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
sēdes protokols
LĪVĀNOS

2021. gada 30. decembris

Nr.20

Sēdes sasaukta plkst.09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:00
Sēdi vada:
Ginta KraukleVadība, domes priekšsēdētāja vietniece
Sēdi protokolē: Inta Raubiška, Personāla vadības un administratīvā daļas vadītāja
Sēdē piedalās:
Sēdē piedalās deputāti:
1) Andrejs Bondarevs
2) Dace Jankovska
3) Ināra Kalvāne
4) Jānis Klaužs, piedalās līdz 11.domes sēdes darba kārtības jautājuma izskatīšanai
5) Ginta Kraukle
6) Valdis Labinskis
7) Jānis Magdaļenoks
8) Ivans Matrosovs
9) Gatis Pastars
10) Sanita Pinupe
11) Maija Spūle
12) Kaspars Stikāns
Nav ieradušies deputāti:
1) Mārīte Vilcāne, attaisnojoša iemesla dēļ
2) Andris Vaivods, attaisnojoša iemesla dēļ
3) Pēteris Romanovskis, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē piedalās:
Uldis Skreivers, izpilddirektors
Aija Usāne, izpilddirektora vietniece
Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Anita Lietauniece, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,
Arnita Mihailova, Sociālā dienesta vadītāja,
Edgars vaivods, Rudzātu speciālās pamatskolas direktors,
Aija Grugule, PIII “Rūķīši” vadītāja
Ingūna Liepiņa, ekonomiste

Antra Vilcāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja,
Baiba Vucenlazdāne, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
Iveta Dobele, Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece,
Velga Švirkste, Dzimtsarakstu nodaļas 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,
Iveta Lavrinoviča, Līvānu būvvaldes speciāliste,
Jānis Pastars, Nekustmao īpašumu un vides pārvaldības daļas speciālists,
Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja,
Laura Dumbrovska, Personāla vadības un administratīvās daļas vadītājas vietniece,
Laura Onckule, juriskonsulte
Marija Jansone, Bāriņtiesas priekšsēdētāja,
Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,
Gunita Vaivode, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece,
Ligita Ancāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece,
Līga Ancāne, ekonomiste,
Olita Bidzāne, SAC “Rožlejas” vadītāja,
Viola Reinholde, Līvānu novada vēlēšanu komisijas sekretāre.
1. Par darba kārtību
Ziņo Ginta Kraukle
Domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle informē deputātus par
precizējumiem, kuri tika veikti pēc komiteju sēdēm: 18. domes sēdes darba kārtības
jautājumā “Par līdzekļu piešķiršanu”, 22. domes sēdes darba kārtības jautājumā “Par
dzīvokļa īpašuma Nr.49, Zaļā ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai”,
26. domes sēdes darba kārtības jautājumā “Par saistošo noteikumu „ Grozījumi Līvānu
novada domes 2021. gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Līvānu novada
pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam”” apstiprināšanu” un 29. domes sēdes darba
kārtības jautājumā “Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.-2025. gadam III daļas “Rīcību plāns 2019-2025” aktualizāciju un IV daļas
“Investīciju plāns 2019-2021” aktualizāciju, izstrādājot “Investīciju plānu 2021-2023””.

Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, apstiprināt šādu
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par darba kārtību. Ziņo Ginta Kraukle.
2. Par deputāta pilnvaru atjaunošanu. Ziņo Ginta Kraukle, Viola Reinholde.
3. Domes priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora informācija. Ziņo Ginta Kraukle.
4. Par Maijas Dziesmas un Aijas Smirnovas atbrīvošanu no Kultūras komisijas locekļa
amata. Ziņo Ināra Kalvāne.
