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sēdes protokols
LĪVĀNOS

2021. gada 25. novembris
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Sēdes sasaukta plkst. 09:00
Sēdi atklāj plkst. 08:57
Sēdi vada: Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods (līdz darba kārtības
23.jautājumam)
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle (sākot ar darba kārtības
24.jautājumu)
Sēdi protokolē: Personāla vadības un administratīvā daļas vadītāja vietniece
personāla un lietvedības jomā Viktorija Loča
Sēdē piedalās:
1) Andrejs Bondarevs
2) Gatis Pastars (piedalās līdz darba kārtības 25.jautājumam)
3) Ināra Kalvāne
4) Ginta Kraukle
5) Jānis Klaužs
6) Jānis Magdaļenoks
7) Kaspars Stikāns
8) Maija Spūle
9) Pēteris Romanovskis
10) Sanita Pinupe
11) Valdis Labinskis
Nav ieradušies deputāti:
1) Dace Jankovska
2) Ivans Matrosovs
3) Mārīte Vilcāne
Sēdē piedalās:
Aija Usāne, Izpilddirektora vietniece
Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja

Antra Vilcāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja
Diāna Rjaboškapova, Būvvaldes vadītāja
Helēna Jablonska, Finanšu daļas vadītāja
Ilga Peiseniece, Izglītības pārvalde vadītāja
Ināra Gribonika, Uzskaites daļas vadītāja - galvenā grāmatvede
Indra Upeniece, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Intis Svirskis, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs
Juris Sniķers, Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs
Laura Dumbrovska, Personāla vadības un administratīvā daļas vadītājas vietniece
juridiskajā jomā
Marija Jansone, Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
Viola Reinholde, Vēlēšanu komisijas sekretāre
Staņislavs Vitvickis, Vecākais datortīkla administrators
Iveta Dobele, Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece
Gaļina Kudrjavceva, ziņu aģentūras “LETA” žurnāliste
Gunita Vaivode, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece
vides pārvaldības jomā
Inga Zariņa, Vecākā projektu vadītāja
Līga Ancāne, Vecākā ekonomiste
Laura Onckule, Juriskonsulte
Sandra Rivča, Bāriņtiesas locekle
1. Par darba kārtību
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim, J.Klaužam, G.Krauklei
1. Domes priekšsēdētāja priekšlikums mainīt izskatāmo domes sēdes
jautājumu secību un darba kārtības 2.jautājumu "Domes priekšsēdētāja un
izpilddirektora informācija" pārcelt uz 24. jautājumu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 10 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – 1 (Jānis Klaužs), "Atturas" – 1 (Valdis
Labinskis)
NOLEMJ:
Mainīt domes sēdes jautājumu secību un darba kārtības 2.jautājumu "Domes
priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija" pārcelt uz 24. jautājumu
2. Domes priekšsēdētāja priekšlikums iekļaut domes sēdes darba kārtībā
25.jautājumu "Par iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Līvānu novada tradicionālā kultūra”
iesniegumu", Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis
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Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
Papildināt darba kārtību ar darba kārtības 25.jautājumu "Par iedzīvotāju
iniciatīvas grupas “Līvānu novada tradicionālā kultūra” iesniegumu"
3. Domes priekšsēdētāja priekšlikums iekļaut domes sēdes darba kātībā
26.jautājumu "Par līdzekļu piešķiršanu arborista pakalpojumiem", Līvānu novada
dome atklāti atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav,
"Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
Papildināt darba kārtību ar darba kārtības 26.jautājumu "Par līdzekļu
piešķiršanu arborista pakalpojumiem"
4. Deputāta Valda Labinska priekšlikums mainīt izskatāmo domes sēdes
darba kārtības 2. jautājumu "Domes priekšsēdētāja un Izpilddirektora informācija",
uz "Domes izpilddirektora informācija un ziņojums par sakarā ar ārkārtas situāijas
izsludināšanu pēc 15. novembra atbrīvojamiem darbiniekiem", Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 4 balsīm "Par" (Andris Vaivods, Jānis Klaužs, Maija Spūle, Valdis
Labinskis), "Pret" – 5 (Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe), "Atturas" – 3 (Andrejs Bondarevs, Gatis Pastars,
Kaspars Stikāns)
NOLEMJ:
Noraidīt deputāta V.Labinska priekšlikumu mainīt izskatāmo domes sēdes
darba kārtības 2. jautājumu "Domes priekšsēdētāja un Izpilddirektora informācija" uz
"Domes izpilddirektora informācija un ziņojums par sakarā ar ārkārtas situāijas
izsludināšanu pēc 15. novembra atbrīvojamiem darbiniekiem"
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā domes
priekšsēdētāja Andra Vaivoda un deputāta Valda Labinska priekšlikumus, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – 1 (Jānis Klaužs)
NOLEMJ:
Izskatīt šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
2. Par deputātu pilnvarām. Ziņo Andris Vaivods, Viola Reinholde.
3. Par politisko amatpersonu un koordinatoru dalībai Nacionālajā veselīgo pašvaldību
tīklā. Ziņo Ināra Kalvāne.
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4. Dzīvokļa jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
5. Dzīvokļa jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
6. Dzīvokļa jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
7. Dzīvokļa jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
8. Dzīvokļa jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
9. Par komisijas darbības izbeigšanu. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
10. Par saistošajiem noteikumiem „Par koku ciršanu ārpus meža Līvānu novadā”.
Ziņo Jānis Magdaļenoks.
11. Par atļauju padomju karavīru mirstīgo atlieku pārapbedīšanai. Ziņo Jānis
Magdaļenoks.
12. Par nosaukuma piešķiršanu ielai un adrešu noteikšanu.. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
13. Par telpu nomu. Ziņo Andris Vaivods.
14. Par grozījumu Līvānu novada domes 15.09.2021. lēmumā Nr.15-8 “Par projektu
„Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes īpašumā „Vuškārnieku
mežs””. Ziņo Andris Vaivods.
15. Par telpu nomas maksu. Ziņo Andris Vaivods.
16. Par līdzekļu piešķiršanu.. Ziņo Andris Vaivods.
17. Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu. Ziņo Andris Vaivods.
18. Par līdzekļu piešķiršanu projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšanai
būvprojekta “Rudzātu pagasta estrādes un parka labiekārtošana” aktualizācijai. Ziņo
Andris Vaivods.
19. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos un noteiktajās mēneša darba algās. Ziņo
Andris Vaivods.
20. Par Līvānu stikla un amatniecības centra maksas pakalpojumiem. Ziņo Andris
Vaivods.
21. Par Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto stikla
izstrādājumu cenu. Ziņo Andris Vaivods.
22. Par zemes vienības nomas tiesību izsoli. Ziņo Andris Vaivods.
23. Par pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo Andris Vaivods.
24. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo Ginta Kraukle.
25. Par iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Līvānu novada tradicionālā kultūra”
iesniegumu. Ziņo Ginta Kraukle.
26. Par līdzekļu piešķiršanu arborista pakalpojumiem. Ziņo Ginta Kraukle.
2. Par deputātu pilnvarām
Ziņo Andris Vaivods, Viola Reinholde
Vārds tiek dots V.Labinskim, M.Spūlei, G.Pastaram, J.Klaužam, G.Krauklei
Saskaņā ar likumu “Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un
pašvaldību domju deputātu darbam” 7.pantu pašvaldības domes deputāta pilnvaras
īstenot ir tiesīgs tikai tāds deputāts, kurš līdz 2021.gada 15.novembrim ir ieguvis un
uzrādījis pašvaldības vēlēšanu komisijai sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu.
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Atbilstoši Līvānu novada vēlēšanu komisijas 16.11.2021. sniegtajai
informācijai, sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu nav ieguvuši un nav uzrādījuši
deputāti Mārīte Vilcāne un Dace Jankovska.
1. Domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda priekšlikums apturēt pilnvaras
deputātam Mārītei Vilcānei, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Jānis Magdaļenoks, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1
(Maija Spūle) un deputātiem V.Labinskim, K.Stikānam, J.Klaužam nepiedaloties
balsojumā.
NOLEMJ:
Apturēt pilnvaras deputātam Mārītei Vilcānei.
2. Domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda priekšlikums apturēt pilnvaras
deputātam Dacei Jankovskai, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 8 balsīm “Par”
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Jānis Magdaļenoks, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), “Pret” – nav, “Atturas” – 1
(Maija Spūle) un deputātiem V.Labinskim, K.Stikānam, J.Klaužam nepiedaloties
balsojumā.
NOLEMJ:
Apturēt pilnvaras deputātam Dacei Jankovskai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
likumu “Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju
deputātu darbam” 7.pantu, 8.pantu, Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 43.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem ar 9 balsīm “Par” (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis
Magdaļenoks, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), “Pret” – nav,
“Atturas” – nav deputātiem V.Labinskim, K.Stikānam, J.Klaužam nepiedaloties
balsojumā.
NOLEMJ:
1.
Apturēt pilnvaras deputātam Mārītei Vilcānei.
2.
Apturēt pilnvaras deputātam Dacei Jankovskai.
3.
Paziņot domes lēmumu Līvānu novada vēlēšanu komisijai.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.
Deputāts V.Labinskis lūdz protokolā ierakstīt savu īpašo viedokli: “Uzskatu,
ka deputātu tiesības nedrīksts ierobežot viņu kolēģi. Deputātus var atlaist vai nu tikai
ministrija ar attiecīgo lēmumu, vai, ja nākotnē tas būs iespējams, tauta.”

