LATVIJAS REPUBLIKA

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

Līvānu novada domes
ārkārtas sēdes protokols
LĪVĀNOS

2021. gada 16. decembrī

Nr. 19

Sēdes sasaukta plkst.13:00
Sēdi atklāj plkst. 13:00
Sēdi vada:
Andris Vaivods, domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolē: Inta Raubiška, Personāla vadības un administratīvās daļasv adītāja
Sēdē piedalās deputāti:
1) Andrejs Bondarevs
2) Dace Jankovska
3) Ināra Kalvāne
4) Jānis Klaužs
5) Ginta Kraukle
6) Valdis Labinskis
7) Jānis Magdaļenoks
8) Ivans Matrosovs
9) Gatis Pastars
10) Sanita Pinupe
11) Pēteris Romanovskis
12) Maija Spūle
13) Kaspars Stikāns
14) Andris Vaivods
Nav ieradušies deputāti:
1) Mārīte Vilcāne, attaisnojoša iemesla dēļ
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,

Baiba Vucenlazdāne, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
Helēna Jablonska, Finanšu daļas vadītāja,
Ilga Peiseniece, Izglītības pārvaldes 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,
Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja,
Laura Dumbrovska, Personāla vadības un administratīvās daļas vadītājas vietniece,
Marija Jansone, Bāriņtiesas priekšsēdētāja,
Mārtiņš Kundziņš, Saimniecības vadītājs
Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Gunita Vaivode, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece,
Staņislavs Vitvickis, vecākais datorspeciālists,
Līga Ancāne, ekonomiste,
Viola Reinholde, Līvānu novada vēlēšanu komisijas sekretāre,
Antra Skutele, Līvānu novada Kultūras centra direktora amata kandidāte
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome izskata
iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par deputāta pilnvaru atjaunošanu. Ziņo Andris Vaivods.
2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.16, Rīgas ielā 128, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai. Ziņo Andris Vaivods.
3. Par veiktā maksājuma atmaksu Lauku atbalsta dienestam. Ziņo Andris
Vaivods.
4. Par līdzekļu piešķiršanu Sociālās aprūpes pakalpojumu centram
“Rožlejas”. Ziņo Andris Vaivods.
5. Par līdzekļu piešķiršanu būvuzraudzības pakalpojumu apmaksai. Ziņo
Andris Vaivods.
6. Par Līvānu novada Kultūras centra direktoru. Ziņo Andris Vaivods.
7. Par “Jaunais tirgus” Rīgas ielā 108C, Līvānos darba laika izmaiņām.
Ziņo Andris Vaivods.
8. Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas amatu vienību sarakstā. Ziņo
Andris Vaivods.
9. Par saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.. Ziņo
Andris Vaivods.
10. Par telpu nomu.. Ziņo Andris Vaivods.
11. Par Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes izveidošanu.
Ziņo Andris Vaivods.
12. Par Līvānu novada pašvaldības administrāciju.. Ziņo Andris Vaivods.
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13. Par saistošajiem noteikumiem „Līvānu novada pašvaldības nolikums”.
Ziņo Andris Vaivods.
14. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo Ginta
Kraukle.
1. Par deputāta pilnvaru atjaunošanu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Līvānu novada Vēlēšanu komisijas sekretāre Viola Reinholde
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods iepazīstina deputātus 2021. gada
13. novembra deputātes Daces Jankovskas iesniegumu par deputātu pienākumu
pildīšanas atsākšanu sakarā ar sadarbspējīga Covid-19 vakcinācijas sertifikāta
iegūšanu un Līvānu novada Vēlēšanu komisijas informāciju par sadarbspējīga Covid19 vakcinācijas sertifikāta esamību deputātei Dacei Jankovskai.
Atbilstoši likuma “Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un
pašvaldību domju deputātu darbam” 9.pantam, domes priekšsēdētājs informē
deputātus, ka deputāte Dace Jankovska atsāk pildīt Līvānu novada domes deputāta
pienākumus un ar šo brīdi deputātes Daces Jankovskas deputāta pilnvaras ir
atjaunotas.