5. Par apbalvojuma “Gada balva sportā” piešķiršanu 2021. gadā. Ziņo Ināra Kalvāne.
6. Par apbalvojuma “Gada balva sportā” piešķiršanu 2021. gadā. Ziņo Ināra Kalvāne.
7. Par apbalvojuma “Gada balva sportā” piešķiršanu 2021. gadā. Ziņo Ināra Kalvāne.
8. Dzīvokļa jautājums Nr. 1. Ziņo Ināra Kalvāne.
9. Dzīvokļa jautājums Nr. 2. Ziņo Ināra Kalvāne.
10. Dzīvokļa jautājums Nr. 3. Ziņo Ināra Kalvāne.
11. Dzīvokļa jautājums Nr. 4. Ziņo Ināra Kalvāne.
12. Par izmaiņām medību koordinācijas komisijas sastāvā. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
13. Par saistošajiem noteikumiem „ Par reklāmas un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un pašvaldības
nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu
izvietošanu Līvānu novadā”. Ziņo Jānis Magdaļenoks.
14. Par Līvānu novada pagastu pārvalžu maksas pakalpojumiem. Ziņo Ginta Kraukle.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ziņo Ginta Kraukle.
16. Par izmaiņām Rudzātu speciālās pamatskolas amata vienību sarakstā. Ziņo Ginta
Kraukle.
17. Par izmaiņām Līvānu 1. vidusskolas amata vienību sarakstā. Ziņo Ginta Kraukle.
18. Par līdzekļu piešķiršanu videonovērošanas sistēmas ierīkošanai. Ziņo Ginta Kraukle.
19. Par līdzekļu piešķiršanu pabalstiem. Ziņo Ginta Kraukle.
20. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem. Ziņo Ginta Kraukle.
21. Par Līvānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu īpašumā bez atlīdzības
valstij. Ziņo Ginta Kraukle.
22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.49, Zaļā ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Ziņo Ginta Kraukle.
23. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 16, Rīgas ielā 128, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai. Ziņo Ginta Kraukle.
24. Par kļūdaini aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
dzēšanu. Ziņo Ginta Kraukle.
25. Par saistošo noteikumu „ Grozījumi Līvānu novada domes 2021. gada 10. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par Līvānu novada pašvaldības dāvinājumiem un
ziedojumiem 2021. gadam”” apstiprināšanu. Ziņo Ginta Kraukle.
26. Par saistošo noteikumu „ Grozījumi Līvānu novada domes 2021. gada 10. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Līvānu novada pašvaldības pamatbudžetu 2021.
gadam”” apstiprināšanu. Ziņo Ginta Kraukle.
27. Par valsts mērķdotācijas sadali interešu izglītības pedagogu atlīdzībai 2022. gada
janvārim - augustam. Ziņo Ginta Kraukle.
28. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. Ziņo Ginta Kraukle.
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29. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025. gadam
III daļas “Rīcību plāns 2019-2025” aktualizāciju un IV daļas “Investīciju plāns 20192021” aktualizāciju, izstrādājot “Investīciju plānu 2021-2023”. Ziņo Ginta Kraukle.
2. Par deputāta pilnvaru atjaunošanu.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Vēlēšanu komisijas sekretāre Viola Reinholde, Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītajas vietniece Laura Dumbrovska
Atbilstoši likuma “Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un
pašvaldību domju deputātu darbam” 9.pantam un likuma "Par pašvaldībām" 25.pantam,
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle pašvaldības deputātus informē par to, ka
deputāte Mārīte Vilcāne likumā noteiktajā kārtībā ir uzrādījusi sadarbspējīgu Covid-19
sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu un ar šo brīdi deputātes
Mārītes Vilcānes deputāta pilnvaras tiek atjaunotas.
3. Domes priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora informācija
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro izpilddirektora vietniece Aija Usāne, Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne, izpilddirektors Uldis Skreivers
25. novembrī notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
26.novembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Preiļos
piedalījās Latgales plānošanas reģiona rīkotajā sanāksmē par atkritumu
apsaimniekošanas jautājumiem.
29.novembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods attālināti piedalījās
Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) biedru sapulcē, kurā tika pārrunāti jautājumi par
izmaiņām biedrības statūtos.