3. Par politisko amatpersonu un koordinatoru dalībai Nacionālajā veselīgo
pašvaldību tīklā
Ziņo Ināra Kalvāne
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Vārds tiek dots V.Labinskim, A.Bondarevam
Paskaidro I.Dobele
Līvānu novada dome ir saņēmusi Slimību profilakses un kontroles centra
05.11.2021. vēstuli Nr.7.1-1/2021/24 “Par lūgumu aktualizēt koordinatoru un
politisko amatpersonu dalībai Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”.
31.03.2016. Līvānu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.5-4 (turpmāk –
Lēmums), ar kuru pašvaldība ir lēmusi par iesaistīšanos Latvijas Nacionālajā veselīgo
pašvaldību tīklā, kura mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju
apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku
atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā
lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības
un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un
vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī.
Lēmums atbilst „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019. – 2025. gadam” 2. prioritātes („Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”)
2.2. rīcību virziena (“Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša
sociālā vide”) 2.2.2. uzdevuma (“Nodrošināt veselības aprūpes un sociālo
pakalpojumu pieejamību un attīstību Līvānu novadā”) 2.2.2.6. pasākumam (“Līvānu
novada dalība Veselīgo pašvaldību tīklā”) un lai veicinātu pašvaldību iesaisti
iedzīvotāju veselības veicināšanā.
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā ir noteikts, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm
"Par" (Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātiem A.Bondarevam un
J.Klaužam nepiedaloties balsojumā.
NOLEMJ:
1. Deleģēt Līvānu novada domes deputātu Andreju Bondarevu, lai uzraudzītu
Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla kritēriju īstenošanu un piedalītos Nacionālā
veselīgo pašvaldību tīkla ikgadējās sanāksmēs.
2. Deleģēt Projektu un attīstības speciālisti, Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītājas p.i. Aigu Baluli kā koordinatoru, lai organizētu veselību veicinošās
aktivitātes un pasākumus pašvaldībā, piedalīties Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla
ikgadējās sanāksmēs.
3. Lēmumu iesniegt Slimību profilakses un kontroles centrā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne.
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4. Dzīvokļa jautājums Nr.1
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2021. gada 18.
oktobra iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir SIA
“Light Guide Optics International” 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.punktu, ņemot vērā Dzīvokļu jautājumu komisijas 2021.gada 13.novembra
lēmumu Nr. 16-1(14), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
2021.gada 16.novembra ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot ar 12
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut (vārs, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 1
cilvēks, pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.17.
.
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.

5. Dzīvokļa jautājums Nr.2
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta (adrese), Līvānu novads 2021.
gada 19. oktobra iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka ir
vientuļa persona ar invaliditāti, kura iesniegusi dokumentus maznodrošinātā statusa
piešķiršanai un kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību pašvaldības
teritorijā.
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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” 4.8., 7.6.5.apakšpunktu, 2., 11. punktu, ņemot
vērā 2021.gada 13. novembra Līvānu novada Sociālā dienesta atzinumu, Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2021.gada 13.novembra lēmumu Nr.16-1(17), Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas 2021.gada 16.novembra ierosinājumu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta (adrese), Līvānu novads,
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.13.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.

6. Dzīvokļa jautājums Nr.3
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta (adrese), Līvānu novads 2021.
gada 14. oktobra iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka ir
vientuļa persona ar invaliditāti 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.
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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” 4.8., 7.6.5.apakšpunktu, 2., 11. punktu, ņemot
vērā 2021.gada 13. novembra Līvānu novada Sociālā dienesta atzinumu, Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2021.gada 13.novembra lēmumu Nr.16-1(18), Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas 2021.gada 16.novembra ierosinājumu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta (adrese), Līvānu novads,
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.14.
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.

7. Dzīvokļa jautājums Nr.4
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta (adrese), Līvānu novads 2021.
gada 7. oktobra iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka ir
vientuļa persona, kura iesniegusi dokumentus trūcīgās mājsaimniecības statusa
piešķiršanai 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.
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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” 4.8., 7.6.5.apakšpunktu, 2., 11. punktu, ņemot
vērā 2021.gada 12. oktobra Līvānu novada Sociālā dienesta atzinumu, Dzīvokļu
jautājumu komisijas 2021.gada 13.novembra lēmumu Nr.16-1(19), Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas 2021.gada 16.novembra ierosinājumu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt (vārds, uzvārds), ģimenes sastāvs 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvietas
adrese (adrese), Līvānu novads, vienistabas dzīvokļa Jelgavas ielā 20-2, Līvānos,
Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2022.gada 1. jūnijam, ar tiesībām slēgt jaunu
līgumu, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2. (vārds, uzvārds) mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt
līgumu ar SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par vienistabas dzīvokļa
Jelgavas ielā 20-2, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3. (vārds, uzvārds) vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu
dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Jelgavas ielā 20-2, Līvānos, Līvānu novadā.
4. Izslēgt (vārds, uzvārds) no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.6 “Pašvaldībai
piederošo dzīvojamo telpu izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma
uzskaites ar kārtas Nr.12.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir 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.

