar
pilnsabiedrību „VM VB” bija 2228609.11(divi miljoni divi simti divdesmit astoņi tūkstoši seši
simti deviņi EUR un 11 centi) bez PVN. Šajā gadījumā redzam, ka iesniedzējs, pieņemsim, ka
neapzināti, ir kļūdījies aprēķinot virsizdevumu 6% un peļņas 6% vietā ir aprēķinājis 1% un
abos gadījumos attiecīgajās ailēs ierakstījis aprēķinātās summas 21849.11 EUR. Tas tika
konstatēts un aritmētiskās kļūdas laboja būvinženieris Armands Šaraks, kas veica arī galīgo
punktu aprēķinu. Par ko liecina viņa e-pasta sarakste. Kā redzam no 2. tabulas, kas ir
pielikums Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda noslēgtajam līgumam par
darbu veikšanu ar pilnsabiedrību „VM VB”, tad jaunajā koptāmē ir redzams:
Virsizdevumi ir paredzēti 1% - 21849.11 EUR;
t.sk. darba aizsardzība 3% - 655.47 EUR;
Peļņa paredzēta 6% - 131101.31 EUR;
Pavisam kopā: 2337973. 34 EUR
Likums pieļauj labot laicīgi pamanītās aritmētiskās kļūdas, bet likums nepieļauj
labojot tās, labot procentu lielumu, vai izslēgt no tāmēm kādas pozīcijas.
Uzskatu, ka būvinženieris Armands Šaraks patvaļīgi un nelikumīgi ir mainījis
virsizdevumu procentu lielumu no 6% uz vienu 1%, tādējādi veicot krāpnieciskas darbības
par labu pilnsabiedrībai „VM VB”, lai tā tiktu pie iespējas slēgt līgumu ar pašvaldību, jo
rīkojoties likumīgi vajadzēja arī virsizdevumus pārrēķināt uz 6%. To darot piedāvājuma
kopējā summa sasniegtu 2447224,54 EUR, kas automātiski nozīmētu citu iepirkuma
uzvarētāju – SIA „Ošukalns” .
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1. tabula