30.novembrī attālināti notika sanāksme ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes
speciālistiem par vietējās nozīmes kultūras pieminekļu nodošanu pašvaldības pārziņā.
30.novembrī notika domes vadības un atbildīgo speciālistu sanāksme par pilsētas ielu
apgaismojuma spilgtuma režīmiem nakts periodā.
1.decembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne attālināti
piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) apvienotajā Tautsaimniecības un
Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē, kurā tika runāts par Zaļā kursa un
atjaunojamās enerģijas jautājumiem.
2. decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle pasniedza
apbalvojumus Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas
audzēkņiem, kuri guvuši panākumus vizuālās mākslas konkursā “Ziemassvētku
apsveikuma kartīte”.
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2.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods Latgales vēstniecībā
GORS Rēzeknē piedalījās Latgales Tūrisma konferencē.
4. decembrī Līvānu stikla un amatniecības centra (LSAC) vadītāja Ilze Griezāne un
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Viļakas kultūras centrā
saņēma apliecinājumu par stikla pūšanas amata prasmes Līvānos iekļaušanu nemateriālā
kultūras mantojuma sarakstā.
7.decembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne rīkoja Bāriņtiesas
un Sociālā dienesta darba sanāksmi.
8.decembrī notika sanāksme, kurā pašvaldības vadība un atbildīgie speciālisti pārrunāja
jautājumus par atjaunojamā gājēju tilta pāri Dubnai dizainu.
9.decembrī 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.
9.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle rīkoja
atbildīgo darbinieku sanāksmi, lai pārrunātu jautājumus par Ziemassvētku tirdziņa
organizēšanu Līvānos 20., 21., un 23. decembrī.
9. un 21. decembrī Līvānu novada Kultūras centrā notika izbraukuma vakcinācija pret
Covid-19.
9.decembrī Līvānu novada domes vadība tikās ar SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” vadību, lai pārrunātu jautājumus par ūdensapgādes tīku izbūvi pilsētas ielā,
kur ES Kohēzijas projekta īstenošanas gaitā tika izbūvēti tikai kanalizācijas tīkli.
10.decembrī Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja vietniece vides
pārvaldības jomā Gunita Vaivode Rēzeknes novadā piedalījās Latgales plānošanas
reģiona sanāksmē par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem.
11.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods sveica Līvānu novada
Kultūras centra slāvu vokālo ansambli “Razdoļje” ar radošās programmas
pirmatskaņojumu.
13.decembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne rīkoja Sociālā
dienesta un Plānošanas un attīstības daļas sanāksmi par projektu realizācijas iespējām
sociālajā jomā.
14.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Nekustamo
īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne un Nekustamo īpašumu un
vides pārvaldības daļas nekustamo īpašumu speciālists Jānis Pastars piedalījās Rudzātu
pagasta valdes sēdē, lai pārrunātu jautājumus par nekustamo īpašumu apsaimniekošanu.
14.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods attālināti piedalījās
biedrības „Reģionālo attīstības centru apvienība” kopsapulcē.
14.decembrī tika rīkota atbildīgo darbinieku un viena no pakalpojumu sniedzējiem
tikšanās, lai pārrunātu jautājumus par apbedīšanas pakalpojumu nodrošināšanu.
15.decembrī notika Līvānu novada domes Apvienotā komiteju sēde.
16.decembrī notika Ārkārtas Līvānu novada domes sēde, kurā tika izskatīti 14 jautājumi.
16.decembrī notika sanāksme par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2019.-2025. gadam aktualizāciju.
17.decembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne vadīja Līvānu
novada domes Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi.
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17.decembrī notika pašvaldības vadības un atbildīgo darbinieku sanāksme, lai pārrunātu
jautājumus par jaunizbūvētā nokraušanas laukuma nodošanu ekspluatācijā.
21.decembrī notika Līvānu novada domes Attīstības plānošanas komisijas sēde.