8. Dzīvokļa jautājums Nr.5
Ziņo Ināra Kalvāne
Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības nolikuma 44. punktu Līvānu novada
domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja, atklāti balsojot izvirza uz
domes sēdi sekojošu lēmuma projektu:
Līvānu novada dome ir saņēmusi (vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta
(adrese), Preiļu novads, 2021.gada 13. novembra iesniegumu par izslēgšanu no
palīdzības reģistra dzīvojamās platības nodrošināšanā speciālistu grupas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma ”Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 10. panta pirmās daļas 4.
punktu, ņemot vērā Dzīvokļu jautājumu komisijas 2021.gada 13.novembra lēmumu
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Nr.16-1(20), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2021.gada
16.novembra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt (vārds, uzvārds) deklarētā adrese (adrese), Preiļu novads, no
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” speciālistu grupas kārtas Nr. 15.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir 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. Par komisijas darbības izbeigšanu
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Līvānu novada domē ir saņemta Valsts zemes dienesta 2021. gada 29. oktobra
vēstule Nr. 2-04/594 “Par Līvānu pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu”
(reģistrēta 29.10.2021. Nr. LNP/2-1.6/21/2551), kurā ierosina Līvānu novada
pašvaldībai pieņemt lēmumu par zemes komisijas darbības izbeigšanu Līvānu pilsētā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. septembra rīkojumu Nr. 521 „Par zemes
reformas pabeigšanu Līvānu novada Līvānu pilsētā” Līvānu pilsētā ir izsludināta
zemes reformas pabeigšana.
Līvānu novada domes Līvānu pilsētas zemes komisijas lietas nodotas Dienesta
Latgales teritoriālās struktūrvienības arhīvā 2021. gada 20. oktobrī ar aktu Nr. 1705.4/8 „Par pilsētas zemes komisijas dokumentu nodošanu un pieņemšanu”. Tādējādi
Līvānu pilsētas zemes komisija izpildījusi likuma “Par zemes reformu Latvijas
Republikas pilsētās” 6. panta 4. punktā, 8. panta 1. punktā un likuma “Par zemes
reformas pabeigšanu Latvijas Republikas pilsētās” 2. pantā noteiktos pasākumus.
Lēmumu par pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu pieņem pilsētas vai
novada dome pēc Valsts zemes dienesta ierosinājuma.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
likuma “Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās” 5. panta otro daļu, likuma “Par
zemes komisijām” 11.pantu, Tautsaimniecības komitejas 16.11.2021. ierosinājumu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.
Izbeigt Līvānu novada domes Līvānu pilsētas zemes komisijas darbību.
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2.
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un
vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
4.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

10. Par saistošajiem noteikumiem „Par koku ciršanu ārpus meža Līvānu
novadā”
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Vārds tiek dots G.Pastaram
Ir pārskatīti Līvānu novada domes saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža Līvānu novadā un ir izstrādāts saistošo noteikumu “Par koku ciršanu ārpus meža
Līvānu novadā” projekts jaunā redakcijā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta ceturto daļu, Meža likuma
8.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012. gada 2.maija noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības
komitejas 16.11.2021. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.
Apstiprināt Līvānu novada domes 2021.gada 25.novembra saistošos
noteikumus Nr.19 „Par koku ciršanu ārpus meža Līvānu novadā” un to paskaidrojuma
rakstu.
2.
Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts triju darba dienu laikā pēc
saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtāmi Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
3.
Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav
izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā
termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu publicēt
oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” un iedzīvotāju informācijai Līvānu novada
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis” un pašvaldības mājas
lapā internetā.
4.
Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir Personāla vadības un administratīvās
daļas vadītāja Inta Raubiška, bet par saistošo noteikumu publicēšanu ir Sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece.
5.
Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un
vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece vides pārvaldības jomā Gunita Vaivode.
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Pielikumā: 1) saistošie noteikumi Nr.19 „ Par koku ciršanu ārpus meža Līvānu
novadā” uz 4 lpp.

11. Par atļauju padomju karavīru mirstīgo atlieku pārapbedīšanai
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Līvānu novada dome saņēmusi 2021. gada 13. septembra biedrības “Brāļu
kapu komiteja”, reģ. Nr. 40008004852, adrese: Krustabaznīcas iela 9, Rīga, LV-1006,
iesniegumu Nr.39/2.2. par 14 padomju karavīru mirstīgo atlieku pārapbedīšanu uz II
Pasaules karā (1941. - 1945.) kritušo padomju karavīru kapiem Līvānu parkā, kas
atrodas uz pašvaldībai piederoša zemes gabala ar kadastra Nr.7611002 0601.
2008. gada 17. jūlija likuma "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas
Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas
teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā" 21. pantā
noteikts, ka uzdevumu tehnisko izpildi atbilstoši Vienošanās 7.panta pirmajai daļai
nodrošina biedrība “Brāļu kapu komiteja”, pamatojoties uz deleģēšanas līgumu, un
uzdevumu izpildē tā ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā.
Biedrība “Brāļu kapu komiteja” veic Krievijas apbedījumu (nereģistrēto un
dabā neapzīmēto apbedījumu vietu) zondāžas un mirstīgo atlieku ekshumācijas.
Karavīru pārapbedīšanu, atbilstoši biedrības “Brāļu kapu komiteja”
izsniegtajai karavīru apbedījumu vietas izpētes darbu atļaujai Nr. 1185-11, veiks
biedrība "Meklēšanas organizācija PATRIOTS" , Reģ. Nr. 40008129861, adrese:
Rīga, Zemaišu iela 1 k-5 - 12, LV-1002.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.
panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 16.11.2021.
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam V.Labinskim
nepiedaloties balsojumā
NOLEMJ:
1.
Atļaut biedrībai “Brāļu kapu komiteja”, reģ. Nr. 4000800485214,
padomju karavīru mirstīgo atlieku pārapbedīšanu uz II Pasaules karā (1941. - 1945.)
kritušo padomju karavīru kapiem Līvānu parkā, Fabrikas ielā 6, Līvānos, Līvānu
novadā, pašvaldībai piederošajā zemes gabalā ar kadastra Nr. 7611 002 0601.
2.
Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītājas vietniece vides pārvaldības jomā Gunita Vaivode.

12. Par nosaukuma piešķiršanu ielai un adrešu noteikšanu
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Ziņo Jānis Magdaļenoks
Vārds tiek dots V.Labinskim
Līvānu novada dome ir saņēmusi Turku pagasta pārvaldes vadītājas Kristīnes
Kirilovas ierosinājumu par ielas nosaukuma piešķiršanu Līvānu novada pašvaldības
ceļa Jaunsilavas - Aizpurieši posmam ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0811, kas
atrodas Līvānu novada Turku pagasta Jaunsilavas ciema teritorijā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455
,,Adresācijas noteikumi’’ 11.punktu pilsētu un ciemu teritorijās ielai pēc tās izbūves
piešķir nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes
ierīcības projektu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455
,,Adresācijas noteikumi’’ 15.punktu kas nosaka, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās,
kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai piešķir numuru ar piesaisti
ielas nosaukumam.
Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20.,
27.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 11.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumu Nr.455 ,,Adresācijas noteikumi’’
11., 15.punktu, 2.7., 2.9., 2.10.apakšpunktu, Līvānu novada domes 2012.gada
31.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu
2012. – 2024.gadam”, ņemot vērā Tautsaimniecības komitejas 16.11.2021.
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Piešķirt atbilstoši apstiprinātajam Līvānu novada teritorijas plānojumam
2012 – 2024 gadam grafiskajā daļā plānotai ielai Jaunsilavas ciemā, Turku pagastā,
Līvānu novadā, Līvānu novada pašvaldības ceļa Jaunsilavas - Aizpurieši posmam ar
kadastra apzīmējumu 7686-007-0811 platībā 0,4723 ha nosaukumu: Dārzu iela,
Jaunsilavas, Turku pagasts, Līvānu novads (sk. pielikumā teritorijas plānojums
Jaunsilavas ciemam ).
2. Noteikt apbūvētai zemes vienībai 0,6453 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0455 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm ar kadastra
apzīmējumiem 7686-007-0455-001, 7686-007-0455-002, 7686-007-0455-003, 7686007-0455-004, 7686-007-0455-005, 7686-007-0455-006, 7686-007-0455-007, 7686007-0455-008, 7686-007-0455-009, 7686-007-0455-010, 7686-007-0455-011, 7686007-0455-012, 7686-007-0455-013 un 7686-007-0455-014, kas atrodas Jaunsilavās,
Turku pagastā, Līvānu novadā, adresi: Dārzu iela 3, Jaunsilavas, Turku pagasts,
Līvānu novads, LV-5316.
3. Noteikt apbūvētai paredzētai zemes vienībai 0,4077 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7686-007-0809 un ar to funkcionāli saistītajām ēkām un būvēm, kas
atrodas Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā, adresi: Dārzu iela 5, Jaunsilavas,
Turku pagasts, Līvānu novads, LV-5316.
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4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88., Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: Līvānu novada teritorijas plānojums Jaunsilavas ciemam uz 1 lpp.
izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.