2. Par dzīvokļa īpašuma Nr.16, Rīgas ielā 128, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts N. V. – S., deklarētā dzīvesvieta:
(adrese), 2021. gada 14. oktobra iesniegums (reģistrācijas Nr. LNP/2-11.1/21/1399)
par viņas īrētā 2 – istabu dzīvokļa Nr. 16, Rīgas ielā 128, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka dzīvokļa īrniece N. V. – S.
dzīvokli īrē no 2019. gada, dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku
iepriekšējās īrnieces – mātes J. V., kas dzīvokli īrēja no 1981. gada, vietā. Īrniecei 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.
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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 Līvānu novada domes privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2021. gada 7. decembra ierosinājumu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 16 īpašumam Rīgas iela 128, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv
no 2 - istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 7611 005 2601 001
kopīpašuma un zemesgabala 3109 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 005 2601
Rīgas ielā 128, Līvānos, Līvānu novadā, 5339/296063 domājamām daļām.
2. Atļaut atsavināt dzīvokļa Nr. 16 īpašumu Rīgas ielā 128, Līvānos, Līvānu
novadā, visā tā sastāvā, pārdodot to par brīvu cenu.
3. Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai nodrošināt atsavināmā dzīvokļa novērtēšanu un noteikt nosacīto cenu.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
3. Par veiktā maksājuma atmaksu Lauku atbalsta dienestam.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Jānim Klaužam
Ir saņemta Lauku atbalsta dienesta (turpmāk - LAD) Dienvidlatgales
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2021. gada 17. novembra vēstule Nr. 03.611/21/492-e “Lēmums par nepamatoti veiktā maksājuma atmaksu projekta
iesniegumam Nr.19-03-AL21-A019.2204-000001” (turpmāk – lēmums).
Veiktā maksājuma atmaksa projektā “Rožupes estrādes pārbūve 2.kārta”
nepieciešama sakarā ar to, ka projektā tika izbūvēti jumta balstu pamati, uz kuru bāzes
projektā “Rožupes estrādes pārbūve 3.kārta” bija paredzēts izbūvēt estrādes jumta
pagarinājumu. Sakarā ar finansējuma nepietiekamību projekta “Rožupes estrādes
pārbūve 3.kārta” realizācijai, tika pieņemts lēmums nerealizēt projektu.
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Saskaņā ar LAD lēmumu projektā “Rožupes estrādes pārbūve 2.kārta” veiktā
jumta balstu pamatu izbūve 7683,44 EUR apmērā nav uzskatāma par lietderīgu, jo
netiek realizēts projekts “Rožupes estrādes pārbūve 3.kārta”, līdz ar to nepamatoti
saņemtais publiskais finansējums 6915,10 EUR apmērā pašvaldībai ir jāatmaksā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
ņemot vērā Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes 2021.gada 17.novembra vēstuli Nr. 03.6-11/21/492-e “Lēmums par
nepamatoti veiktā maksājuma atmaksu projekta iesniegumam Nr.19-03-AL21A019.2204-000001”, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Pēteris Romanovskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – 4 (Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe) un
deputātam Valdim labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Atmaksāt nepamatoti saņemto publisko finansējumu 6915,10 EUR apmērā
Lauku atbalsta dienestam līdz 2022.gada 16.janvārim, pārskaitot to uz Dienesta kontu.