Galīgo iepirkuma punktu aprēķina variantu Armands Šaraks nosūtīja vecākajam
juristkonsultam Gatim Pelēķim 2020. gada 16. aprīlī, kurā norādīja, ka tika labotas
aritmētiskās kļūdas, tāpēc arī cenas atšķiras no piedāvājuma. Visu šo darbību rezultātā
pašvaldība priekšsēdētāja Vaivoda personā noslēdza līgumu par darbu veikšanu par summu
2337973.34 EUR(divi miljoni trīs simti trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit
trīs EUR un 34 centi). Tādējādi, pateicoties Armanda Šaraka darbībai, pilnsabiedrība „VM
VB” papildus palielināja savu peļņas daļu par 109364,19 EUR.
Esmu pieprasījis un saņēmis paskaidrojumus no pieciem Iepirkuma komisijas
locekļiem, kas izvērtēja projekta „Ielu pārbūve Līvānos’ iepirkumu locekļiem: BID vadītāja
Inta Svirska, BID būvinženiera Aināra Skromāna, Līvānu būvvaldes vadītājas Diānas
Rjaboškapovas, vec. juristkonsulta Gata Pelēķa un projektu un attīstības speciālistes Aigas
Balules. Esmu pats iepazinies ar man pieejamajiem šī iepirkuma materiāliem, projektu
vadības grupas sapulču protokoliem un citiem manā rīcībā esošiem informācijas avotiem.
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Laika posmā no būvdarbu uzsākšanas līdz 2020. gada 23. augustam, kad
būvinženierim Armandam Šarakam, kad viņš bija spiests izbeigt darba tiesiskās attiecības ar
pašvaldību, viņš no pašvaldības puses, saskaņā ar Līvānu novada domes priekšsēdētāja A.
Vaivoda parakstītā līguma Nr. LNP/2-13.1.1/20/4 punktu 22.1.1. bija pasūtītāja pilnvarotā
persona, kas nodrošina līguma izpildes kontroli, Pārraudzīja būvniecību šajā projektā,
organizēja būvniecības sapulces, veica būvniecības darbu uzraudzību un kontroli, saskaņoja
no pašvaldības puses darbu pieņemšanas un nodošanas aktus un rēķinu apmaksu(var
pārliecināties pašvaldības grāmatvedībā), pieņēma lēmumus un kontrolēja to izpildi attiecībā
uz SIA „Trimaļnīki”, kas, vismaz no 2020. gada 11. jūnija līdz pat šim brīdim, ir
pilnsabiedrības „VM VB” apakšuzņēmējs šajā projektā. Pēc manā rīcībā esošās informācijas,
viņš tajā laikā arī reizē vadīja būvdarbus no SIA “Trimaļnīki” puses un ir faktiskais SIA
„Trimaļnīki” īpašnieks. Šobrīd viņš strādā šajā objektā kā būvdarbu vadītāja palīgs SIA
„Trimaļnīki”
2. daļa
Pamatojoties uz man, domes atbildīgo darbinieku, iesniegtajiem dokumentiem,
gribu izteikt savu viedokli par Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas rīkoto nekustamā īpašuma “Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19,
Līvānos nomas ar apbūves tiesībām izsoli. Kā liecina komisijas sēdes protokols Nr. 1-3.3.9 no
2020. gada 14. jūlija, tad izsolē piedalījās viens vienīgs dalībnieks SIA “Trimaļnīki”, kuru
komisija arī atzina par izsoles uzvarētāju. Izpētot visus komisijas locekles Antras Vilcānes
iesniegtos dokumentus, kas attiecas uz šo izsoli, tad nākas secināt, ka komisija, nesaprotamu
iemeslu dēļ, savu lēmums par uzvarētāju tika pieņemusi pamatojoties tikai uz SIA
“Trimaļnīki” iesniegumu, kurš sastāv no viena teikuma, kas ir maigi sakot dīvaini, kaut gan
saskaņā ar 2020. gada 25. jūnija domes sēdē apstiprinātajiem izsoles noteikumiem,
Pretendentam saskaņā ar noteikumu punktiem:
4.3.4 ir jāiesniedz oficiālā elektroniskā adrese, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā
pasta adresi(ja ir). Šajā gadījumā pieņemsim, ka tādai lielai, atbildīgai kompānijai aizmirsās;
4.3.6. ir jāiesniedz nomas laikā plānoto aktivitāšu grafiku, norādot finansējuma avotus to
īstenošanai;
4.3.7. ir jāiesniedz citus dokumentus pēc pretendenta izvēles, kass parādītu spēju realizēt
paredzamās aktivitātes;
4.3.8. ir jāiesniedz piekrišanu, ka Iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt
un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par nomas tiesību pretendenta kavētajiem
maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm.
Turklāt saskaņā ar šī paša nolikuma punktu 4.5. Līvānu novada domes Privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija jebkurā laikā ir tiesīga pieprasīt
pretendentiem papildus informāciju un pārbaudīt izsoles pretendentu sniegtās ziņas.
Pārbaudot pašvaldības lietvedības sistēmu “Namejs” tur nav atrodams neviens cits
SIA “Trimaļnīki”papildus iesniegts dokuments, kas attiektos uz šo izsoli, tāpat nav atrodams
neviens Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
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pieprasījums par jebkādas informācijas pieprasīšanu no SIA “Trimaļnīki”. To visu var
apliecināt izdrukas no pašvaldības lietvedības sistēmas “Namejs”.
Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
locekles Antras Vilcānes uz manu pieprasījumu iesniegtajos nekustamā īpašuma „Alejas”,
Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos 2020. gada 14. jūlija izsoles materiālos ir iesniegusi
izdruku no SIA LURSOFT datu bāzes, kas ir izdrukāta 2020. gada 14. jūlijā plkst. 13:19(IP
adrese 195.122.22.16). Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas sēdes protokolā Nr. 1-3.3.9, kas reizē ir arī izsoles protokols nav ne
ar vārdu pieminēts, ka ir pārbaudīti pretendenta iesniegtie dokumenti vai pārbaudīti dati par
pretendentu publiski pieejamajās datu bāzē. Maija, jūnija mēnešos es vairākkārt esmu
skatījis Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
rīkoto izsoļu materiālus, varu apgalvot, ka šādas izdrukas šajos materiālos toreiz nebija. Taču
tas nav galvenais, pieļauju, ka tā varēja arī, kaut kur noklīst. Tagad tā ir veiksmīgi atradusies,
pievienota lietai un ir vismaz, kaut kāds arguments, lai visus pārrliecinātu, ka komisija ir, kaut
ko darījusi.
Rūpīgāk apskatot šo izdruku ir redzams, ka tajā izņemot SIA „Trimaļnīki”reģistrācijas
numuru, juridisko adresi un apmaksāto pamatkapitālu nekādas citas informācijas nav. Tie,
kas ikdienā strādā ar LURSOFT datu bāzi zina, ka šāda izdruka ir publiski pieejama ikvienam,
bet, lai iegūtu sīkāku informāciju, ir nepieciešama pieeja sistēmai. Šajā gadījumā personai,
kas izdrukāja šo izdruku, tādas pieejas nebija. Tādēļ uzskatu, ka Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija rīkojot izsoli nav pārliecinājusies
par pretendenta SIA „Trimaļnīki” finanšu rādītājiem, ne nodokļu maksājumiem valsts
budžetā, ne aktuālajām amatpersonām, ne par dalībniekiem vai patiesā labuma guvējiem, ne
arī iepazinusies ar citiem salīdzinošajiem rādītājiem, tādējādi pārkāpjot Līvānu novada domes
2020. 25. jūnija sēdē apstiprinātos izsoles noteikumus (sēdes protokols Nr.12, lēmums Nr.
12-8). Atliek jautāt, kādu motīvu vadīta komisija tā izdarīja?
Esmu atradis arī citas dīvainības šī nekustamā īpašuma “Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju
ielā 19, Līvānos nomas tiesību izsoļu rīkošanas procesā, bet par to mazliet vēlāk.
2017. gada 9. maijā starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā Sadarbības iestādi
un Līvānu novada domi kā Finansējuma saņēmēju tika noslēgta Vienošanās par Eiropas
Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 3.3.1.0/16/I/001, kurā pamatojoties uz MK 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”, ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par ES
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2016.
gada 19. augusta lēmumu Nr. 39-2-40/4667 par projekta iesnieguma “Līvānu pilsētas ielas
pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” apstiprināšanu ar nosacījumu, 2016. gada
8. decembra lēmumu Nr. 39-2-40/7407 par atkārtotu projekta apstiprināšanu ar nosacījumu
un 2017. gada 20. aprīļa atzinumu Nr. 39-2-60/3523 par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi,
kurā vienojas par kārtību projekta īstenošanai, finansējuma piešķiršanai un uzraudzībai.
Saskāņā ar šo vienošanos projektam ir jāpiesaista investors, kuram projekta realizācijas laikā
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būtu jārada 6 darba vietas un jāpiesaista 498 240 EUR (četri simti deviņdesmit astoņi
tūkstoši divi simti četrdesmit euro)
Projekts tika realizēts divās kārtās: pirmajā kārtā tika pārbūvēta Dzirnavu iela, otrajā
kārtā tika veikta Kaiju ielas atjaunošana. Projekta mērķis bija veicot Dzirnavu un Kaiju ielu
transporta infrastruktūras uzlabošanu, radīt uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi,
paaugstināt konkurentspēju, nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Līvānu
pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. Sākotnēji pašvaldība plānoja realizēt tikai
Dzirnavu ielas pārbūvi, bet plānotais uzņēmējs-investors atradās pārāk tālu no Līvānu
pilsētas, tādējādi pakļaujot visu projektu neapstirināšanas riskam. Lai glābtu projektu, tika
izdomāts un saskaņots ar VARAM rezerves plāns par Kaiju ielas piesaisti šim projektam, jo
Kaiju ielas galā atradās pašvaldības valdījumā esošais, no valsts pārņemtais, nekustāmais
īpašums „Alejas” Kaiju iela 14, Līvānos.
Uzskatu, ka tā saucamais potenciālais investors SIA “Trimaļnīki”, kurš arī parakstīja
apliecinājumu par interesi šajā vietā veikt savu uzņēmējdarbību un radīt šādus rezultatīvus
rādītājus: 6 darba vietas un piesaistīt īpašumam investīcijas vismaz 498 240 EUR (četri simti
deviņdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit euro) apmērā tajā brīdī tika piemeklēts
formāli, lai tikai varētu iesniegt projekta pieteikumu. Spriežot pēc publisko datu bāžu datiem,
ne apliecinājuma parakstīšanas brīdī, ne tagad SIA “Trimaļnīki” rīcībā nav pietiekošu finanšu
līdzekļu, lai investētu nepieciešamo investīciju apjomu.
CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) norādīja savā vēstulē Līvānu novada
domei „Par vienošanās Nr.3.3.1.0/16/I/001 maksājuma pieprasījuma Nr. 6 apstiprināšanu un
noslēguma maksājuma veikšanu”, rezultatīvie rādītāji ir sasniedzami ne vēlāk kā trešajā
kalendārajā gadā pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas, un ne vēlāk kā 31.12.23.
Gala maksājums šajā projektā tika veikts 2019. gada 28. martā, līdz ar to rezultāti ir
sasniedzami līdz 2022. gada 28 . martam.
Saprotot šī jautājuma svarīgumu Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne jau 2017. gada 25. aprīļa Vadības grupas sēdē pacēla jautājumu par izsoles
procesa sākšanu, protokols Nr. 17, punkts 3.4.
Kā liecina Vadības grupas sapulču protokoli, tad visu gada atlikušo daļu pārvarot
dažādus šķērsļus, tika risināti jautājumi, lai sagatavotos izssoles procesam. Arī visos 2018.
gada Vadības grupas sapulču protokolos tiek atgādināts, ka pēc Dzirnavu un Kaiju ielas
projekta realizācijas Mežniecības ēkā 3 gadu laikā ir jāienāk investoram.
2018. gada 26. aprīļa Līvānu novada domes sēdē pēc Plānošanas un attīstības daļas
vadītājas Baibas Vucenlazdānes 2018. gada 11. aprīļa iesnieguma ar reģ. Nr. LNP/22.12/18/175 tika nolemts nodot iznomāšanai pašvaldības nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Alejas”, kas atrodas Kaiju ielā 14, Līvānos rīkojot nomas tiesību mutisku izsoli, saglabājot
noteikto izmantošanas mērķi-veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
2018. gadā tika rīkotas 2 izsoles: 9. oktobrī un 11. decembrī. Sakarā ar to, ka
neieradās neviens dalībnieks, tad abas vēlāk tika atzītas par nenotikušām.
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2019. gada 12. februārī notiek Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas sēde, protokols Nr. 1-3.3/2, kurā tiek ierosinātsamazināt
izsoles sākumcenu par 40% un izsoli rīkot 2019. gada 11. jūnijā.
2019. gada 11. jūnija izsolē, kā liecina Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sēdes protokols Nr. 1-3.3/8, nav pieteicies
neviens pretendents.
2019. gada 25. jūnija vadības grupas sēdē tiek pieņemts lēmums veikt atkārtotu
izsoli pēc vajadzības, kā atbildīgās personas par lēmuma izpildi tiek minētas Ginta Kraukle,
Alīna Dalka, Baiba Vucenlazdāne, Armands Šaraks, Indra Upeniece un Miķelis Baltmanis.
Dīvaina sagadīšanās, ka atkal parādās Armanda Šaraka vārds, kaut gan viņam darba
pienākumi neparedz dalību nekustamā īpašuma izsoļu organizēšanā
Izsoles jautājums no Vadības grupas dienas kārtības tiek izņemts uz gandrīz gadu.
Tikai 2020. gada 19. maijā Vadības grupas sēdē uzdots Alīnai Dalkai gatavot jaunu izsoli.
Te rodas pamatots jautājums, kāpēc zinot, ka, ja netiks sasniegti projekta rezultatīvie
rādītāji, tad ES vajadzēs atmaksāt 498 240 EUR , ar domes augstākās vadības ziņu, veselu
gadu netiek izdarītas nekādas aktivitātes, lai nepakļautu pašvaldību riskam atgriezt saņemtos
ES līdzekļus atpakaļ, tādējādi radot papildus slogu pašvaldības budžetam.
Vai tā ir nolaidība, vai apzināta rīcība? Varbūt uz komisiju tika izdarīts spiediens?
No dažādiem avotiem Ir dzirdētas dažādas runas, ka nekas taču nav noticis. Izsolītais
nomas tiesību līgums ar SIA „Trimaļnīki” ir spēkā, ka ne viena puse nav izteikusi vēlēšanos to
lauzt, ka viss notiksies. Uzdrošināšos nomodulēt šo situāciju. Prognozēju, ka šo ziemu,
vēlākais agrā pavasarī, kad tuvosies tā stunda, kad SIA „Trimaļnīki” būs vajadzējis sasniegt
rezultatīvos rādītājus, tad šis kantoris pazudīs zilajās tālēs. Viena lieta šajā procesā ir pilnīgi
droša, ka ja netiks sasniegti projekta rezultatīvie rādītāji, tad ES savus piešķirtos līdzekļus agri
vai vēlu piedzīs atpakaļ.
Tad nevarēs aizbildināties ar dažādiem riskiem. Tā teikt, gribējām kā labāk, bet ilgi
piemeklētais investors aizbēga mežā. To naudiņu, nāksies vien maksāt, ES atpakaļ no
pašvaldības budžeta plānā maciņa. Atļaušos pasapņot tālāk, esmu pārliecināts, ka nāksies
meklēt tos vainīgos, kas tādu situāciju ir radījuši un pieļāvuši.
"Līdz ar to nevar izslēgt iespēju, ka pašvaldībai nāksies vērsties tiesā par
zaudējumu piedziņu no personām, kas ir radījušas pašvaldībai zaudējumus. Tā kā ir
uzskatāmi redzams, ka Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšsēdētājs un komisijas locekļi nepildīja savus pienākumus
vērtējot pretendentu saskaņā ar domes lēmumu apstiprinātjiem izsoles noteikumiem,
bet, neizskaidrojamu iemeslu dēļ, līguma slēgšanas tiesības piešķīra SIA „Trimaļnīki”.
Tādēļ nevar izslēgt iespēju, ka pēc nelabvēlīga tiesas nolēmuma spēkā stāšanās Līvānu
novada pašvaldībai nāksies regresa kārtībā vērsīsies pret Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšsēdētāju un locekļiem
par zaudējumu un tiesāšanās izdevumu piedziņu šajā sakarā."
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Visas pazīmes rāda, ka izsoļu rīkošana tika apzināti vilcināta līdz brīdim, kad tika
noslēgts līgums par pašvaldības projekta „Ielu pārbūve Līvānos” būvniecības darbiem ar PS
„VM VB” 2020. gada 6. maijā. Tūdaļ pēc šā notikuma Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas nolēma rīkot jaunu izsoli, kas rezultējās ar izsoli
2020. gada 14. jūlijā.Viens no pirmajiem darbiem, kas tika izdarīts no būvnieka puses, tika
lūgts saskaņot kā apakšuzņēmēju SIA „Trimaļnīki”.
Par aizdomīgi daudz visur parādās SIA „Trimaļnīki” un ar to saistīto personu vārdi,
tādēļ vēlreiz aicinu Līvānu novada domes priekšsēdētāju vērsties tiesībsargājošajās
iestādēs, lai noskaidrotu patiesību un konkrēti katras iesaistītās puses atbildību, gan par
jautājumu, kas saistīts ar projekta „Ielu pārbūve Līvānos” iepirkumu, gan par
potenciālajiem draudiem atmaksāt atpakaļ ES piešķirtos līdzekļus projektā Dzirnavu ielas
pārbūve un Kaiju ielas atjaunošana, tas noņemtu ļoti daudz jautājumu, kas patreiz uztrauc
pašvaldības iedzīvotājus.
Nobeigumā piemetināšu, ka, tā kā esmu vērsies Korupcijas novēršanas un
apkarošanas birojā ar iesniegumu par prettiesiskām darbībām Līvānu novada domē, tad
nevaru šajā ziņojumā atklāt visu manā rīcibā esošo informāciju, bet, ja tas būs
nepieciešams, tad esmu gatavs uzņemties atbildību likumā noteiktajā kārtībā.
Patiesā cieņā,
Izpilddirektors Uldis Skreivers

3. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Līvānu Bērnu un jauniešu centra priekšlikumus par izglītojamo un
pedagogu apbalvošanu par gūtajiem sasniegumiem interešu izglītībā
2020./2021.mācību gadā un saskaņā ar Līvānu novada domes 2017.gada 26. janvāra
noteikumiem Nr. 1. ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības
audzēkņu un pedagogu apbalvošana”.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu,
Līvānu novada domes 2017.gada 26. janvāra noteikumu Nr.1 ,,Par kārtību, kādā
notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana”
11.punktu, 2.pielikumu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas 2021.gada 23.septembra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izteikt pateicību un apbalvot ar naudas balvām Līvānu novadā realizēto
interešu izglītības programmu audzēkņus un pedagogus atbilstoši Līvānu novada
domes 2017.gada 26. janvāra noteikumiem Nr. 1. ,,Par kārtību, kādā notiek Līvānu
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novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana”, saskaņā ar pievienoto
sarakstu.
2. Noteikt, ka naudas balvas kopsummā 1585 EUR tiek finansētas no Līvānu
Bērnu un jauniešu centra 2021. gada budžetā apbalvošanai plānotajiem līdzekļiem.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Bērnu un jauniešu centra
direktore Zane Praņevska un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: audzēkņu un pedagogu saraksts uz 4 lpp.
4. Par izmaiņām Līvānu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2021.gada 17.augusta vēstuli Nr.
LNIP/1-14/21/15 par izmaiņām Līvānu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas
sastāvā sakarā ar komisijas psihologa maiņu.
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.709 “Noteikumi par
pedagoģiski medicīniskajām komisijām” 9.2.punktā ir noteikts, ka vismaz vienam
komisijas loceklim ir maģistra grāds klīniskajā vai izglītības psiholoģijā un vismaz
triju gadu pieredze izglītojamo intelektuālo spēju un emocionālā stāvokļa diagnostikā
ar tiesībām lietot vismaz vienu no Latvijā adaptētajiem un standartizētajiem
intelektuālo spēju testiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
61.panta pirmo un otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 54.pantu, Ministru kabineta
2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām
komisijām” 9.2.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas
2021.gada 23.septembra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Līvānu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva
komisijas psihologu Aiju Rožinsku.
2. Apstiprināt Anitu Lazdāni par Līvānu novada pedagoģiski medicīniskās
komisijas psihologu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
5. Par Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” nolikumu.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” 2021. gada
20. septembra vēstuli Nr. 1-8/34 „Par Līvānu novada PII “Rūķīši” nolikumu”,
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secināts, ka ir nepieciešams apstiprināt jaunu nolikumu, jo Izglītības un zinātnes
ministrija 2021.gada 4.martā ir izdevusi rīkojumu Nr.1-2e/21/90 “Par paraugnolikumu
apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināts pirmsskolas izglītības iestāžu paraugnolikums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.punktu,
Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu,
ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2021.gada
23.septembra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši”
nolikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Līvānu novada domes 2019. gada 31.oktobra
lēmumu Nr. 14-5.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pirmsskolas
izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja Aija Grugule.
Pielikumā:

Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši”
nolikums uz 5 lpp.

6. Par Līvānu novada domes konkursa skolēniem “Mana biznesa ideja 2021”
nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra izstrādāto Līvānu novada
domes konkursa skolēniem “MANA BIZNESA IDEJA 2021” nolikuma projektu,
konstatēts, ka tas atbilst “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019. – 2025.gadam” 1.prioritātes (Dzīves un darba prasmes, pašiniciatīva un
uzņēmība), 1.2.rīcību virziena (Skolas vecumā (7-18 gadi) tiek saglabātas un attīstītas
pamata dzīves prasmes, individualitāte, lokālpatriotisms, biznesa pamatzināšanas,
personīgā iniciatīva, atbildība un interese par dabas zinātnēm), 1.2.2. uzdevuma
(Nodrošināt kompetenču izglītības aktivitātes praktisko iemaņu un radošās kapacitātes
attīstībai novada izglītības iestāžu izglītojamajiem), 1.2.2.1. pasākumam (Dzīves,
darba prasmju un kompetenču izglītības attīstības aktivitāšu organizēšana novada
izglītības iestādēs).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, ņemot
vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 23.09.2021.
ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
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Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes konkursa skolēniem “MANA BIZNESA
IDEJA 2021” nolikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir projektu un attīstības speciāliste,
Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājas p.i. Aiga Balule.
Pielikumā:

Līvānu novada domes konkursa skolēniem „MANA BIZNESA
IDEJA 2021” nolikums uz 8 lpp.
7. Par Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai
Krauklei
Paskaidro izpilddirektors Uldis Skreivers, izpilddirektora vietniece Aija Usāne
Izskatot Līvānu novada domes Administratīvās komisijas nolikuma projektu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un 61.
panta trešo daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas 2021.gada 23.septembra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Administratīvās komisijas nolikumu (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu 20l2.gada 25.oktobra Līvānu novada domes
lēmumu Nr.18-30 ”Par Administratīvās komisijas nolikumu jaunā redakcijā.”
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Administratīvās komisijas priekšsēdētāja Marija Pastare.
Pielikumā: Administratīvās komisijas nolikums uz 3 lpp.
8. Dzīvokļu jautājums Nr.1.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot S. Z., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2021. gada 26. augusta
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka persona ir pašvaldības
iestādes Līvānu 2. vidusskola sākumskolas skolotāja, kas nav nodrošināta ar atsevišķu
dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta
ceturto daļu speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs
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nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai
atsavināt.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu, dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, 21.1. panta trešo,
ceturto daļu, Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.7.apakšpunktu, 2., 11.,
36.punktu, ņemot vērā 2021. gada 20. septembra Dzīvokļu jautājumu komisijas
lēmumu Nr.13-1(1) un 2021. gada 23. septembra Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut S. Z., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 1 cilvēks,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” ar kārtas Nr.16.
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.
9. Dzīvokļu jautājums Nr.2.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot I. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2021. gada 13. septembra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka I.S. ir vientuļa
persona, kurai piešķirts trūcīgās mājsaimniecības statuss un kas nav nodrošināta ar
atsevišķu dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu šajā
likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un
tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu, dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15., 20.pantu, Līvānu novada
domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa
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jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.8., 7.6.5.apakšpunktu, 2., 11. punktu, ņemot
vērā 2021. gada 15. septembra Līvānu novada Sociālā dienesta atzinumu, 2021. gada
20.septembra Dzīvokļu jautājumu komisijas lēmumu Nr.13-1(2) un 2021. gada
23.septembra Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut I. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 1 cilvēks,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.6 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma nodrošināmo uzskaitē ar
kārtas Nr.11.
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.
10. Dzīvokļu jautājums Nr.3.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot K. I., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2021. gada 17. septembra
iesniegumu par uzņemšanu dzīvokļu apstākļu uzlabošanas reģistrā, konstatēts, ka
persona atzīstama par jauno ģimeni, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu šajā
likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un
tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu, dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15., 20.pantu, Līvānu novada
domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.1., 7.6.1.apakšpunktu, 2., 11. punktu, ņemot
vērā 2021. gada 20.septembra Dzīvokļu jautājumu komisijas lēmumu Nr.13-1(3) un
2021. gada 23. septembra Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
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Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut K. I., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 2 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.6 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšana” jauno ģimeņu uzskaitē ar kārtas Nr.11.
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.
11. Dzīvokļu jautājums Nr.4.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai
Krauklei
Paskaidro izpilddirektora vietniece Aija Usāne, Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītājas vietniece nekustamo īpašumu jomā Ligita Ancāne,
nekustamo īpašumu speciālists Jānis Pastars
Izskatot K. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2021. gada 13. septembra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts ka persona ir pašvaldības
iestādes “Līvānu stikla un amatniecības centrs” speciāliste, kas nav nodrošināta ar
atsevišķu dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta
ceturto daļu speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs
nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai
atsavināt.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu, dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, 211. panta pirmo,
trešo, ceturto daļu, Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu
Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.7.apakšpunktu,
2., 11., 36., 37.punktu, ņemot vērā 2021. gada 20. septembra Dzīvokļu jautājumu
komisijas lēmumu Nr.13-1(6) un 2021. gada 23. septembra Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti ar
14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
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1. Noteikt dzīvoklim Rīgas ielā 65-13, Līvānos, Līvānu novadā speciālistam
izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2. Piešķirt K. L., ģimenes sastāvs - 3 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta (adrese),
labiekārtota divistabu dzīvokļa Rīgas ielā 65-13, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības
uz laiku līdz 2024.gada 1. oktobrim, ar tiesībām slēgt jaunu līgumu, ja ir nomaksāti
īres un komunālie maksājumi.
3. K. L. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par divistabu dzīvokļa Rīgas ielā 65-13,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4. K. L., vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu, deklarēt savu un ģimenes
locekļu – meitas S. K. E. L. un mātes S. G. dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Rīgas ielā 6513, Līvānos, Līvānu novadā.
5. Izslēgt K. L. no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.4 “Palīdzība speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.13.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
12. Dzīvokļu jautājums Nr.5.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot S. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2021. gada 7. septembra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka persona ir pašvaldības
iestādes “Līvānu novada sociālais dienests” darbiniece, kas nav nodrošināta ar
atsevišķu dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta
ceturto daļu speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs
nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai
atsavināt.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, 211. panta pirmo,
trešo, ceturto daļu, Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu
Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.7. apakšpunktu,
2., 11., 36., 37.punktu, ņemot vērā 2021. gada 20. septembra Dzīvokļu jautājumu
komisijas lēmumu Nr.13-1(7) un 2021. gada 23. septembra Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
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Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt dzīvoklim Avotu ielā 1A-1, Līvānos, Līvānu novadā speciālistam
izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2. Piešķirt S. B., ģimenes sastāvs - 1 cilvēki, deklarētā dzīvesvieta Saules iela
15, Līvāni, Līvānu novads, labiekārtota divistabu dzīvokļa Avotu ielā 1A-1, Līvānos,
Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2024.gada 1oktobrim, ar tiesībām slēgt
jaunu līgumu, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3. S. B., mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par divistabu dzīvokļa Avotu ielā 1A-1,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4. S. B., vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu, deklarēt savu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī Avotu ielā 1A-1, Līvānos, Līvānu novadā.
5. Izslēgt S. B. no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.4 “Palīdzība speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.14.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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.
13. Dzīvokļu jautājums Nr.6.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātam Kasparam Stikānam, domes priekšsēdētāja vietniecei
Gintai Krauklei
Paskaidro izpilddirektora vietniece Aija Usāne
Izskatot Ņ. O., deklarētā dzīvesvietas (adrese), 2021.gada 20. septembra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka persona ir vientuļa
persona ar invaliditāti, kurai nav taisnās līnijas radinieku un nav nodrošināta ar
dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu šajā
likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un
tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu, dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15., 20.pantu, Līvānu novada
domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.2., 7.6.2.apakšpunktu, 2., 11. punktu, ņemot
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vērā 2021. gada 20. septembra Dzīvokļu jautājumu komisijas lēmumu Nr.13-1(8) un
2021. gada 23. septembra Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt Ņ. O., ģimenes sastāvs - 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvietas adrese
Fabrikas iela 22A, Līvāni, Līvānu novads, labiekārtota vienistabas dzīvokļa Rīgas ielā
34A-26, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2022.gada 1oktobrim, ar
tiesībām slēgt jaunu līgumu, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2. Ņ. O., mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par vienistabas dzīvokļa Rīgas ielā 34A26, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3. Ņ. O., vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu, deklarēt savu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī Rīgas ielā 34A-26, Līvānos, Līvānu novadā.
4. Izslēgt Ņ. O. no pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.6 “Pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšana” personu ar invaliditāti uzskaitē ar kārtas Nr.2.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi 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.
14. Par Vides uzraudzības un kārtības komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Vārds tiek dots domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
Izskatot Līvānu novada domes Vides uzraudzības un kārtības komisijas
nolikuma projektu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27. punktu un 61. panta trešo daļu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Vides uzraudzības un kārtības komisijas nolikumu (pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2013. gada 14.augusta Līvānu novada domes
lēmumu Nr.12-3 ”Par Līvānu novada domes vides uzraudzības un kārtības komisijas
nolikumu.”
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Vides
uzraudzības un kārtības komisijas priekšsēdētāja Ginta Kraukle un Nekustamo
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īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja vietniece vides pārvaldības jomā Gunita
Vaivode.
Pielikumā: Vides uzraudzības un kārtības komisijas nolikums uz 3 lpp.
15. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Vārds tiek dots domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei, deputātiem Valdim
Labinskim, Inārai Kalvānei
Paskaidro izpilddirektors Uldis Skreivers, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības
daļas vadītājas vietniece nekustamo īpašumu jomā Ligita Ancāne, nekustamo īpašumu
speciālists Jānis Pastars, Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska
Līvānu novada domē 2021.gada 22. septembrī saņemts biedrības ”Baltā māja”,
reģistrācijas Nr.50008021661, juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads
(turpmāk – Biedrība) iesniegums, kurā lūgts pagarināt 2003. gada 03. februārī
noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 777/31 par nedzīvojamo telpu Zaļā iela
10-16, Līvāni, Līvānu novads, ņemot vērā Biedrībai piešķirto sabiedriskā labuma
organizācijas statusu.
Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamās datu bāzes informācijai,
kas pieejama tīmekļa vietnē https://www6.vid.gov.lv/SLO/SLOData, biedrībai
sabiedriskā labuma organizācijas statuss ir spēkā no 05.07.2005. darbības jomā –
pilsoniskas sabiedrības attīstība, izglītības veicināšana, 19.12.2017. apstiprinātas
papildus darbības jomas – labdarība, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli
mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana.
Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 3.pantu sabiedriskā
labuma organizācijas ir biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos, satversmē vai
nolikumā norādītais mērķis ir sabiedriskā labuma darbība, kā arī reliģiskās
organizācijas un to iestādes (turpmāk — reliģiskās organizācijas), kuras veic
sabiedriskā labuma darbību, ja šīm biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām
organizācijām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss un ja tās izlieto savus
ienākumus darbībām, kurām nav komerciāla rakstura un kuras vērstas uz sabiedriskā
labuma darbības nodrošināšanu, ievērojot šā likuma 11. un 12.pantā noteiktos
ierobežojumus.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 4.1 punktu atvasināta publiska persona savu
mantu var nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai vai sociālajam
uzņēmumam. Savukārt minētā likuma 5.panta 3.1 daļa nosaka, ka tiesību subjekts,
kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu,
arī sedz ar to saistītos izdevumus.
Atbilstoši iepriekš minētā likuma 5.panta piektajai daļai lēmumu par publiskas
personas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai
pieņem atvasinātas publiskas personas orgāns. Publiskas personas mantu bezatlīdzības
lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai nodod uz laiku, kamēr tiem ir spēkā
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attiecīgais statuss, bet ne ilgāku par 10 gadiem. Publiskas personas mantu
bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai var nodot atkārtoti.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 41.punktu, trešo daļu, 31 daļu, piekto un sesto daļu, Sabiedriskā
labuma organizāciju likuma 3.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā biedrībai ”Baltā māja”, reģistrācijas
Nr.50008021661, juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads no
2021.gada 1. oktobra līdz 2031.gada 30.septembrim, nedzīvojamās telpas Zaļā iela
10-16, Līvāni, Līvānu novads
2. Telpas tiek nodotas labā tehniskā stāvoklī, tās pilnībā ir lietojamas biedrības
darbības mērķu veikšanai un tām nav bojājumu.
3. Telpas tiek nodotas ar mērķi tās izmantot biedrības darbības nodrošināšanai
un biedrības mērķu īstenošanai apstiprinātajās darbības jomās.
4. Noslēgt patapinājuma līgumu ar biedrību ”Baltā māja”, reģistrācijas
Nr.50008021661, juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads par Telpu
nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
5. Pilnvarot SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” slēgt
apsaimniekošanas līgumu, ar biedrību “Baltā māja”, reģ. nr. 50008021661, juridiskā
adrese Stacijas iela 2, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, par nedzīvojamās telpas Zaļā
ielā 10-16, Līvānos, apsaimniekošanu līdz 2026. gada 30. septembrim.
6. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītājas vietniece juridiskajos jautājumos Laura Dumbrovska,
atbildīgā par lēmuma izpildi - Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja
Antra Vilcāne.
16. Par asenizācijas pakalpojuma maksas apstiprināšanu.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātiem valdim Labinskim, Inārai Kalvānei
Paskaidro izpilddirektors Uldis Skreivers, izpilddirektora vietniece Aija Usāne
Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, adrese: Rīgas iela 2b, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2021.gada
3.septembra vēstuli Nr. 1-9.251 “Par asenizācijas pakalpojumu maksas apmēru”,
konstatēts:
1) pakalpojuma maksa tiek noteikta tādā apmērā, lai pakalpojumu lietotāju
veikti maksājumi segtu ekonomiski pamatotas uzņēmuma izmaksas un nodrošinātu
asenizācijas pakalpojuma rentabilitāti;
2) spēkā esošā pakalpojuma maksa ir no 2016.gada augusta;
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3) pakalpojuma maksas izmaiņas ir saistītas un tiek pamatotas ar darbinieku
algu, degvielas cenu izmaiņām, kā arī izmaiņām notekūdeņu attīrīšanas tarifa
piemērošanā;
4) pakalpojuma maksa ir plānota no divām daļām:
1. asenizācijas mašīnas pakalpojuma izmaksas par 1 reisu 29,60 EUR un PVN
21% 6,22 EUR,
2. asenizēto notekūdeņu attīrīšana par 1 kubikmetru – 0,62 EUR bez PVN (no
01.09.2020. apstiprināts ar SPRK padomes lēmumu).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmo un otro daļu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 23.09.2021. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. No 2021.gada 1.novembra apstiprināt šādu SIA „Līvānu dzīvokļu un
komunālās saimniecības” asenizācijas pakalpojumu maksu:
1.1. Asenizācijas mašīnas pakalpojumi- 29,60 EUR un PVN 21% 6,22 EUR
par 1 reisu;
1.2. Asenizēto notekūdeņu attīrīšana – 0,62 EUR un PVN 21% 0,13 EUR
par 1 m3.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs
Raimonds Šubnikovs.
17. Par Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu apstiprināšanu
vienam izglītojamajam pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2021.gada
1.septembra līdz 31.decembrim
Ziņo Ginta Kraukle

Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem, kā arī ņemot vērā katrā Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādē
2020.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos uzturēšanas izdevumus un izglītojamo
skaitu uz 2021.gada 1.septembri, ir nepieciešams apstiprināt Līvānu novada
pašvaldības izglītības iestāžu izdevumus vienam izglītojamajam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta otro daļu, Ministru
kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4. un 10.
punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 23.09.2021. ierosinājumu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
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Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumus vienam
izglītojamajam mēnesī pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem no 2021.gada 1.septembra līdz 31.decembrim saskaņā ar
pielikumu Nr. 1.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas galvenā ekonomiste Līga
Ancāne.
Pielikumā: izmaksu tabula uz 1 lpp.
18. Par līdzekļu piešķiršanu Jaunsilavas ciemata notekūdeņu attīrīšanas
dīķu tīrīšanai.
Ziņo Ginta Kraukle
Izskatot Līvānu novada domes Turku pagasta pārvaldes 2021.gada 30.augusta
vēstuli par Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā Turku pagasta
skolēnu pārvadājumiem paredzētā finansējuma daļas 4900 EUR apmērā un Turku
pagasta kultūras un sporta pasākumiem paredzētā finansējuma daļas 436,50 EUR
apmērā novirzīšanu Turku pagasta komunālajai saimniecībai Jaunsilavas ciemata
notekūdeņu attīrīšanas dīķu tīrīšanai un papildus līdzekļu 1500,00 EUR piešķiršanu
notekūdeņu attīrīšanas dīķu tīrīšanas darbu veikšanai, kuru izmaksas saskaņā ar veikto
tirgus izpēti sastāda 6863,50 EUR (ieskaitot PVN), līdz ar to iztrūkstošā finansējuma
daļa ir 1500,00 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, ņemot
vērā Finanšu komitejas 23.09.2021. ierosinājumu, un Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Turku pagasta skolēnu pārvadājumiem paredzētā finansējuma
daļu 4900 EUR apmērā un Turku pagasta kultūras un sporta pasākumiem paredzētā
finansējuma daļu 436,50 EUR novirzīt Turku pagasta komunālajai saimniecībai
Jaunsilavas ciemata notekūdeņu attīrīšanas dīķu tīrīšanas darbu veikšanai, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
2. Piešķirt papildus līdzekļus 1500,00 EUR Turku pagasta pārvaldei
Jaunsilavas ciemata notekūdeņu attīrīšanas dīķu tīrīšanas darbu veikšanai no objekta
"Stāvlaukuma atjaunošana pie zaļā tirdziņa Rīgas ielā 108C, Līvānos, Līvānu novadā”
tehniskās dokumentācijas izstrādei paredzētajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
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3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Turku pagasta pārvaldes vadītāja Kristīne Kirilova un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
19. Par līdzekļu piešķiršanu Līvānu stikla un amatniecības centram.
Ziņo Ginta Kraukle
Izskatot pašvaldības iestādes “Līvānu stikla un amatniecības centrs”
2021.gada 20.jūlija vēstuli par līdzekļu piešķiršanu 1025,10 EUR apmērā LSAC āra
baseina tīrīšanas darbu apmaksai, lai baseinā ievietotu vides objektu – stikla bumbas,
sakarā ar kritisko baseina ūdens tīrības stāvokli, ņemot vērā, ka Līvānu stikla un
amatniecības centra 2021.gada budžetā finansējums šim mērķim netika plānots.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, ņemot vērā
Finanšu komitejas 23.09.2021. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar
13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – 1 (Maija Spūle)
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 1025,10 EUR apmērā Līvānu stikla un amatniecības
centram āra baseina tīrīšanas darbu apmaksai no objekta "Stāvlaukuma atjaunošana
pie zaļā tirdziņa Rīgas ielā 108C, Līvānos, Līvānu novadā” tehniskās dokumentācijas
izstrādei paredzētajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu stikla un amatniecības centra vadītāja Ilze
Griezāne un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
20. Par līdzekļu piešķiršanu Biedrībai “Veloklubs Līvāni”.
Ziņo Ginta Kraukle
Izskatot Biedrības “Veloklubs Līvāni”, reģ. Nr. 40008122473, juridiskā
adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2021.gada 5.augusta vēstuli
par papildus līdzekļu piešķiršanu 200,00 EUR apmērā Grīvas aktīvās atpūtas parka
uzturēšanai 2021.gadā, konstatēts, ka līdzekļi galvenokārt tiks izlietoti trases
pļaušanai rudens mēnešos un trases sagatavošanai slēpošanai ziemas mēnešos, sakarā
ar to, ka saskaņā ar līgumu Nr. LNP/2-13.22/21/16 Līvānu novada domes 2021.gadam
biedrībai piešķirtais finansējums ir nepietiekams. Biedrībai ar 07.04.2010. piešķirts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss un biedrības darbības joma ir sporta
atbalstīšana.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Sporta likuma
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7.panta pirmās daļas 2. un 6.puktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 23.09.2021. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus līdzekļus 200,00 EUR apmērā Biedrībai “Veloklubs
Līvāni”, reģ. Nr. 40008122473, juridiskā adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu
novads, LV-5316, Grīvas aktīvās atpūtas parka uzturēšanai no Biedrības “Veloklubs
Līvāni” atgrieztajiem Grīvas aktīvās atpūtas parka uzturēšanai 2020.gadā
neizlietotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2021.gada pamatbudžetā.
2. Slēgt līgumu ar Biedrību “Veloklubs Līvāni”, reģ. Nr. 40008122473,
juridiskā adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, par piešķirto
līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi - Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska, par
līguma slēgšanu - Personāla vadības un administratīvās daļas juriskonsulte Laura
Onckule.
21. Par finansējuma mērķa maiņu Līvānu novada domes
Jersikas pagasta pārvaldei.
Ziņo Ginta Kraukle
Līvānu novada dome ir saņēmusi Līvānu novada domes Jersikas pagasta
pārvaldes 2021.gada 16.septembra vēstuli par Līvānu novada pašvaldības 2021.gada
pamatbudžetā Jersikas pagasta skolēnu pārvadājumiem paredzētā finansējuma daļas
1759,98 EUR apmērā novirzīšanu Jersikas pagasta komunālajai saimniecībai
Upenieku ūdensapgādes sistēmas ar atdzelžošanas staciju remontam, lai nodrošinātu
iedzīvotājiem dzeramo ūdeni ar atbilstošiem kvalitātes rādītājiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu, ņemot vērā Finanšu komitejas 23.09.2021.
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Līvānu novada domes Jersikas pagasta pārvaldei skolēnu
pārvadājumiem paredzētā finansējuma daļu 1759,98 EUR apmērā novirzīšanu
Jersikas pagasta komunālajai saimniecībai Upenieku ūdensapgādes sistēmas ar
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atdzelžošanas staciju remontdarbu veikšanai, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu
novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja Anita Lietauniece
un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
22. Par līdzekļu piešķiršanu noliktavas angāra Celtniecības ielā 9, Līvānos,
Līvānu novadā pagaidu energosertifikāta izstrādei.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro izpilddirektors Uldis Skreivers, Plānošanas un attīstības daļas vadītājas
vietniece Iveta Dobele
Līvānu novada pašvaldība realizē projektu “Līvānu industriālās zonas
infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai 2.kārta” atbilstoši “Līvānu novada pašvaldības integrētās
attīstības programmas 2019.–2025. gadam” Rīcību plāna 2019.–2025. gadam un
Investīciju plāna 2019.–2021. gadam, 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un
ģimenes labsajūta) rīcību virziena Nr. 2.5. “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu
vajadzībām atbilstoša uzņēmējdarbības vide” uzdevuma Nr. 2.5.1. “Radīt un attīstīt
piemērotu tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu
novadā” pasākumam Nr. 2.5.1.8. “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras
pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai
2.kārta” un 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”.
Ir nepieciešams finansējums noliktavas angāra Līvānu industriālajā zonā Celtniecības
ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā pagaidu energosertifikāta izstrādei.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 10. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2021.gada 8.aprīļa noteikumu Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un
ēku energosertifikācijas noteikumi” 4.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas
23.09.2021. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1
(Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 423,50 EUR apmērā noliktavas angāra Līvānu
industriālajā zonā Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra Nr. 7652 001
0125, pagaidu energosertifikāta izstrādei no objekta "Stāvlaukuma atjaunošana pie
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zaļā tirdziņa Rīgas ielā 108C, Līvānos, Līvānu novadā” tehniskās dokumentācijas
izstrādei paredzētajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
23. Par līdzekļu piešķiršanu ēkas Skolas ielā 7, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā energosertifikāta aktualizācijai.
Ziņo Ginta Kraukle
Ir nepieciešamība aktualizēt 25.04.2016. izstrādāto ēkas Skolas ielā 7, Rožupē,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā energosertifikātu saskaņā ar 2021.gada 8.aprīļa
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un
ēku energosertifikācijas noteikumi”.
Projekts atbilst “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.-2025. gadam” Rīcību plāna 2019-2025. gadam un Investīciju plāna 2019-2021.
gadam 2. prioritātes (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. 2.4.2.3. “Līvānu novada pašvaldības ēku pārbūve un energoefektivitātes
paaugstināšana” aktivitātei Nr.1.3. “Rožupes pagasta ēkā”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta
pirmās daļas 10. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta
2021.gada 8.aprīļa noteikumu Nr.222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un
ēku energosertifikācijas noteikumi” 5.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas
23.09.2021. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 544,50 EUR apmērā 25.04.2016. izstrādātā ēkas Skolas
ielā 7, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā energosertifikāta aktualizācijai no
objekta "Stāvlaukuma atjaunošana pie zaļā tirdziņa Rīgas ielā 108C, Līvānos, Līvānu
novadā” tehniskās dokumentācijas izstrādei paredzētajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers, Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska un
Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
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24. Par līdzekļu piešķiršanu projektā “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras
pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai 2.kārta” neiekļaujamo izmaksu finansēšanai.
Ziņo Ginta Kraukle
Paskaidro izpilddirektors Uldis Skreivers, būvinženieris Ainārs Skromāns
Līvānu novada pašvaldība realizē projektu “Līvānu industriālās zonas
infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai 2.kārta” atbilstoši “Līvānu novada pašvaldības integrētās
attīstības programmas 2019.–2025. gadam” Rīcību plāna 2019.–2025. gadam un
Investīciju plāna 2019.–2021. gadam, 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un
ģimenes labsajūta) rīcību virziena Nr. 2.5. “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu
vajadzībām atbilstoša uzņēmējdarbības vide” uzdevuma Nr. 2.5.1. “Radīt un attīstīt
piemērotu tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu
novadā” pasākumam Nr. 2.5.1.8. “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras
pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai
2.kārta” un 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”.
Ir nepieciešams papildus finansējums noliktavas angāra Līvānu industriālajā zonā
Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā neiekļaujamo būvdarbu izmaksu (tāme
Nr. 1-14, Elektronisko sakaru sistēmas (ārējās), EST) finansēšanai.
Pamatojoties uz likuma ""Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 10 punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Finanšu komitejas 23.09.2021. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar
13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav,
"Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 3615,46 EUR apmērā noliktavas angāra Līvānu
industriālajā zonā Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra Nr. 7652 001
0125 neiekļaujamo būvdarbu izmaksu finansēšanai no objektam "Apgaismojuma
izbūve Daugavas un Grīvas ielās, Līvānos, Līvānu novadā” paredzētajiem līdzekļiem,
veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
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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25. Par Līvānu novada kultūras centra amatu vienību sarakstu.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Gatim Pastaram
Paskaidro izpilddiektors Uldis Skreivers, Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska
Izskatot Līvānu novada kultūras centra 2021.gada 8.septembra vēstuli par
izmaiņām amatu vienību sarakstā, nosakot amata vienībām “skaņu operators”,
profesijas kods 3521 11, “gaismotājs”, profesijas kods 3521 28 un “apgaismes
elektriķis”, profesijas kods 7411 04, summēto darba laiku ar pārskata periodu 3
mēneši, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 23.09.2021. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" –
nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 1.oktobri Līvānu novada kultūras centra amata vienībām
“skaņu operators”, profesijas kods 3521 11, “gaismotājs”, profesijas kods 3521 28 un
“apgaismes elektriķis”, profesijas kods 7411 04, noteikt summēto darba laiku ar
pārskata periodu 3 mēneši un minimālo stundu skaitu mēnesī 150 par vienu slodzi
(skatīt amatu vienību sarakstu pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Līvānu novada kultūras centra direktore Aija
Smirnova.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 2 lpp.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz ierakstīt protokolā atšķirīgo viedokli: “Atturos, jo
amatu vienību sarakstā vēl vienmēr ir paredzēta virkne amatu, kuriem ir noteikta
minimālā alga.”
26. Par amatu savienošanu.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Inārai Kalvānei
Paskaidro izpilddirektors Uldis Skreivers
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods iesniedza 2021.gada
3.septembrī iesniegumu, kurā lūgts Līvānu novada domei atļaut savienot Līvānu
novada domes priekšsēdētāja amatu ar iesniegumā norādītājiem amatiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 4.panta pirmās
daļas 14.punktu, 6.panta pirmo un otro daļu, 7.panta ceturtās daļas 2.punkta b)
apakšpunktu, 8.1. panta piekto un septīto daļu, ņemot vērā Finanšu komitejas
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23.09.2021. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti ar 11 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – 1 (Valdis Labinskis), "Atturas" – 2 (Jānis Klaužs, Kaspars
Stikāns)
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 16-26 “Par amatu savienošanu” (pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
Pielikumā: lēmums uz 4 lpp.
27. Par Jersikas pamatskolas amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra.
Ziņo Ginta Kraukle
Paskaidro Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 7. un 8.punktu, 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka
pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi, ir nepieciešams apstiprināt pedagogu
algas no 2021.gada 1.septembra.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada
5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7., 8.punktu, ņemot
vērā Finanšu komitejas 2021.gada 23.septembra ierosinājumu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jersikas pamatskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2021.gada 1.septembra (skatīt amatu vienību sarakstu
pielikumā).
2. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 339,00 EUR Jersikas pamatskolai
pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Jersikas pamatskolas direktore Inese Jaunušāne un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: Jersikas pamatskolas amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
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28. Par Līvānu Bērnu un jauniešu centra amatu vienību sarakstu
no 2021.gada 1.septembra
Ziņo Ginta Kraukle
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 7. un 8.punktu, 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka
pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi, ir nepieciešams apstiprināt pedagogu
algas no 2021.gada 1.septembra.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada
5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7., 8.punktu, ņemot
vērā Finanšu komitejas 2021.gada 23.septembra ierosinājumu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu Bērnu un jauniešu centra amatu vienību sarakstu un
noteiktās mēneša darba algas no 2021.gada 1.septembra (skatīt amatu vienību sarakstu
pielikumā).
2. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 336,00 EUR Līvānu Bērnu un
jauniešu centra pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada pašvaldības 2021.gada
pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktore Zane
Praņevska un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: Līvānu Bērnu un jauniešu centra amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
29. Par Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas amatu vienību sarakstu no
2021.gada 1.septembra
Ziņo Ginta Kraukle
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 7. un 8.punktu, 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka
pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi, ir nepieciešams apstiprināt pedagogu
algas no 2021.gada 1.septembra.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada
5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7., 8.punktu, ņemot
vērā Finanšu komitejas 2021.gada 23.septembra ierosinājumu, Līvānu novada domee
atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis
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Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas amatu vienību sarakstu
un noteiktās mēneša darba algas no 2021.gada 1.septembra (skatīt amatu vienību
sarakstu pielikumā).
2. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 501,00 EUR Līvānu Bērnu un
jaunatnes sporta skolai pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada pašvaldības 2021.gada
pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore
Indra Iesalniece un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
30. Par Līvānu 1.vidusskolas amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra.
Ziņo Ginta Kraukle
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 8.punktu, 1.pielikuma 4.tabulu, kas nosaka pedagogu
zemāko mēneša darba algas likmi, ir nepieciešams apstiprināt pedagogu algas no
2021.gada 1.septembra. Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2021.gada 17.septembra vēstuli
Nr.1-11/43 (reģistrēts 20.09.2021. ar Nr.LNP/2-1.6/21/2167) par izmaiņām amata
vienību sarakstā ar lūgumu piešķirt papildus 0,192 likmes no 2021.gada 1.septembra
amata vienībai “pirmsskolas izglītības skolotājs”, profesijas kods 2342 01, un ņemot
vērā finansējuma apmēru no valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai no 2021.gada
1.septembra līdz 2021.gada 31.decembrim, konstatēts, ka pirmsskolas pedagogu
likmju skaits, kas tiek finansēts no valsts mērķdotācijas, ir samazinājies.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada
5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 8.punktu, ņemot
vērā Finanšu komitejas 2021.gada 23.septembra ierosinājumu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Aturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 1.septembri palielināt slodzi Līvānu 1.vidusskolas amata
vienībai “pirmsskolas izglītības skolotājs”, profesijas kods 2342 01 , par 0,192
likmēm, nosakot mēneša darba algu 872,00 EUR par vienu likmi.
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2. Apstiprināt Līvānu 1.vidusskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2021.gada 1.septembra (skatīt amatu vienību sarakstu
pielikumā).
3. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 1394,00 EUR Līvānu 1.vidusskolai
pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu 1.vidusskolas direktors Gatis Pastars un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: Līvānu 1.vidusskolas amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
31. Par Līvānu 2.vidusskolas amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra.
Ziņo Ginta Kraukle
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 7. un 8.punktu, 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka
pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi, ir nepieciešams apstiprināt pedagogu
algas no 2021.gada 1.septembra.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada
5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7., 8.punktu, ņemot
vērā Finanšu komitejas 2021.gada 23.septembra ierosinājumu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu 2.vidusskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2021.gada 1.septembra (skatīt amatu vienību sarakstu
pielikumā).
2. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 268,00 EUR Līvānu 2.vidusskolai
pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu 2.vidusskolas direktore Klavdija Daukšte un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: Līvānu 2.vidusskolas amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
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32. Par Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas amatu vienību
sarakstu no 2021.gada 1.septembra
Ziņo Ginta Kraukle
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 7. un 8.punktu, 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka
pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi, ir nepieciešams apstiprināt pedagogu
algas no 2021.gada 1.septembra.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada
5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7., 8.punktu, ņemot
vērā Finanšu komitejas 2021.gada 23.septembra ierosinājumu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas amatu
vienību sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2021.gada 1.septembra (skatīt
amatu vienību sarakstu pielikumā).
2. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 801,00 EUR Jēkaba Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skolai pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada pašvaldības
2021.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada
pamatbudžetā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
direktors Gunārs Luriņš un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā:

Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas
amatu vienību saraksts uz 1 lpp.

33. Par Rudzātu vidusskolas amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 7. un 8.punktu, 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka
pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi, ir nepieciešams apstiprināt pedagogu
algas no 2021.gada 1.septembra.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu, likuma
“Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7., 8.punktu, ņemot vērā
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Finanšu komitejas 2021.gada 23.septembra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – 1
(Valdis Labinskis), "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Rudzātu vidusskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2021.gada 1.septembra (skatīt amatu vienību sarakstu
pielikumā).
2. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 1152,00 EUR Rudzātu vidusskolai
pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rudzātu vidusskolas direktore Valentīna Vaivode un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: Rudzātu vidusskolas amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
34. Par Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” amatu vienību
sarakstu no 2021.gada 1.septembra.
Ziņo Ginta Kraukle
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 7. un 8.punktu, 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka
pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi, ir nepieciešams apstiprināt pedagogu
algas no 2021.gada 1.septembra.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada
5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7., 8.punktu, ņemot
vērā Finanšu komitejas 2021.gada 23.septembra ierosinājumu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” amatu
vienību sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2021.gada 1.septembra (skatīt
amatu vienību sarakstu pielikumā).
2. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 8819,00 EUR Līvānu novada
pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķīši” pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada
pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2021.gada pamatbudžetā.
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3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes
“Rūķīši” vadītāja Aija Grugule un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā:

Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši”
amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
35. Par Jaunsilavas pamatskolas amatu vienību sarakstu no
2021.gada 1.septembra.

Ziņo Ginta Kraukle
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 7. un 8.punktu, 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka
pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi, ir nepieciešams apstiprināt pedagogu
algas no 2021.gada 1.septembra.
Izskatot Jaunsilavas pamatskolas 2021.gada 17.septembra vēstuli Nr.1-12/34
(reģistrēts 17.09.2021. ar Nr.LNP/2-1.6/21/2158) par izmaiņām amata vienību
sarakstā ar lūgumu piešķirt papildus 0,174 likmes no 2021.gada 1.septembra amata
vienībai “pirmsskolas izglītības skolotājs”, profesijas kods 2342 01, un 2021.gada
13.septembra vēstuli Nr. 1-12/31 (reģistrēts 13.09.2021. ar Nr. LNP/2-1.6/21/2102)
ar lūgumu piešķirt papildus 0,4 likmes direktora vietniekam, profesijas kods 1345 09,
lai nodrošinātu mācību un audzināšanas darbu, īstenotu jaunos izglītības standartus,
sniegtu metodisko palīdzību pedagogiem, un, ņemot vērā finansējuma apmēru no
valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada
31.decembrim, konstatēts, ka pirmsskolas pedagogu likmju skaits, kas tiek finansēts
no valsts mērķdotācijas, ir samazinājies, kā arī samazinājies finansējums, kuru var
novirzīt direktora vietnieka darba samaksai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu,16.panta otro daļu, Ministru kabineta
2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.,
8.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 2021.gada 23.septembra ierosinājumu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Ar 2021.gada 1.septembri palielināt slodzi Jaunsilavas pamatskolas amata
vienībai “pirmsskolas izglītības skolotājs”, profesijas kods 2342 01, par 0,174
likmēm, nosakot mēneša darba algu 872,00 EUR par vienu likmi.
2. Ar 2021.gada 1.septembri palielināt slodzi Jaunsilavas pamatskolas amata
vienībai “direktora vietnieks”, profesijas kods 1345 09, par 0,3 likmēm, nosakot
mēneša darba algu 936,00 EUR par vienu likmi.
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3. Apstiprināt Jaunsilavas pamatskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2021.gada 1.septembra (skatīt amatu vienību sarakstu
pielikumā).
4. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 3271,00 EUR Jaunsilavas
pamatskolas
pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada pašvaldības 2021.gada
pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem 872,00
EUR un no objektam "Apgaismojuma izbūve Daugavas un Grīvas ielās, Līvānos,
Līvānu novadā” paredzētajiem līdzekļiem 2399,00 EUR, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Jaunsilavas pamatskolas direktore Janīna Usāre un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: Jaunsilavas pamatskolas amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
36. Par Rožupes pamatskolas amatu vienību sarakstu no 2021.gada 1.septembra.
Ziņo Ginta Kraukle
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 7. un 8.punktu, 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka
pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi, ir nepieciešams apstiprināt pedagogu
algas no 2021.gada 1.septembra.
Izskatot Rožupes pamatskolas 2021.gada 17.septembra vēstuli Nr.1-12/24
(reģistrēts 20.09.2021. ar Nr.LNP/2-1.6/21/2166) par izmaiņām amata vienību
sarakstā ar lūgumu no 2021.gada 1.septembra piešķirt papildus 0,229 likmes amata
vienībai “pirmsskolas izglītības skolotājs”, profesijas kods 2342 01, un 2021.gada
22.septembra vēstuli Nr.1-12/25 (reģistrēts 22.09.2021. ar Nr.LNP/2-1.6/21/2204) ar
lūgumu no 2021.gada 1.oktobra piešķirt papildus 0,1 likmi amata vienībai “auklis”,
profesijas kods 5311 01, ņemot vērā pirmsskolas diennakts grupas “Kastanīši”
pedagogu un aukles darba grafika izmaiņas un finansējuma apmēru no valsts
mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai no 2021.gada 1.septembra līdz 2021.gada
31.decembrim, konstatēts, ka pirmsskolas pedagogu likmju skaits, kas tiek finansēts
no valsts mērķdotācijas, ir samazinājies.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Ministru kabineta 2016.gada
5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7., 8.punktu, ņemot
vērā Finanšu komitejas 2021.gada 23.septembra ierosinājumu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
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1. Ar 2021.gada 1.septembri palielināt slodzi Rožupes pamatskolas amata
vienībai “pirmsskolas izglītības skolotājs”, profesijas kods 2342 01, par 0,229
likmēm, nosakot mēneša darba algu 872,00 EUR par vienu likmi.
2. Ar 2021.gada 1.oktobri palielināt slodzi Rožupes pamatskolas amata
vienībai “auklis”, profesijas kods 5311 01, par 0,1 likmi, nosakot mēneša darba algu
500,00 EUR par vienu likmi.
3. Apstiprināt Rožupes pamatskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2021.gada 1.septembra (skatīt amatu vienību sarakstu
pielikumā).
4. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 1071,00 EUR Rožupes pamatskolas
pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā
“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rožupes pamatskolas direktore Sanita Dubovska un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: Rožupes pamatskolas amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
37. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Jānim Klaužam
Paskaidro izpilddirektors Uldis Skreivers
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi” 6. un 9. punktu, 1.pielikuma 3.tabulu, kas nosaka
izglītības iestāžu vadītāju zemāko mēneša darba algas likmi un Līvānu novada domes
2019.gada 30.aprīļa noteikumiem “Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu
vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”, ir nepieciešams apstiprināt
izglītības iestāžu vadītāju algas no 2021.gada 1.septembra.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu,
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 6. un 9.punktu, ņemot vērā Līvānu novada domes 2019.gada 30.aprīļa
noteikumiem “Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās
darbības novērtēšanas kārtība” 17.punktu, Izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanas
komisijas 2021.gada 17.septembra lēmumu (protokols Nr.1), Finanšu komitejas
2021.gada 23.septembra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu ar
2021.gada 1.septembri saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
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2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā:

Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba alga
ar 2021.gada 1.septembri uz 1 lp.

38. Par valsts mērķdotācijas sadali interešu izglītības pedagogu atlīdzībai
2021. gada septembra - decembra mēnešiem.
Ziņo Ginta Kraukle
Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2021.gadam” un Ministru kabineta
2021.gada 28.septembrī apstiprināto mērķdotāciju sadalījumu 2021.gadam Līvānu
novada pašvaldībai no 2021.gada 1.septembra līdz 31.decembrim pašvaldības
izglītības iestāžu interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi 34 704 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
29. un 30.pantu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi”, ņemot vērā 2013.gada 30.maija noteikumiem Nr.4
“Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtība Līvānu novadā”
un interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts budžeta mērķdotācijas
sadales komisijas 2021.gada 20.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.1), Finanšu
komitejas 2021.gada 23.septembra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt no valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļiem finansēto
pedagoģisko slodžu sadalījumu interešu izglītības programmu īstenošanai 2021./2022.
mācību gadā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
2. Sadalīt interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gada septembra - decembra
mēnešiem paredzētos valsts budžeta līdzekļus 34 704 EUR sekojoši:
2.1. Līvānu 1.vidusskola – 6 764 EUR;
2.2. Līvānu 2.vidusskola – 984 EUR;
2.3. Līvānu Bērnu un jauniešu centrs – 16 816 EUR;
2.4. Rožupes pamatskola – 2 396 EUR;
2.5. Jaunsilavas pamatskola – 704 EUR;
2.6. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola – 2 112 EUR;
2.7. Jersikas pamatskola – 1 828 EUR;
2.8. Rudzātu vidusskola – 1 408 EUR;
2.9. Rudzātu speciālā pamatskola – 1 692 EUR.
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3. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.
Pielikumā:

slodžu sadalījums interešu izglītības programmu īstenošanai
2021./2022. mācību gadā Līvānu novada izglītības iestādēs
no valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļiem uz 2 lpp.

39. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 001 2326 Rīgas ielā 2S,
Līvānos, Līvānu novadā nodošanu valstij Iekšlietu ministrijas personā.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātiem Kasparam Stikānam, Valdim Labinskim, Andrejam
Bondarevam
Paskaidro izpilddirektors Uldis Skreivers, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības
daļas vadītāja Antra Vilcāne
Izskatot Nodrošinājuma valsts aģentūras vēstuli (reģistrēta 14.06.2021. Nr.
LNP/2-1.6/21/1486) par Līvānu novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 003 2326 Rīgas ielā 2S, Līvānos, Līvānu
novadā nodošanu valstij Iekšlietu ministrijas personā, konstatēts, ka Iekšlietu
ministrija ir apstiprinājusi ieceri administratīvo ēku, kas nepieciešamas iekšlietu
iestāžu funkciju veikšanai, būvniecībai, kura tiktu finansēta no Eiropas Savienības
finanšu līdzekļiem. Šajā skaitā ir plānots Līvānos būvēt administratīvo ēku, tai skaitā
B kategorijas ugunsdzēsības depo ēku, ar papildu telpām Valsts policijai, Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldei, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam
(kopā 1152 m²). Aģentūra ir secinājusi, ka minētās ēkas būvniecībai atbilstošākā būtu
zemes vienība (kadastra apzīmējums 76110032326) Rīgas ielā 2S, Līvānos, Līvānu
novadā. Zemes vienība Iekšlietu ministrijai ir nepieciešama Ugunsdrošības un
ugunsdzēsības likuma 21. pantā, likuma Par policiju 3. pantā un citos normatīvajos
aktos noteikto uzdevumu nodrošināšanai.
Ar Līvānu novada domes 2009. gada 17. decembra sēdes lēmumu Nr. 2916(5) noteikts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7611 003 2326 Līvānos,
Līvānu novadā ir piekrītoša Līvānu novada pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā
uz Līvānu novada pašvaldības vārda.
Zemes vienības lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, nav
apbūvēta, nav kadastrāli uzmērīta un īpašuma tiesības uz to Līvānu novada
pašvaldībai nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktā noteikts, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk – likums) 4. panta
pirmajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var
ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās
iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
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Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7611 003 2326 Rīgas ielā 2S, Līvānos,
Līvānu novadā 35008 m2 platībā nav nepieciešama Līvānu novada pašvaldībai tās
funkciju nodrošināšanai.
Likuma 3.panta pirmās daļas 6. punktā noteikts, ka publiskas personas
nekustamo īpašumu var atsavināt, nododot bez atlīdzības.
Likuma 42. panta otrajā daļā noteikts, ka atvasinātas publiskas personas
nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas vai
valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka,
kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta
pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot
atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu,
zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas lēmumā
noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek
izmantots atsavinātas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas
personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes
funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma
veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai
atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu,
21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.
panta pirmās daļas 6. punktu, 42. panta otro daļu, 43. pantu, Līvānu novada dome
atklāti ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" –
2 (Ivans Matrosovs, Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Nodot bez atlīdzības valstij Iekšlietu ministrijas personā Līvānu novada
pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
76110032326
Rīgas ielā 2S, Līvānos, Līvānu novadā 35008 m2
platībā
administratīvās ēkas, kas nepieciešama iekšlietu iestāžu funkciju veikšanai,
būvniecībai pēc īpašuma tiesību ierakstīšanas zemesgrāmatā.
2. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai veikt visas nepieciešamās
darbības, kas saistītas ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76110032326
kadastrālo uzmērīšanu un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības
vārda un iesniegt domei izskatīšanai lēmumu par minētā īpašuma nodošanu bez
atlīdzības valstij Iekšlietu ministrijas personā.
3. Atbildīgā persona par lēmuma izpildi – Līvānu novada domes nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
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40. Par dzīvokļa īpašuma Avotu ielā 1B-15, Līvānos, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo Ginta Kraukle
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts I. A., deklarētā adrese (adrese), 2021.
gada 8. maija iesniegums (reģistrācijas Nr. LNP/2-7.1/21/506) par viņas īrētā 2 –
istabu dzīvokļa Nr. 15 Avotu ielā 1B, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka dzīvokļa īrniece I. A.
dzīvokli īrē no 2002. gada 2. janvāra, īres tiesības piešķirtas ar Līvānu novada domes
Dzīvokļu komisijas 2001. gada 15. novembra lēmumu Nr. 24-1(13), dzīvojamās
telpas īres līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku, īrniecei par dzīvojamām telpām īres un
komunālo maksājumu parāda nav.
Pie LR Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Guntas Daugavietes 2021.
gada 13. maijā noslēgta vienošanās, reģistra Nr. 1028, par to, ka dzīvokļa Nr. 15
īpašumu Avotu ielā 1B, Līvānos, Līvānu novadā pirks un savā īpašumā iegūs īrniece
I. A..
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka,
ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Tiek konstatēts, ka augstākminētais īpašums nav nepieciešams Līvānu
novada pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, tādejādi tā var būt
atsavināma likumā noteiktajā kārtībā. Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja
viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17., 27.
punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2.
punktu, 4. panta pirmo daļu, 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo, otro,
piekto daļu, 45. panta trešo un ceturto daļu, 8. panta otro un trešo daļu, Dzīvokļa
īpašuma likuma 6. pantu, Zemesgrāmatu likuma 3. pantu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. un 7. pantu, Ministru kabineta
2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 11.5. apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 23.
septembra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 15 īpašumam Avotu ielā 1B, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv
no 2-istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma ar kadastra numuru 7611 503
0801 Avotu ielā 1B, Līvānos, Līvānu novadā, 4708/259208 domājamām daļām.
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2. Atļaut atsavināt dzīvokļa Nr. 15 īpašumu Avotu ielā 1B, Līvānos, Līvānu
novadā, visā tā sastāvā, pārdodot to par brīvu cenu.
3. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai organizēt atsavināmā
dzīvokļa novērtēšanu.
4. Apstiprināt dzīvokļa Nr. 15 īpašuma Avotu ielā 1B, Līvānos, Līvānu
novadā novērtēšanas komisijas sastāvu:
4.1. Nekustamo īpašumu speciālists Jānis Pastars – komisijas priekšsēdētājs,
4.2. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne –
komisijas loceklis,
4.3. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece Ligita
Ancāne – komisijas loceklis, sekretārs.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
41. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 6a-37, Līvānos, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo Ginta Kraukle
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts Ņ. S. – K. , deklarētā dzīvesvieta:
(adrese), 2021. gada 2. augusta iesniegums (reģistrācijas Nr. LNP/2-7.1/21/1067) par
viņas īrētā dzīvokļa Nr. 37 Rīgas ielā 6a, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka dzīvokļa īrniece Ņ. S. – K.
dzīvokli īrē no 1997. gada, dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku,
īrniekam par dzīvojamām telpām īres un komunālo maksājumu parāda nav.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka,
ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās
daļas 5. punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt
dzīvokļa īpašumu
Tiek konstatēts, ka augstākminētais īpašums nav nepieciešams Līvānu novada
pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, tādejādi tas var būt atsavināms
likumā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17., 27.
punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2.
punktu, 4. panta pirmo daļu, 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo, otro,
piekto daļu, 45. panta trešo un ceturto daļu, 8. panta otro un trešo daļu, Dzīvokļa
īpašuma likuma 6. pantu, Zemesgrāmatu likuma 3. pantu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. un 7. pantu, Ministru kabineta
2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 11.5. apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 23.
septembra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par"
60

(Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 37 īpašumam Rīgas iela 6a, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv
no 2-istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemesgabala 0,3448 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1825 Rīgas ielā 6a, Līvānos, Līvānu
novadā, 453/33513 domājamām daļām.
2. Atļaut atsavināt dzīvokļa Nr. 37 īpašumu Rīgas ielā 6A, Līvānos, Līvānu
novadā, visā tā sastāvā, pārdodot to par brīvu cenu.
3. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai organizēt atsavināmā
dzīvokļa novērtēšanu.
4. Apstiprināt dzīvokļa Nr. 37 īpašuma Rīgas ielā 6A, Līvānos, Līvānu novadā
novērtēšanas komisijas sastāvu:
4.1. Nekustamo īpašumu speciālists Jānis Pastars – komisijas priekšsēdētājs,
4.2. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne –
komisijas locekle,
4.3. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece Ligita
Ancāne – komisijas loceklis, sekretāre.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
42. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 37-10, Līvānos, Līvānu novadā,
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo Ginta Kraukle
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts A. A., deklarētā dzīvesvieta: (adrese),
2021. gada 24. maija iesniegums (reģistrācijas Nr. LNP/2-7.1/21/588) par viņas īrētā
2 – istabu dzīvokļa Nr. 10 Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka dzīvokļa īrniece A. A.
dzīvokli īrē no 1988. gada 22. septembra, dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz
nenoteiktu laiku, īrniecei par dzīvojamām telpām īres un komunālo maksājumu
parāda nav.
Pie LR Latgales apgabaltiesas zvērinātas notāres Guntas Daugavietes 2021.
gada 2. septembrī noslēgta vienošanās, reģistra Nr. 1028, par to, ka dzīvokļa Nr. 10
īpašumu Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā pirks un savā īpašumā iegūs īrniece
A. A.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka,
ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Tiek konstatēts, ka augstākminētais īpašums nav nepieciešams Līvānu
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novada pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, tādejādi tas var būt
atsavināms likumā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17., 27.
punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2.
punktu, 4. panta pirmo daļu, 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo, otro,
piekto daļu, 45. panta trešo un ceturto daļu, 8. panta otro un trešo daļu, Dzīvokļa
īpašuma likuma 6. pantu, Zemesgrāmatu likuma 3. pantu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. un 7. pantu, Ministru kabineta
2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 11.5. apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 23.
septembra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 10 īpašumam Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv
no 2-istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0806 001
kopīpašuma un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0806 3078 m2 platībā
Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā 4754/191655 domājamām daļām.
2. Atļaut atsavināt dzīvokļa Nr. 10 īpašumu Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu
novadā, visā tā sastāvā, pārdodot to par brīvu cenu.
3. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai organizēt atsavināmā
dzīvokļa novērtēšanu.
4. Apstiprināt dzīvokļa Nr. 10 īpašuma Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā
novērtēšanas komisijas sastāvu:
4.1. Nekustamo īpašumu speciālists Jānis Pastars – komisijas priekšsēdētājs,
4.2. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne –
komisijas loceklis,
4.3. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece Ligita
Ancāne – komisijas loceklis, sekretārs.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
Sēde slēgta plkst. 13:43
Protokols parakstīts 2021. gada 5. oktobrī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

G. Kraukle

Sēdi protokolēja
Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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