22.decembrī notika Līvānu novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sēde.
22.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Latgales plānošanas reģiona rīkotajā sanāksmē ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu.
23.decembrī videokonferences režīmā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
No 28.decembra līdz 30. decembrim Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods devies atvaļinājumā.
28.decembrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Latgales speciālās ekonomiskās zonas sanāksmē Daugavpilī.
Notikušas vairākas pašvaldības vadības, atbildīgo speciālistu, pagastu pārvalžu vadītāju
un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” vadības sapulces, lai pārrunātu
aktuālos jautājumus par pilsētas un lauku ielu un ceļu tīrīšanu ziemas periodā un darbu
organizācijas uzlabošanu.
Katru pirmdienu tiek rīkotas pašvaldības vadības sanāksmes, kurās tiek pārrunāta esošā
situācija un tuvākā perioda uzdevumi.
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.
4. Par Maijas Dziesmas un Aijas Smirnovas atbrīvošanu
no Kultūras komisijas locekļa amata.
Ziņo Ināra Kalvāne
Līvānu novada dome ir saņēmusi 2021.gada 10.decembra iesniegumu (Nr.
LNP/2-2.12/21/382) no Maijas Dziesmas (adrese: (adrese)) un 2021.gada 15.decembra
iesniegumu (Nr. LNP/2-2.12/21/376) no Aijas Smirnovas (adrese: (adrese)) par
atbrīvošanu no Kultūras komisijas locekļa amata pienākumiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un
ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2021.gada
23.decembra ierosinājumu Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita
Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt Maiju Dziesmu, personas kods (personas kods), ar 2021.gada
30.decembri no Līvānu novada domes Kultūras komisijas sastāva.
2. Izslēgt Aiju Smirnovu, personas kods (personas kods), ar 2021.gada
30.decembri no Līvānu novada domes Kultūras komisijas sastāva.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Personāla
vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
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5. Par apbalvojuma “Gada balva sportā” piešķiršanu 2021. gadā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Līvānu novada dome ir saņēmusi iedzīvotāju 2021. gada 13. decembra
iesniegumu par apbalvojuma “Gada balva sportā” piešķiršanu 2021. gadā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21.
panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā Līvānu novada domes 2019. gada 29. augusta
noteikumu Nr. 5 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”
2.4.1, 2.4.2., 42.1., 42.2.apakšpunktu, Sporta komisijas 2021.gada 6.decembra lēmumu
Nr.7-4, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2021. gada
23. decembra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita
Pinupe), "Pret" – 1 (Valdis Labinskis), "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt apbalvojumu “Gada balva sportā” nominācijā „Gada cilvēks sportā”
Dainim Skrūzmanim, Līvānu novada iedzīvotājs, sportists – par nozīmīgu ieguldījumu
Grīvas multifunkcionālās sporta trases izveidē un attīstībā, velo sporta veida attīstībā,
aktīva dzīvesveida popularizēšanā un pozitīva Līvānu novada tēla veidošanā Latvijā un
ārvalstīs (izvirza 10 Līvānu novada iedzīvotāji) un apbalvot ar Līvānu novada domes
Pateicību un naudas balvu 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi) apmērā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Indra Upeniece un Uzskaites daļas vadītāja - galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz protokolēt savu pamatojumu atšķirīgajam balsojumam:
“Iebilstu, ka Gada balvas piešķiršana minētajai personai tiek saistīta ar
multifunkcionālās trases izbūvi. Jo šis projekts nav līdz galam sakārtots, arī iepriekšējās
sēdēs par to ir runāts, domes vadītājs ir solījis, ka pārrunās ar šī projekta virzītāju, lai
attiecībā uz labierīcībām šis projekts būtu arī estētiski pieņemams un tāpēc es uzskatu,
ka šīs balvas piešķiršana šinī brīdī ir ar šo pamatojumu priekšlaicīga.”