2. Paredzēt 2022.gada Līvānu novada pašvaldības pamatbudžetā nepamatoti
veiktā maksājuma atmaksai nepieciešamo finansējumu 6915,10 EUR apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Finanšu daļas vadītāja Helēna
Jablonska un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne. Par
finansējuma pārskaitīšanu uz LAD kontu atbildīgā ir Uzskaites daļas vadītāja –
galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
4. Par līdzekļu piešķiršanu Sociālās aprūpes pakalpojumu centram “Rožlejas”.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Izskatot Sociālās aprūpes pakalpojumu centra “Rožlejas” 2021.gada
10.decembra vēstuli Nr. 1-12/21/21 (reģ. 10.12.2021. ar Nr. LNP/2-1.6/21/2932) par
papildus līdzekļu piešķiršanu kopsummā 7800 EUR iestādes uzturēšanas izdevumu
segšanai līdz 2021.gada beigām sakarā ar papildus izdevumiem piemaksām pie darba
algas darbiniekiem sakarā ar darbu ārkārtējās situācijas laikā, nodrošinot nepārtrauktu
iestādes darbību Covid-19 pandēmijas laikā, kā arī ar iemītnieku skaita samazināšanos
pandēmijas laikā, kā rezultātā netika gūti plānotie ieņēmumi iestādes darbības
nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Valdim Labinskim
balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
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1. Piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 7800,00 EUR apmērā Sociālās
aprūpes pakalpojumu centram “Rožlejas” iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai līdz
2021.gada beigām 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. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektora
vietniece Aija Usāne, Sociālās aprūpes pakalpojumu centra “Rožlejas” vadītājas
pienākumu izpildītāja Olita Bidzāne un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
5. Par līdzekļu piešķiršanu būvuzraudzības pakalpojumu apmaksai.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Maijai Spūlei
Paskaidro Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska
ERAF projekta Nr.5.6.2.0/20/I/010 “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras
pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai
1.kārta” ietvaros nav saņemts maksājums no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras,
bet saskaņā ar 2020. gada 28. maija līgumu Nr. LNP/2-13.1.3/20/181, kas noslēgts
starp Līvānu novada domi un IK “Aleksejs Ivanovs”, reģ. Nr. 40002182498, juridiskā
adrese: Mālkalnes prospekts 23-6, Ogre, Ogres novads, LV-5001, ir nepieciešams
veikt starpposma maksājumu par projekta ietvaros veikto būvdarbu būvuzraudzības
pakalpojumiem 6287,16 EUR apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe),
"Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 6287,16 EUR apmērā ERAF projekta Nr.5.6.2.0/20/I/010
“Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai
un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta” ietvaros veikto būvdarbu
būvuzraudzības pakalpojumu apmaksai IK “Aleksejs Ivanovs”, reģ. Nr.
40002182498, juridiskā adrese: Mālkalnes prospekts 23-6, Ogre, Ogres novads, LV5001, 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. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektora
vietniece Aija Usāne, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba Vucenlazdāne un
Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
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6. Par Līvānu novada Kultūras centra direktoru.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Maijai Spūlei, domes priekšsēdētāja
vietniecei Gintai Krauklei
Līvānu novada kultūras centra direktora amata pretendentu pieteikumu
komisijas 2021.gada 28.oktobra izskatīja iesniegtos kandidātu pieteikumus un
pieņēma lēmumu virzīt Antras Skuteles kandidatūru iecelšanai Līvānu novada
kultūras centra direktora amatā.
Ir saņemts Aijas Smirnovas, personas kods 211187-12162, dzīvesvieta Krasta
ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā 2021. gada 15. septembra iesniegums Nr.LNP/22.12./21/248 par darba tiesisko attiecību izbeigšanu un Antras Skuteles, personas
kods: 230990-12193, dzīvesvieta “Striķu mājas”, Korsikova, Preiļu pagasts, Preiļu
novads, 2021.gada 23.novembra iesniegums Nr. LNP/2-1.9.2/21/1599 “Par
pieņemšanu darbā”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
ņemot vērā Līvānu novada kultūras centra direktora amata pretendentu pieteikumu
komisijas 2021.gada 28.oktobra lēmumu, apvienoto komiteju 2021.gada 15.decembra
ierosinājumu Līvānu novada dome, atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas"
– nav
NOLEMJ:
1. Ar 2021. gada 16. decembri izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Līvānu
novada Kultūras centra direktori Aiju Smirnovu, dzīvesvieta Krasta ielā 17, Līvānos,
Līvānu novadā.