13. Par telpu nomu
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome ir saņēmusi Valsts probācijas dienesta, juridiskā adrese
Lomonosova iela 9, Rīga, LV-1019, 2021.gada 29.jūlija vēstuli Nr.1110-144/NOS2021/50/560 par nomāto telpu nomas pagarināšanu līdz 2023.gada
31.decembrim, nepaaugstinot līdzšinējo nomas maksas apmēru.
Konstatēts, ka saskaņā ar 2019.gada 12.decembra telpu nomas līgumu
Nr.LNP/2-13.6/19/29 (Dienesta līguma reģ. Nr.1120-1-69/LIG2019/61/66) Valsts
probācijas dienestam no 2020.gada 1.janvāra iznomāta telpa ar litera Nr. 11a (35,1 m2
platībā, 102.kab.), kas atrodas Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra ēkas Domes
ielā 3, Līvānos, 1.stāvā, piemērojot telpas nomas maksai 50% atvieglojumu saskaņā ar
Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas pakalpojumu cenrādī noteikto nomas
maksas cenu mēnesī otrajā nomas gadā, tas ir 0,71 EUR/m2 mēnesī, kopā par
iznomāto platību 24,92 EUR mēnesī un atbilstošas likmes PVN, Valsts probācijas
dienesta funkciju īstenošanai, ņemot vērā Valsts probācijas dienesta ieguldījumu
sabiedrības drošības veicināšanā, un ievērojot vietējās sabiedrības intereses un
lietderības apsvērumus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, Ministru kabineta 2018.gada
20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas izmantošanas noteikumi”
7., 12., 18., 31.punktu, ņemot vērā Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas
pakalpojumu cenrādi (apstiprināts ar Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra
lēmumu Nr. 20-12) Finanšu komitejas 16.11.2021. ierosinājumu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.
Pagarināt ar Valsts probācijas dienestu, juridiskā adrese Lomonosova
iela 9, Rīga, LV-1019, 2019.gada 12.decembrī noslēgto telpu nomas līgumu
Nr.LNP/2-13.6/19/29 (Dienesta līguma reģ. Nr.1120-1-69/LIG2019/61/66) par telpas
ar litera Nr. 11a (35,1 m2 platībā, 102.kab.), kas atrodas Līvānu uzņēmējdarbības
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atbalsta centra ēkas Domes ielā 3, Līvānos, 1.stāvā, no 2022.gada 1.janvāra līdz
2022.gada 31.decembrim, piemērojot telpas nomas maksai 64,32% atvieglojumu no
Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra apstiprinātās nomas maksas cenas mēnesī
trešajā gadā, tas ir 0,71 EUR/m2 mēnesī, kopā par iznomāto platību 24,92 EUR
mēnesī un atbilstošas likmes PVN.
2.
Noteikt, ka papildus nomas maksai tiek maksāts par patērēto siltumu
(50% apmērā proporcionāli aizņemtajai platībai no ēkas apkures kopējām izmaksām).
3.
Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma slēgšanu ir Personāla vadības
un administratīvās daļas vadītājas vietniece juridiskajā jomā Laura Dumbrovska.
4.
Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu uzņēmējdarbības
atbalsta centra vadītājas p.i. Aiga Balule.
5.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas.

14. Par grozījumu Līvānu novada domes 15.09.2021. lēmumā Nr.15-8 “Par
projektu „Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes īpašumā
„Vuškārnieku mežs””
Ziņo Andris Vaivods
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (turpmāk – EPS)
08.11.2021. ir saņemta vēstule Nr.03.21.021766 “Par papildus informāciju”, kurā
konstatēts, ka Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības
pārvalde veicot projekta “Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada
domes īpašumā „Vuškārnieku mežs” vērtēšanu secinājusi, ka saskaņā ar MK
noteikumu Nr.455 32.1. punktu, pašvaldībai atbalsta intensitāte ir 50% no
attiecināmajām izmaksām, jo pašvaldībai īpašumā ir vairāk kā 200 ha meža.
Projekts atbilst „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019 . – 2025. gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta)
2.3. rīcības virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga dabas vide) 2.3.2. uzdevuma
(Nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu, dabas resursu uzlabošanu un vides risku
mazināšanu Līvānu novada teritorijā) 2.3.2.2. pasākumam (Vides kvalitātes un dabas
resursu uzlabošanas, kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu
novadā).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumu
Nr.455 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības
atbalstu pasākuma "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas
uzlabošanā" īstenošanai” 32.1.apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu komitejas
16.11.2021. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
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Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1.
Izdarīt grozījumu Līvānu novada domes 15.09.2021. lēmumā Nr.15-8
“Par projektu „Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes īpašumā
„Vuškārnieku mežs” un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“Noteikt projekta kopējās izmaksas EUR 2 424.40 (divi tūkstoši četri simti divdesmit
četri eiro un 40 centi), no kurām EUR 1 212.20 (viens tūkstotis divi simti divpadsmit
eiro un 20 centi) ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējums;”
2.
Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir Plānošanas un
attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne.