6. Par apbalvojuma “Gada balva sportā” piešķiršanu 2021. gadā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Līvānu novada dome ir saņēmusi Līvānu novada domes Sporta komisijas
priekšlikumu par apbalvojuma “Gada balva sportā” piešķiršanu 2021. gadā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21.
panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā Līvānu novada domes 2019. gada 29. augusta
noteikumu Nr. 5 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”
2.4.1, 2.4.2., 42.1., 42.2.apakšpunktu, Sporta komisijas 2021.gada 6.decembra lēmumu
Nr.7-4, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2021.gada
23.decembra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par"
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(Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita
Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt apbalvojumu “Gada balva sportā” nominācijā “Gada labākā sporta
komanda” basketbola komanda BK “Līvāni” - par iekļūšanu Latvijas basketbola Užavas
kausa izcīņas ceturtdaļfinālā un apbalvot ar Līvānu novada domes Pateicību un naudas
balvu kopsummā 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) apmērā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Indra Upeniece un Uzskaites daļas vadītāja - galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
7. Par apbalvojuma “Gada balva sportā” piešķiršanu 2021. gadā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Līvānu novada dome ir saņēmusi Līvānu novada domes Sporta komisijas
priekšlikumu par apbalvojuma “Gada balva sportā” piešķiršanu 2021. gadā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, Līvānu
novada domes 2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Līvānu pašvaldības
nolikums” 44. punktu, Līvānu novada domes 2021. gada 10. februāra saistošajiem
noteikumiem Nr. 3 „Par Līvānu novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam”,
Līvānu novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja atklāti
balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt apbalvojumu “Gada balva sportā” nominācijā „Gada mecenāts sportā”
uzņēmējam Ziedonim Zepam par sadarbību, entuziasmu un sniegto finansiālo atbalstu
bērnu izaugsmē futbolā, par nozīmīgu ieguldījumu Līvānu futbola komandas startam
Latvijas Futbola federācijas 3.līgas Austrumu reģionā, sportiskā dzīvesveida
popularizēšanā un futbola tradīciju saglabāšanā (izvirza Līvānu novada domes Sporta
komisija) un apbalvot ar Līvānu stikla piemiņas velti 100,00 EUR vērtībā, kas tiks
apmaksāta no Līvānu novada pašvaldības budžeta Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejai iedalītajiem līdzekļiem 2021.gadā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Indra Upeniece un Uzskaites daļas vadītāja - galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.

8. Dzīvokļa jautājums Nr. 1.
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Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot K. G., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), 2021. gada 15. decembra
iesniegumu par īres tiesību piešķiršanu, konstatēts, ka persona ir atzīstama par jauno
ģimeni, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20. pantu šajā
likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un
tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo
jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15., 20. pantu, Līvānu novada
domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.1., 7.6.1.apakšpunktu, 2., 11., 17, 18. punktu,
ņemot vērā Dzīvokļu jautājumu komisijas 17.12.2021. lēmumu Nr.17-1(9), Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 23.12.2021. ierosinājumu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt K. G., ģimenes sastāvs 3 cilvēki, deklarētā dzīvesvietas adrese,
(adrese), labiekārtota divistabu dzīvokļa Rīgas ielā 63A-13, Līvānos, Līvānu novadā,
īres tiesības uz laiku līdz 2022.gada 1.jūlijam, ar tiesībām slēgt jaunu līgumu, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2. K. G. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par divistabu dzīvokļa Rīgas ielā 63A-13,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
3. K. G. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu un ģimenes locekļu –
vīra K. G., dēla J. G., dzīvesvietu īrētajā dzīvoklī Rīgas ielā 63A-13, Līvānos, Līvānu
novadā.
4. Izslēgt K. G. no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.6 “Pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšana” jauno ģimeņu uzskaites kārtas Nr.10.
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.