2. Ar 2021. gada 17. decembri iecelt Līvānu novada kultūras centra direktores
amatā Antru Skuteli, dzīvesvieta “Striķu mājas”, Korsikova, Preiļu pagasts, Preiļu
novads.
2. Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei Aijai Usānei noslēgt
darba līgumu ar Antru Skuteli, nosakot 3 (trīs) mēnešu pārbaudes laiku.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece Aija Usāne un Līvānu novada domes personāla vadības un
administratīvās daļas vadītājas vietniece personāla un lietvedības jomā Viktorija Loča.
7. Par “Jaunais tirgus” Rīgas ielā 108C, Līvānos darba laika izmaiņām
Ziņo Andris Vaivods
Pamatojoties uz vietējo mājražotāju un amatnieku vēlmi nodrošināt
iedzīvotājiem piedāvājumu ar Ziemassvētku produkciju, Līvānu novada dome ir
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ierosinājusi veikt izmaiņas “Jaunais tirgus” Rīgas ielā 108C, Līvānos darba laikā,
atļaujot tirdzniecību laika posmā no 2021. gada 20. decembra līdz 2021. gada 22.
decembrim no plkst.: 16.00 līdz 19.00, ar mērķi atbalstīt un popularizēt vietējos
amatniekus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
Ministru kabineta 2010. gada 12.maija noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par
tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas
kārtību” 14. punktu un 2021. gada 9. oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.16.2 punktu, kas nosaka ielu tirdzniecības
organizēšanu ielu tirdzniecības vietā epidemioloģiski drošā vidē Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Veikt izmaiņas “Jaunais tirgus” Rīgas ielā 108C, Līvānos darba laikā,
atļaujot tirdzniecību laika posmā no 2021. gada 20. decembra līdz 2021. gada 22.
decembrim no plkst. 1600 līdz plkst.1900.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece Aija Usāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītājas vietniece vides pārvaldības jomā Gunita Vaivode.
8. Par izmaiņām Līvānu novada Bāriņtiesas amatu vienību sarakstā.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada Bāriņtiesas 2021.gada 13.decembra vēstuli ar lūgumu
no 2022.gada 1.marta iekļaut Līvānu novada Bāriņtiesas amatu vienību sarakstā jaunu
amata vienību “priekšsēdētāja vietnieks”, profesijas kods 1344 06, ar mēneša darba
algu 1154,00 EUR, lai nodrošinātu iestādes kvalitatīvu un efektīvu funkciju veikšanu,
sakarā ar jaunas informācijas sistēmas BARIS ieviešanu un darba apjoma
palielināšanos, un pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 7.panta trešo daļu un likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. punktu un 27. punktu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2022.gada 1.martu iekļaut Līvānu novada Bāriņtiesas amata vienību
sarakstā amata vienību “priekšsēdētāja vietnieks”, profesijas kods 1344 06, 1 likmi ar
darba algu 1154,00 EUR mēnesī par vienu likmi (skatīt amatu vienību sarakstu
pielikumā).
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2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece Aija Usāne un Līvānu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Marija Jansone.
9. Par saskaņojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Ir saņemts SIA “Linlivar”, reģ. Nr.41503072660 2021. gada 14. decembra
iesniegums ar lūgumu saskaņot alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību Līvānu
novada Kultūras centra 2021. gada 26. decembrī rīkotā Ziemassvētku pasākumu
“Veltījums” laikā.
Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likumu nepieciešams pašvaldības
saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai - Līvānu novada kultūras
centra telpās, adrese: Līvāni, Rīgas iela - 105, Līvānu novads, 2021. gada 26.
decembrī no plkst. 1700 līdz plkst.1800.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
27.
punktu, Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8 . panta pirmo daļu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – 1 (Valdis Labinskis), "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Saskaņot SIA “Linlivar”, reģ. Nr. 41503072660 alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecību - Līvānu novada kultūras centra telpās, adrese: Līvāni, Rīgas iela
105, Līvānu novads, 2021. gada 26. decembrī no plkst. 17.00 līdz 18.00.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece Aija Usāne un Līvānu novada Kultūras centra direktore
Antra Skutele.