15. Par telpu nomas maksu
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot SIA “BUTS”, reģ. Nr. 40103003630, adrese Lāčplēša iela 125, Rīga,
2021. gada 22. oktobra iesniegumu par atbrīvojumu no telpu nomas maksas par laika
posmu no 2021. gada 20. oktobra līdz dienai, kad zaudē spēku Ministru kabineta
2021. gada 9. oktobra rīkojums Nr. 720 “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma
stāvokli” vai līdz brīdim, kurā tiek saglabāts aizliegums mācību procesam klātienē,
sakarā ar to, ka nomātajās telpās Domes ielā 3, Līvānos netiek veikta saimnieciskā
darbība, atbilstoši likumam “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”, Ministru
kabineta 2021. gada 09.oktobra rīkojumam Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” visā Latvijas valsts teritorijā tika izsludināta ārkārtēja situācija no
lēmuma pieņemšanas brīža ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas
spēkā esamības laikā, tika konstatēts:
SIA “BUTS” ir iznomātas telpas Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā
Domes ielā 3, Līvānos komercdarbības veikšanai saskaņā ar 2019. gada 5. martā
noslēgto līgumu Nr. LNP/2-13.6/19/4.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par
ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” punktu 5.49.33. no 2021. gada 20. oktobra
izglītības iestādēm noteikts, ka pārtraucama to mācību procesa norise klātienē.
Rīkojums ir saistošs visām fiziskām un juridiskām personām, tajā skaitā arī mācību
centram SIA “BUTS”.
Latvijas Republikas Civillikuma 2147. pants nosaka, ka pienākums maksāt
nomas vai īres maksu atkrīt un jau samaksātie maksājumi jādod atpakaļ, - viens un
otrs pilnīgi vai pa daļai - ja nomājamā vai īrējamā lieta palikusi nelietota tāda
notikuma dēļ, kuram nav devis iemeslu nomnieks vai īrnieks un kurš noticis bez viņa
vainas. Pie tādiem notikumiem likums pieskaita gadījumu, kad nomnieks vai īrnieks
nepārvaramas varas dēļ zaudē iespēju lietu lietot (CL 2147. panta 2. punkts).
Nomniekam iesnieguma iesniegšanas dienā nav Valsts ieņēmumu dienesta
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administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 150 euro, kā arī nomniekam pēdējā
gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu
kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret Līvānu novada
domi, nav uzsākts maksātnespējas process. No tā var secināt, ka pašvaldības telpu
nomniekam objektīvi bija liegta iespēja sniegt komercpakalpojumus nomātajās telpās.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, 21. panta otro daļu, Ministru kabineta 2021.
gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”
punktu 5.49.33. un Latvijas Republikas Civillikuma 2147. panta 2. punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt SIA “BUTS”, reģ. Nr. 40103394238, adrese Lāčplēša iela 125,
Rīga, piemērojot nomas maksas samazinājumu par Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta
centra, Domes ielā 3, Līvānos telpu nomu ar 2021. gada 20. oktobri līdz dienai, kad
zaudē spēku Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējo
situāciju un izņēmuma stāvokli” punkts 5.49.33. (līdz brīdim, kad SIA „BUTS” ir
tiesības atsākt mācību procesa norisi klātienē) 84% apmērā no 2019. gada 5. martā
noslēgtajā līgumā Nr. LNP/2-13.6/19/4 noteiktās nomas maksas.
2.Noteikt, ka SIA “BUTS” jāveic samaksu par nomas objekta uzturēšanai
nepieciešamajiem pakalpojumiem (par patērēto siltumu proporcionāli nomātajai
platībai) no 2021. gada 20. oktobra līdz dienai, kad zaudē spēku Ministru kabineta
2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma
stāvokli” punkts 5.49.33.
3. Līvānu novada grāmatvedībai veikt nomas maksas pārrēķinu par šajā
lēmumā noteikto atbalsta periodu, ja nomnieks ir jau veicis nomas maksu.
4. Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājas p.i. Aigai Balulei
nodrošināt atbalsta uzskaiti elektroniskā de minimis atbalsta uzskaites sistēmā,
saskaņā ar 2018. gada 21. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 715
“Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis
atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” prasībām, nodrošinot minētā atbalsta un
uzskaites dokumentācijas uzglabāšanu 10 gadus no dienas, kad piešķirts pēdējais
atbalsts.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Uzskaites daļas vadītāja - galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika, Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska un Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītājas vietniece juridiskajos jautājumos Laura Dumbrovska.

16. Par līdzekļu piešķiršanu
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Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim
Paskaidro A.Vilcāne
Izskatot Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītājas 2021.gada11.novembra iesniegumu par papildus līdzekļu 6500 EUR
piešķiršanu pašvaldības nekustamo īpašumu uzturēšanai (īpašumu kadastrālās
uzmērīšanas veikšanai, dzīvokļu inventarizācijas lietu sagatavošanai, mežu taksācijai,
īpašumu vērtēšanas pakalpojumu apmaksai), ņemot vērā, ka 2021.gadā tika veikts
aktīvs darbs pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā gan pēc
pašvaldības iniciatīvas, gan pēc likumā noteiktajām iespējām - īrnieku un nomnieku
iniciatīvas īpašumu atsavināšanas ierosinājumiem, bet Līvānu novada pašvaldības
2021.gada pamatbudžetā šim mērķim paredzētie līdzekļi 15600 EUR apmērā ir
nepietiekami, lai veiktu minēto pakalpojumu apmaksu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 16.11.2021. ierosinājumu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus līdzekļus 6500 EUR apmērā Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļai pašvaldības īpašumu uzturēšanai no
Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta papildus ieņēmumiem no
nekustamā īpašuma pārdošanas, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.

17. Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada domē ir saņemta Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID)
2021.gada 4.novembra vēstule Nr. P009-5/5.1/2029 “Par valstij piekritīgo nekustamo
īpašumu” (reģistrēta 04.11.2021. ar Nr. LNP/2-1.6/21/2598). Izskatot minēto vēstuli
konstatēts, ka saskaņā ar Latgales apgabaltiesas zvērināta notāres Guntas Daugavietes
2021. gada 29. septembra aktu par mantojuma lietas izbeigšanu Nr. 2454, valstij
piekritīgā manta – nekustamais īpašums Lāčplēša ielā 23 dzīvoklis Nr. 75, Līvānos,
Līvānu novadā, kadastra numurs 7611 900 0137, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma
Nr.75 ar kopējo platību 40,3 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma
403/30365 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (turpmāk – Nekustamais
īpašums) - ar Valstij piekritīgā nekustamā īpašuma fakta konstatācijas aktu ir ņemta
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valsts uzskaitē un Valsts ieņēmumu dienests lūdz sniegt informāciju, vai minētais
Nekustamais īpašums ir nepieciešams Līvānu novada domes (turpmāk – Pašvaldība)
īpašumā.
Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisija 2021.gada 11.novembra sēdē, izvērtējot piedāvājumu, ir secinājusi, ka
papildināt pašvaldības dzīvojamo fondu, pārņemot minēto nekustamo īpašumu, nav
nepieciešams.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta pirmā daļa paredz
pašvaldības tiesības pieņemt lēmumu par valsts dzīvojamās mājas vai dzīvokļa
īpašuma pārņemšanu pašvaldības īpašumā, kā arī tiesības atteikties pārņemt valsts
dzīvojamo māju vai dzīvokļa īpašumu savā īpašumā.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta
pirmo daļu, uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un ņemot
vērā Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisija 2021.gada 11.novembra sēdes lēmumu nr. 1-3.3/21/17(1), Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.Nepārņemt Līvānu novada pašvaldības īpašumā valstij piekritīgo mantu dzīvokļa Nr. 75, Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra numurs 7611 900
0137 īpašumu, kas sastāv no dzīvokļa Nr.75 ar kopējo platību 40,3 m² un 403/30365
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas kopīpašuma.
2.Par pieņemto lēmumu rakstiski informēt Valsts ieņēmumu dienestu.
3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.