9. Dzīvokļa jautājums Nr. 2.
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Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot S. E., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2021. gada 24. novembra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka persona ir biedrības
“Baltā māja” 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 trešo, ceturto
daļu, Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.7., 7.4. apakšpunktu, 2., 11.,
36.punktu, ņemot vērā Dzīvokļu jautājumu komisijas 17.12.2021. lēmumu Nr. 17-1(10),
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 23.12.2021. ierosinājumu,
Līvānu novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut S. E., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 4 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo
telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.18.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
10. Dzīvokļa jautājums Nr. 3.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot M. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2021. gada 10. decembra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir pašvaldības
PII “Rūķīši” 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.
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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.pantu, 211. panta trešo, ceturto
daļu, Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.7., 7.4.apakšpunktu, 2., 11.,
36.punktu, ņemot vērā Dzīvokļu jautājumu komisijas 17.12.2021. lēmumu Nr. 17-1(12),
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 23.12.2021. ierosinājumu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs,
Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut M. L., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 3 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo
telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.19
.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
11. Dzīvokļa jautājums Nr. 4.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot S. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese) 2021. gada 01. novembra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka S. B. ir pēc soda
izciešanas no ieslodzījumu vietas atbrīvotas personas statuss, kas nav nodrošināta ar
atsevišķu dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20. pantu šajā
likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un
tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo
jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta 5. daļu, 15. pantu,,
Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 2., 11., 36.punktu, ņemot vērā Dzīvokļu
jautājumu komisijas 17.12.2021. lēmumu Nr. 17-1(11), Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas 23.12.2021. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti
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balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut S. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 1 cilvēks,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.2 “Pirmās kārtas palīdzības nodrošināšana” ar kārtas
Nr.10.
.
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.
Domes sēdi atstāj deputāts Jānis Klaužs
12. Par izmaiņām medību koordinācijas komisijas sastāvā.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Līvānu novada dome ir saņēmusi 2021. gada 10. novembra iesniegumu no
Oskara Bērziņa (adrese: Līvānu novads, Rožupes pagasts, “Rožkrasti”) par uzņemšanu
Līvānu novada medību koordinācijas komisijā, kā arī biedrības „Zemnieku Saeima”
2021. gada 28. oktobra iesniegumu par Ramisa Aļijeva atsaukšanu no darbības komisijā
un pilnvarotā pārstāvja deleģēšanu Medību koordinācijas komisijā, kā arī Lauku atbalsta
dienesta 2021. gada 25. oktobra iesniegumu Nr. 03.2-11/21/502-e par medību
koordinācijas komisijas deleģētās personas izmaiņām.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumu Nr.269
"Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību
koordinācijas komisijām" 3. punktu, komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no
attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa vienam
pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un meža īpašnieku apvienības.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu,
Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 "Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām"
3.punktu, un Tautsaimniecības komitejas 23.12.2021. ierosinājumu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Līvānu novada medību koordinācijas komisijas sastāva biedrības
„Zemnieku Saeima” pārstāvi Ramisu Aļijevu.
2. Iekļaut Līvānu novada medību koordinācijas komisijas sastāvā biedrības
„Zemnieku Saeima” pārstāvi Oskaru Bērziņu.
3. Izslēgt no Līvānu novada medību koordinācijas komisijas sastāvā Lauku
atbalsta dienesta pārstāvi Arni Griboniku.
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4. Iekļaut Līvānu novada medību koordinācijas komisijas sastāvā Lauku atbalsta
dienesta pārstāvi Natāliju Dektjarjovu.
5. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece vides pārvaldības
jomā Gunita Vaivode.
13. Par saistošajiem noteikumiem „ Par reklāmas un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un
pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālu izvietošanu Līvānu novadā”.