10. Par telpu nomu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Gatim Pastaram, domes priekšsēdētāja
vietniecei Gintai Krauklei
Līvānu novada domē ir saņemts Līvānu 2. vidusskolas direktores Klaudijas
Daukštes 2021. gada 20. oktobra (reģistrēts 20.10.2021., reģ. Nr. LNP/21.6/21/2461)iesniegums, kurā norāda, ka ir saņemts SIA „Some” 2021. gada 19.
oktobra iesniegumu Nr. 1.13/43, ar lūgumu pagarināt telpu īres līgumu uz 5 gadiem,
saglabājot nomas maksu, ņemot vērā to, ka tiek sniegti zobārstniecības pakalpojumi
bērniem līdz 18 gadu vecumam un piešķirt papildus un iekļaut līgumā telpu Nr. 36
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(14.4 m2) nomu zobārstniecības paplašināšanai, ar mērķi uzstādīt jaunu
zobārstniecības krēslu.
2011. gada 28. martā starp Līvānu novada domes iestādi Līvānu 2. vidusskolu
un SIA “SOME”, reģ. Nr. 40103394238, juridiskā adrese: Smilšu iela 3, Garkalne,
Garkalnes pag., Ropažu nov., ir noslēgts Neapdzīvojamo telpu nomas līgums Nr. 1,
par telpu, kas atrodas Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību
31,2 m2 , tajā skaitā telpa Nr. 31 ar kopējo platību 4 m2, telpa Nr. 32 ar kopējo platību
8,4 m2, telpa Nr. 33 ar kopējo platību 10,5 m2, telpa Nr. 35 ar kopējo platību 8,3 m2,
nomu. 2016. gada 27. decembrī noslēgta vienošanās Nr.1 par līguma grozījumiem pie
2011. gada 28. marta Neapdzīvojamo telpu nomas līguma Nr. 1, ar kuru telpu nomas
līgums pagarināts līdz 2021. gada 31. decembrim.
SIA “Latio” 2021. gada 14. decembra reģ. Nr. V/21-4766 vērtējumā objekta
tirgus nomas maksa ir 70 EUR/mēnesī vai 1,54 EUR/m2, neiekļaujot PVN un
komunālos maksājumus.
Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4. punkts nosaka, ka vispārējo mantas
iznomāšanas kārtību noteikumu normas var nepiemērot, ja nomas objektu iznomā
veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai; 5. punkts nosaka, ka iznomājot nomas
objektu veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai nomas maksa nosakāma atbilstoši
neatkarīga vērtētāja vērtējumam; 12. punkts nosaka, ka lēmumu par nomas objekta
nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs, 18. punkts nosaka, ka iznomātājam,
ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai
pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli|), ievērojot nosacījumu, ka
nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.
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 iznomāšanas noteikumi” 4.1
apakšpunktu, 5., 12., 18. punktu, ņemot vērā SIA “Latio” vērtējumu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iznomāt SIA „Some”, reģ. Nr. 40103394238, juridiskā adrese: Smilšu iela
3, Garkalne, Garkalnes pag., Ropažu nov., nedzīvojamās telpas Nr. 31 ar kopējo
platību 4 m2, Nr. 32 ar kopējo platību 8,4 m2, Nr. 33 ar kopējo platību 10,5 m2, Nr. 35
ar kopējo platību 8,3 m2, Nr. 36 ar kopējo platību 14,40 m2 Rīgas ielā 113/117,
Līvānos, Līvānu novadā zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai uz 5 (pieciem)
gadiem, nosakot nomas maksu 1,54 EUR/m2 mēnesī un PVN 21%.