18. Par līdzekļu piešķiršanu projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšanai
būvprojekta “Rudzātu pagasta estrādes un parka labiekārtošana” aktualizācijai
Ziņo Andris Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2021.gada 12.oktobra rīkojumu Nr. LNP/21.1/21/445 ir veikta tirgus izpēte līgumcenas noteikšanai projektēšanas un
autoruzraudzības darbu veikšanai būvprojekta “Rudzātu pagasta estrādes un parka
labiekārtošana” aktualizācijai. Iepirkuma rezultātā izvēlētā pretendenta SIA “A2C”,
reģ. Nr. 50003545121, juridiskā adrese: Maskavas iela 260/2-23, Rīga, LV-1063,
piedāvātā cena ir 11616,00 EUR (ieskaitot PVN 21%), no kuras 9680,00 EUR
(ieskaitot PVN) ir projektēšanas aktualizācijas un 1936,00 EUR (ieskaitot PVN) autoruzraudzības izmaksas, būvprojekta izstrādes izpildes termiņš ir seši mēneši no
līguma noslēgšanas dienas, 2021.gadā ir nepieciešams finansējums avansa
maksājumam 1936,00 EUR (ieskaitot PVN) projektēšanas aktualizācijas uzsākšanai.
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Projekts atbilst Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025.gadam rīcību plāna 2019-2025 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes
labsajūta) rīcību virziena Nr. 2.2. “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu
vajadzībām atbilstoša sociālā vide” uzdevuma Nr. 2.2.4. “Nodrošināt kultūras
pakalpojumu pieejamību un dažādošanu, rekreācijas teritoriju izveidi un
labiekārtošanu Līvānu novadā saturīga brīvā laika pavadīšanai” pasākumam Nr.
2.2.4.1. “Kultūras aktivitāšu kvalitātes un pieejamības uzlabošana” (10. Labiekārtota
Rudzātu pagasta parka teritorija, t.sk. vieta publisku pasākumu organizēšanai).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas
16.11.2021. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 1936,00 EUR avansa maksājumam 2021.gadā SIA
“A2C”, reģ. Nr. 50003545121, juridiskā adrese: Maskavas iela 260/2-23, Rīga, LV1063, būvprojekta “Rudzātu pagasta estrādes un parka labiekārtošana” projektēšanas
aktualizācijas uzsākšanai no Līvānu novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžetā
objektam "Apgaismojuma izbūve Daugavas un Grīvas ielās, Līvānos, Līvānu novadā”
paredzētajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2021.gada pamatbudžetā.
2. Paredzēt Līvānu novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžetā līdzekļus
7744,00 EUR būvprojekta “Rudzātu pagasta estrādes un parka labiekārtošana”
projektēšanas aktualizācijas darbu apmaksai.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, Rudzātu pagasts pārvaldes vadītāja Ruta Klibiķe, Būvniecības un
infrastruktūras daļas vadītājs Intis Svirskis un Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska.

19. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos un noteiktajās mēneša darba algās
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots V.Labinskim, J.Klaužam, K.Stikāns
Paskaidro S.Pinupe, P.Zariņa
Sakarā ar epidemioloģisko situāciju un Covid-19 izplatības ierobežošanai, lai
mazinātu darbinieku saskarsmi ar apmeklētājiem un starp iestādēm, Līvānu novada
kultūras centrs sadarbībā ar Līvānu novada centrālo bibliotēku un Līvānu novada
Sutru pagasta pārvaldi vēlas lūgt optimizēt Sutru pagasta pārvaldes amata vienības
apkopēja darbu (šobrīd apkopēja uzkopj Sutru pagasta bibliotēkas un Sutru KN
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telpas). Plānojot šādas izmaiņas, tiks precīzāk uzskaitītas uzturēšanas izmaksas pa
struktūrvienībām.
Pamatojoties uz Līvānu novada kultūras centra, Līvānu novada centrālās
bibliotēkas un Sutru pagasta pārvaldes 05.11.2021. iesniegumu Nr. 1.15/21/70, uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, ņemot vērā Finanšu
komitejas 16.11.2021. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Ar 2022.gada 1.janvāri izslēgt no Līvānu novada Sutru pagasta pārvaldes
amatu vienību saraksta amata vienību “apkopējs”, profesijas kods 9112 01, 0,8 likmes
ar darba algu 500,00 EUR mēnesī par vienu likmi (skatīt amatu vienību sarakstu
pielikumā).
2. Ar 2022.gada 1.janvāri iekļaut Līvānu novada Kultūras centra Sutru
kultūras nama amatu vienību sarakstā amata vienību “apkopējs”, profesijas kods 9112
01, 0,5 likmes ar darba algu 500,00 EUR mēnesī par vienu likmi (skatīt amatu vienību
sarakstu pielikumā).
3. Ar 2022.gada 1.janvāri Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Sutru
bibliotēkas amata vienībai “vadītājs”, profesijas kods 1431 11, noteikt darba algu
681,00 EUR mēnesī par vienu likmi, papildus veicot apkopējas pienākumus (skatīt
amatu vienību sarakstu pielikumā).
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Sutru pagasta
pārvaldes vadītāja Paulīna Zariņa, Līvānu novada Kultūras centra direktore Aija
Smirnova un Līvānu novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Inta Vērdiņa.
Pielikumā: amatu saraksti uz 6 lp.

20. Par Līvānu stikla un amatniecības centra maksas pakalpojumiem
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu stikla un amatniecības centra 2021. gada 13.novembra vēstuli
Nr. 1-6/21/19 par izmaiņām maksas pakalpojumu cenrādī, palielinot cenu par
pakalpojumu - stikla pūšanas darbnīcas noma, sakarā ar dabas gāzes cenu kāpumu,
pamatojoties uz Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra noteikumu Nr. 9
“Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība” III. daļas 10.punktu un IV. daļas 19.1 punktu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g)apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu komitejas
16.11.2021. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
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NOLEMJ:
1. No 2021.gada 8.decembra noteikt maksu par stikla pūšanas darbnīcas nomu
62,03 EUR un PVN 21% 13,03 EUR par 1 darba stundu (skatīt pielikumā).
2. No 2021.gada 8.decembra noteikt maksu par stikla pūšanas darbnīcas nomu
434,20 EUR un PVN 21% 91,18 EUR par 1 darba dienu (skatīt pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu stikla un amatniecības
centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā: maksas pakalpojumu cenrādis uz 3 lpp.

21. Par Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto
stikla izstrādājumu cenu
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots J.Klaužam
Izskatot Līvānu stikla un amatniecības centra 2021. gada 13.novembra vēstuli
Nr. 1-6/21/19 ar lūgumu veikt izmaiņas stikla pūšanas darbnīcā saražoto stikla
izstrādājumu cenām sakarā ar dabas gāzes cenu kāpumu, pamatojoties uz Līvānu
novada domes 2015.gada 17.decembra noteikumu Nr. 9 “Maksas pakalpojumu
izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” III. daļas
10.punktu, Līvānu stikla un amatniecības centra nolikumu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g)apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu komitejas
16.11.2021. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – 1 (Valdis Labinskis), "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.No 2021.gada 8.decembra noteikt Līvānu stikla un amatniecības centra stikla
pūšanas darbnīcā saražoto stikla izstrādājumu cenas saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1.punkta stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu
novada domes 2020.gada 30.aprīļa lēmums Nr. 8-20, Līvānu novada domes
2020.gada 26.novembra lēmums Nr. 21-16, Līvānu novada domes 2021.gada
29.aprīļa lēmums Nr. 7-15 un Līvānu novada domes 2021.gada 29.jūlija lēmums Nr.
13-15.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Uzskaites daļas vadītāja galvenā grāmatvede Ināra Gribonika un Līvānu stikla un amatniecības centra vadītāja
Ilze Griezāne.
Pielikumā: cenrādis uz 2 lpp.
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22. Par zemes vienības nomas tiesību izsoli
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome 2021. gada 29. jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 13-13 „Par
zemes gabala nodošanu nomai Nr. 1”, ar kuru zemes vienība 3,41 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 007 0093 Jersikas pagastā, Līvānu novadā tika nodota
nomā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21.
panta pirmās daļas 27. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punktu, Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 28., 32. un 40. punktu, ņemot vērā Līvānu novada domes 2019. gada 19.
decembra lēmumu Nr. 16-26 “Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu
maksas cenrāža apstiprināšanu”, Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas 2021.gada 08.novembra ierosinājumu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt zemes vienību 3,41 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 007
0093 Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē.
2. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 007 0093 Jersikas
pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumus.
3. Nomas objekta nomas tiesību izsoli organizē un nodrošina Līvānu novada
domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
Pielikumā: Nomas tiesību izsoles noteikumi uz 14 lpp.

23. Par pirkuma līguma slēgšanu
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots M.Spūlei, V.Labinskim, K.Stikānam
Paskaidro A.Vilcāne
Līvānu novada dome 2018. gada 26. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 12-7(2)
“Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai”. Dzīvoklis Nr. 6, Rīgas ielā 65, Līvānos,
Līvānu novadā, 2019. gada 18. oktobrī, žurnāla Nr. 300004984558, reģistrēts Līvānu
pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 2646 C-6.
Līvānu novada domē ir saņemts SIA “Latio” 2021. gada 21. jūlija nekustamā
īpašuma vērtējums, reģ. Nr. V/21-2859, saskaņā ar kuru dzīvoklis Nr. 6, dzīvojamā
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mājā Rīgas ielā 65, Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 11500 EUR (vienpadsmit
tūkstoši pieci simti euro).
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija 2021. gada 11.
novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1-3.3/21/17(2) un ir noteikusi dzīvoklim nosacīto
cenu 11500 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti euro).
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 4.
panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro un trešo daļu, 37.
panta pirmās daļas 4. punktu, 45. panta trešo un ceturto daļu, ņemot vērā Līvānu
novada domes 2018. gada 26. jūlija lēmumu Nr. 12-7(2) “Par dzīvokļu nodošanu
atsavināšanai”, SIA “Latio” 2021. gada 21. jūlija nekustamā īpašuma vērtējumu, reģ.
Nr. V/21-2859, Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2021.
gada 11. novembra lēmumu Nr. 1-3.3/21/17(3), Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle,
Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Rīgas ielā 65-6, Līvāni, Līvānu novads, nosacīto cenu
11500 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti euro).
2. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu,
(vārds, uzvārds), deklarētā dzīvesvieta: (adrese)i, Līvānu novads, 3 – istabu dzīvokli
Nr. 6 (kadastra Nr. 76119001142, Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.
2646 C-6) dzīvojamā mājā Rīgas ielā 65, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību
61,7 m², dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 76110040522001 kopīpašuma
5960/267842 domājamām daļām un 5960/267842 domājamām daļām no zemes
gabala ar kadastra numuru 76110040522 par nosacīto cenu 11500 EUR (vienpadsmit
tūkstoši pieci simti euro).
3. Atsavināšanas ierosinātajam (vārds, uzvārds) viena mēneša laikā no
piedāvājuma saņemšanas dienas rakstiski paziņot par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu un veikt pirkuma maksas samaksu 11500 EUR (vienpadsmit tūkstoši
pieci simti euro), to ieskaitot Līvānu novada domes, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB
banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr. LV14UNLA0050018690074.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar (vārds, uzvārds) noslēdzams pēc lēmuma 3.
punktā noteiktās maksas veikšanas.
5. Gadījumā, ja pirkuma maksa pilnā apjomā netiek samaksāta šī lēmuma 3.
punktā noteiktajā termiņā, šis lēmums un Līvānu novada domes 2018. gada 26. jūlija
lēmums Nr. 12-7(2) “Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai” zaudē spēku.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne, atbildīgā par
līguma slēgšanu - juriskonsulte Laura Onckule.
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.
Tehnisku iemeslu dēļ pirmais balsojums tika anulēts.
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24. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots V.Labinskim, J.Klaužam, J.Magdaļenokam, K.Stikānam, G.Pastaram
Paskaidro D.Rjaboškapova, I.Dobele, A.Usāne
28. oktobrī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
28.oktobrī notika pretendentu izvērtēšana uz Līvānu novada kultūras centra direktora
vakanci. Komisija lēma kultūras centra direktora amatam virzīt Antru Skuteli.
4.novembrī videokonferences režīmā notika Līvānu novada Kultūras centra, LSAC,
bibliotēku, uzņēmējdarbības atbalsta un jaunatnes iestāžu vadītāju sanāksme un
Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme. Piedalījās arī Līvānu novada
domes vadība un speciālisti.
4.novembrī videokonferences režīmā notika sanāksme ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbildīgajiem speciālistiem par
lokālplānojuma Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijai, kurā tiek aizliegtas
azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, tālāku virzību.
5.novembrī notika skolēnu biznesa ideju konkursam “Mana biznesa ideja 2021”
iesniegto ideju vērtēšana. Šogad tika iesniegti 3 pieteikumi. Vērtēšanas komisijā
piedalījās Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Līvānu
novada domes plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne, Latgales
uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins, Līvānu novada domes deputāte Dace
Jankovska un pirtniece, zieddare Gita Usāne. Katrs idejas autors saņēma naudas balvu
50 EUR apmērā.
5.novembrī attālināti notika Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes (LPRAP)
sēde, kurā notika tikšanās ar labklājības ministru Gati Eglīti un Labklājības ministrijas
pārstāvēm Elīnu Celmiņu un Ilzi Skrodeli. Sanāksmē tika izskatīti un izdiskutēti
jautājumi par garantēto minimālo ienākumu, mājokļu pabalstu un sociāliem
pakalpojumiem.
5.novembrī attālināti notika biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība”
(RACA) sanāksme, kurā tika diskutēts par izmaiņām valsts mērķdotācijas pašvaldību
autoceļiem un ielām aprēķināšanas kārtībā.
8.novembrī attālināti RACA rīkoja diskusiju ar VARAM ministrijas pārstāvjiem par
valsts aizdevumu programmas 2021. un 2022.gadam virzību, kā arī par atbalsta
programmu zemas īres dzīvokļu namu būvniecībai reģionos.
9.novembrī attālināti notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valdes sēde, kurā
tika izskatīti jautājumi par pašvaldību likuma virzības gaitu, par konceptuālo
ziņojumu “Par priekšlikumiem pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa
pilnveidei”, par pasākumiem trūcīgo un maznodrošināto personu atbalstam, saistībā ar
straujo energoresursu pieaugumu, par papildus grozījumiem LPS statūtos.
10.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Indra Upeniece un par tūrismu atbildīgā
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speciāliste Ilze Stivriška videokonferences režīmā tikās ar radio Skonto pārstāvjiem,
lai uzklausītu sadarbības piedāvājumu par radio konkursa rīkošanu.
10.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un priekšsēdētāja
vietniece Ginta Kraukle attālināti tikās ar uzņēmuma Senior Group pārstāvjiem, lai
pārrunātu sadarbības iespējas par mūsdienīga veida ģimenes tipa māju senioriem
būvniecību. Līdzīga veida projekti jau tiek īstenoti Rīgā, Jūrmalā, Ogrē, Ādažos,
Babītē.
11.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un Zemessardzes 35. kājnieku bataljona
komandieris, pulkvežleitnants Jānis Svilpe, godinot Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu,
pie Līvānu Atbrīvošanas pieminekļa nolika ziedus.
12.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar
Līvānu novada Kultūras centra vadību un par tūrismu atbildīgo speciālisti Ilzi
Stivrišku.
12.novembrī domes vadība un atbildīgie speciālisti attālināti tikās ar SIA “Grupa 93”
pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus par lokālplānojuma Līvānu pilsētas sabiedriskā
centra teritorijai, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, tālāku
virzību.
13.novembrī Latgales plānošanas reģions rīkoja attālinātu tikšanos ar SIA
“Vidusdaugavas SPAAO” poligona “Dziļā vāda” vadību un VARAM pārstāvjiem, lai
pārrunātu jautājumus par atkritumu apsaimniekošanas poligona tālāku nākotni.
Līdz 15.novembrim Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne bija
ikgadējā atvaļinājumā.
15.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar
Rudzātu vidusskolas direktori Valentīnu Vaivodi un Rožupes pamatskolas direktori
Sanitu Dubovsku, lai pārrunātu par skolu darbu pēc COVID-19 obligātās vakcinācijas
prasības pedagogiem stāšanās spēkā.
16.novembrī videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
17.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” darbinieku godināšanā par ilggadēju un
profesionālu darbu un sakarā ar dzīves jubilejām.
18.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods 5. Līvenhofas
skrējiena ietvaros 20 gadu jubilejā sveica biedrību “Līvānu novada vieglatlētikas
klubs.
23.novembrī domes vadība tikās ar Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
„Kvartāls” vadību, lai pārrunātu darba organizatoriskos jautājumus.
24.novembrī domes vadība un atbildīgie speciālisti tikās ar SIA “Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” vadību, lai pārrunātu jautājumus par atbalsta programmas
zemas īres dzīvokļu namu būvniecības iespējām.
Katru pirmdienu tiek rīkotas pašvaldības vadības sanāksmes, kurās tiek pārrunāta
esošā situācija un tuvākā perioda uzdevumi. Piemēram, 15.novembra sanāksmē tika
pārrunāts par COVID-19 izplatību novadā, par ielu apgaismojuma ieslēgšanas un
izslēgšanas optimizācijas nepieciešamību, par putnu problēmas pilsētā risināšanu,
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ņemot vērā ornitologu ieteikumus, par ražošanas angāra Nr.2 būvdarbu iepirkuma
virzības gaitu, par darbinieku neizmantotajiem ikgadējiem atvaļinājumiem, par
Līvānu kapličas darba optimizēšanu (ir nodrošināta tās pakalpojumu pieejamība arī
nakts periodā), par nepieciešamajām izmaiņām pilsētas robežās u.c.
Katru otro pirmdienu videokonferences režīmā norisinās Līvānu novada domes
vadības, pagastu pārvalžu vadītāju un administrācijas darbinieku plānošanas
sanāksme. Katru otrdienu videokonferences režīmā notiek Līvānu novada domes
vadības un par projektu īstenošanu atbildīgo darbinieku sanāksme. Otrdienās klātienē
domes vadība piedalās arī objektos notiekošajās būvsapulcēs.