2. Noteikt, ka papildus nomas maksai nomnieks maksā par ūdens un
kanalizācijas lietošanu atbilstoši ūdens skaitītāja rādījumiem, par apkuri apkures
sezonas laikā pēc faktiski iznomātajām telpām par 1 m2 proporcionāli nomātajai
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platībai un par patērēto elektroenerģiju, atbilstoši elektroenerģijas mēraparātu
rādījumiem.
3. Telpu nomas līgumā paredzēt nomnieka pienākumu noslēgt atkritumu
apsaimniekošanas līgumu par atkritumu izvešanu, ievērojot Ministru kabineta 2012.
gada 22. maijā noteikumus Nr.353 “Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu
apsaimniekošanas prasības”.
4. 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.
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.
11. Par Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes izveidošanu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Jānim Klaužam, domes priekšsēdētāja
vietniecei Gintai Krauklei
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 17.pirmo un otro daļu, 27., 28.,
29., 30., ņemot vērā Līvānu novada domes apvienotās komitejas datums ierosinājumu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Pēteris Romanovskis, Sanita
Pinupe), "Pret" – 1 (Maija Spūle), "Atturas" – nav un deputātiem Valdim Labinskim
un Jānim Klaužam balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Izveidot Līvānu novada pašvaldības iestādi “Līvānu novada Kultūras,
tūrisma un sporta pārvalde”.
2. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības iestādes “Līvānu novada Kultūras,
tūrisma un sporta pārvalde” nolikumu.
3. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības iestādes “Līvānu novada Kultūras,
tūrisma un sporta pārvalde” amata vienību sarakstu.
4. Reģistrēt Līvānu novada pašvaldības iestādi “Līvānu novada Kultūras,
tūrisma un sporta pārvalde” Uzņēmumu reģistra Publisko personu informācijas
sistēmā un Valsts ieņēmumu dienestā kā Līvānu novada pašvaldības nodokļu
maksātāja struktūrvienību.
5. Lēmuma 1.,2.,3. punkts stājas spēkā 2022.gada 1.martā.
6. Pilnvarot Līvānu novada domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu līdz
2021.gada 27.decembrim izveidot komisiju 9 cilvēku sastāvā personāla atlases
veikšanai un veikt komisijas darba pārraudzību.
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7. Atbildīgie par lēmuma izpildi Līvānu novada pašvaldības Personāla un
administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška, Uzskaites daļas vadītāja, galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektoram Uldim Skreiveram.
Pielikumā:
1. iestādes “Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvalde” nolikums uz 8 lpp.;
2. iestādes “Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvalde” amata vienību
saraksts uz 1 lpp.
12. Par Līvānu novada pašvaldības administrāciju.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Jānim Klaužam, Maijai Spūlei,
Kasparam Stikānam, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
Ir nepieciešams izveidot un reģistrēt pašvaldības iestādi “Līvānu novada
pašvaldības administrācija” kā pašvaldības iestādi, jo atsevišķas struktūrvienības
nevar pastāvēt ārpus iestādes.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 17.pirmo un otro daļu, 27., 28.,
29., 30., ņemot vērā Līvānu novada domes apvienoto komiteju ierosinājumu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 3 (Jānis
Klaužs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle) un deputātam Valdim Labinskim balsošanā
nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Izveidot pašvaldības iestādi “Līvānu novada pašvaldības administrācija”.
2. Apstiprināt pašvaldības iestādes “Līvānu novada pašvaldības
administrācija” nolikumu.
3. Apstiprināt pašvaldības iestādes “Līvānu novada pašvaldības
administrācija” amata vienību sarakstu.
4. Reģistrēt iestādi Līvānu novada pašvaldības administrācija Uzņēmumu
reģistrā PPIS un Valsts ieņēmumu dienestā kā Līvānu novada pašvaldības nodokļu
maksātāja struktūrvienību.
5. Lēmuma 1., 2., 3. punkts stājas spēkā 2022.gada 1.martā.
6. Pilnvarot Līvānu novada domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu līdz
2021.gada 27.decembrim izveidot komisiju 9 cilvēku sastāvā personāla atlases
veikšanai un veikt komisijas darba pārraudzību.
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7. Atbildīgie par lēmuma izpildi Līvānu novada pašvaldības Personāla un
administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška, Uzskaites daļas vadītāja, galvenā
grāmatvede Ināra Gribonika un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektoram Uldim Skreiveram.
Pielikumā:
1. Pašvaldības iestādes “Līvānu novada pašvaldības administrācija” nolikums uz 5
lpp.,
2. Pašvaldības iestādes “Līvānu novada pašvaldības administrācija” amata vienību
saraksts uz 3 lpp.
13. Par saistošajiem noteikumiem „Līvānu novada pašvaldības nolikums”.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Jānim Klaužam, Gatim Pastaram,
domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
Paskaidro Personāla vadības un administratīvās daļas vadītājas vietniece Laura
Dumbrovska
Deputāts Valdis Labinskis: “Ierosinu darba kārtības 13. punktā “Par
saistošajiem noteikumiem “Līvānu novada pašvaldības nolikums””, pielikumā
“Līvānu novada pašvaldības nolikums” izdarīt izmaiņu attiecībā uz Domes
priekšsēdētāja pienākumiem punktā “25.11. izskata Domē saņemto korespondenci un
izdara rezolūcijas;”. Pamatojums Domes priekšsēdētājam nevar būt pienākums
izskatīt Domes darbiniekiem adresētu privātu korespondenti, vai tiesību sargājošo
iestāžu atbildes trauksmes cēlājiem u.t.t., tas pārkāptu datu aizsardzības noteikumus
un traucētu izmeklējošo iestāžu darbu. Vietā izdarīt punkta labojumu sekojošajā
redakcijā: “12.11. izskata Domei adresēto korespondenci un izdara rezolūcijas”.
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 2 balsīm "Par" (Jānis Klaužs, Valdis
Labinskis), "Pret" – 9 (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Magdaļenoks, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Atturas" – 3 (Ivans Matrosovs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle)
noraida deputāta Valda Labinska priekšlikumu.
Deputāts Valdis Labinskis atsauc balsojumu par savu otro priekšlikumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu,
23., 24. pantu, ņemot vērā Līvānu novada domes apvienoto komisiju ierosinājumu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis,
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Sanita Pinupe), "Pret" – 1 (Valdis Labinskis), "Atturas" – 1 (Kaspars Stikāns) un
deputātam Jānim Klaužam balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes 2021.gada .16. decembra saistošos
noteikumus Nr.20 „Līvānu novada pašvaldības nolikums” 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. 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 Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods un pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā:
1) saistošie noteikumi Nr.20 „Līvānu novada pašvaldības nolikums” uz 17 lpp.,
2) saistošo noteikumu Nr.20 „Līvānu novada pašvaldības nolikums”
paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
14. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda 2021.gada
6.decembra pieteikumu par atvaļinājuma piešķiršanu un pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41. panta pirmo
daļu un Darba likuma 149.panta pirmo daļu, 2016.gada 31. marta saistošajiem
noteikumiem Nr.7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums” 24.1.punktu un Līvānu
novada domes 2018.gada 22.februāra noteikumu Nr.1 „Līvānu novada domes
atlīdzības noteikumi” 8. punktu un 11.punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar
14 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu – četras kalendārās dienas no 2021.gada 27.decembra
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līdz 2021.gada 30.decembrim par nostrādāto darba periodu no 2021.gada 6.septembra
līdz 2022.gada 5.septembrim,
2. Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā domes priekšsēdētāja pienākumus
veikt priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei.
3. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes personāla
vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška un uzskaites daļas vadītāja galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
Sēde slēgta plkst. 15:51
Protokols parakstīts 2021. gada 20. decembrī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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