25. Par iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Līvānu novada tradicionālā kultūra”
iesniegumu
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots V.Labinskim
Ir saņemts iniciatīvas grupas “Līvānu novada tradicionālā kultūra” pārstāvja
Maira Iesalnieka 2021.gada 22.novembra iesniegums Nr. LNP/2-1.9.2/21/1578
(dokuments elektroniski parakstīts 2021.gada 23.novembrī) par Mazo Grantu projektu
konkursā iesniegtā projekta “Grāmatas “Līvānu novads tradīcijās, dziesmās un
stāstos” sagatavošana izdošana” termiņa pagarinājumu līdz 2022.gada 31.maijam. Lai
sasniegtu projekta mērķi: izdot grāmatu, ir nepieciešams pabeigt manuskripta
redakcionālos darbus, veikt pārbaudi, nodot grāmatu maketēšanai un drukāšanai, bet
sakarā ar valstī esošo COVID-19 situāciju iepriekš minētie darbi ir aizkavējušies.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15. panta 1.daļas
5.punktu, 21. panta 1.daļas 27.punktu, ņemot vērā Nolikuma projektu konkursam
Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai (apstiprināts ar Līvānu
novada domes 2021.gada 25.marta lēmumu Nr.5-30) 14., 45.punktu, 23.11.2021.
Līvānu novada pašvaldības Mazo Grantu projektu konkursa izvērtēšanas sanāksmes
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.
Pagarināt projekta “Grāmatas “Līvānu novads tradīcijās, dziesmās un
stāstos” sagatavošana izdošana” realizācijas termiņu līdz 2022.gada 31.maijam ar
nosacījumu, ka līgums par grāmatas “Līvānu novads tradīcijās, dziesmās un stāstos”
drukāšanu ar tipogrāfiju tiek noslēgts līdz 2022.gada 1.martam.
2. Projekta atskaites iesniegšanu veikt līdz 2022.gada 15.jūnijam.
3. Paredzēt 2022.gada Līvānu novada pašvaldības pamatbudžetā projekta
realizācijai nepieciešamo finansējumu 750,00 EUR apmērā.
4. Noslēgt vienošanos pie 2021.gada 20.maija noslēgtā līguma Nr. LNP/213.22/21/102 par projekta ieviešanu, saskaņā ar lēmuma 1. un 2.punktu.
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5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska un Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece Iveta Dobele. Par
vienošanās un līguma slēgšanu atbildīgā ir juriskonsulte Laura Onckule.

26. Par līdzekļu piešķiršanu arborista pakalpojumiem
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots V.Labinskim, I.Kalvānei, J.Klaužam, K.Stikānam, A.Bondarevam,
M.Spulei
Paskaidro A.Usāne, D.Rjaboškapova
Līvānu novada dome ir saņēmusi iedzīvotāju sūdzības par to, ka Līvānu
pilsētas teritorijā Līvānu pilsētas vecajos kapos pretī Meža skvēram (kad. Nr. 7611
003 0101) strauji savairojušies krauķi, kas rada troksni, kā arī nekārtības.
Ņemot vērā 2021.gada 7. jūnija Latvijas Ornitoloģijas biedrības, adrese:
Skolas iela 3, Centra rajons, Rīga, LV-1010, vēstuli par krauķu apkarošanas
pasākumiem, saskaņā ar SIA "Arborists", adrese: L. Laicena 2, Jēkabpils, LV-5201
piedāvājumu, izmaksas 30 koku vainagu kopšanai un vairāk kā 70 putnu ligzdu
noņemšanai sastāda 3913,14 EUR (ieskaitot PVN).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 10 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Klaužs,
Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis, Sanita
Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.Piešķirt līdzekļus 3913,14 EUR apmērā arborista pakalpojumu apmaksai
krauķu ligzdu noņemšanai un koku vainagu kopšanai Līvānu pilsētas kapos (Kad. Nr.
7611 003 0101) no Līvānu novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžetā dokumenta
“Notekūdeņu apsaimniekošanas stratēģija un ekonomiskais izvērtējums” izstrādei
paredzētajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2021. gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece Aija Usāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītājas vietniece vides pārvaldības jomā Gunita Vaivode un Finanšu daļas vadītāja
Helēna Jablonska.

Sēde slēgta plkst. 13:51
Protokols parakstīts 2021.gada 2.decembrī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

A. Vaivods
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Domes priekšsēdētāja vietniece

G.Kraukle

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītājas vietnieces
personāla un lietvedības jomā

V.Loča
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