Ziņo Jānis Magdaļenoks
Vārds tiek dots domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei, domes deputātam
Valdim Labinskim
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15.,
16.punktu, Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012. gada 30.
oktobra noteikumu Nr. 732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 45. punktu, ņemot vērā
Līvānu novada domes Kultūras komisijas 2021. gada 5. oktobra ierosinājumu
Nr.2021/02-7, Finanšu komitejas, Tautsaimniecības komitejas 2021.gada 23.decembra
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti ar 9 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 2 (Maija Spūle,
Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes 2021.gada 30.decembra saistošos
noteikumus Nr.21 „ Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un pašvaldības nodevu par reklāmas,
afišu, sludinājumu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu 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 atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada būvvaldes vadītāja
Diāna Rjaboškapova.
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Pielikumā:
1) saistošie noteikumi Nr.21 „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un pašvaldības nodevu par
reklāmas, afišu, sludinājumu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu Līvānu
novadā” uz 6 lpp.,
2) saistošo noteikumu Nr.21 „ Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un pašvaldības nodevu par
reklāmas, afišu, sludinājumu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu Līvānu
novadā” paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
14. Par Līvānu novada pagastu pārvalžu maksas pakalpojumiem.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Saskaņā ar
Līvānu novada domes 2021.gada 26.augusta saistošajiem
noteikumiem Nr. 17 “Par Līvānu novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā
esošo dzīvojamo telpu īres maksu” pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo
dzīvojamo telpu īres maksa, sākot ar 2022.gada 1.janvāri, tiek noteikta katrai dzīvojamai
mājai atbilstoši tās kadastrālajai vērtībai. Pamatojoties uz 2021.gada 28.oktobra Līvānu
novada domes lēmuma Nr. 17-26 “Par īres maksas noteikšanu pašvaldības dzīvojamām
telpām” 1.2. apakšpunkta pielikumam Nr. 2 ir apstiprināta īres maksa Līvānu novada
pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošām dzīvojamām telpām Rožupē,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 1.3.apakšpunkta pielikumam Nr. 3 – Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu novadā un 1.4. apakšpunkta pielikumam Nr. 4 – Upeniekos,
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, kas stājas spēkā ar 2022.gada 1.janvāri. Līdz ar to no
Līvānu novada pagastu pārvalžu maksas pakalpojumu cenrāža nepieciešams izslēgt
pakalpojuma veidu “īres maksa”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2021.gada 23.decembra ierosinājumu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Līvānu novada Rožupes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu
cenrāža pakalpojuma veidu “4. īres maksa”.
2. Izslēgt no Līvānu novada Rudzātu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu
cenrāža pakalpojuma veidu “10. īres maksa”.
3. Izslēgt no Līvānu novada Sutru pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu
cenrāža pakalpojuma veidu “8. īres maksa pašvaldības dzīvojamās mājās”.
4. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Līvānu novada pagastu pārvalžu vadītāji.
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Pielikumā: pagastu pārvalžu maksas pakalpojumu cenrāži uz 3 lpp.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo Ginta Kraukle
Paskaidro Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne
Līvānu novada dome 2020. gada 25. jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 12-20 „Par
zemes vienības nodošanu atsavināšanai”, ar kuru zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
7666 011 0079 Rožupes pagastā, Līvānu novadā tika nodota atsavināšanai.
Līvānu novada pašvaldības nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7666 011
0079 reģistrēts Daugavpils tiesas Rožupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000619533, un sastāv no zemes vienības 1,85 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666 011 0079.
SIA “Latio” 2021. gada 23. novembra vērtējumā Nr. V/21 – 4621 nekustamā
īpašuma Līvānu novadā, Rožupes pagastā, „Dzilnes” aprēķinātā tirgus vērtība ir EUR 4
000 (četri tūkstoši euro).
Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas 2021. gada 9. decembra sēdē pieņēma lēmumu Nr.1-3.3/21/19(1), ar kuru
noteica nekustamā īpašuma „Dzilnes”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā nosacīto cenu
5075,00 EUR (pieci tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 00 centi).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 14. panta pirmās daļas 2. punktu,
21.panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.
panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 8. panta trešo, sesto un
septīto daļu, 9. panta otro daļu, 10. panta pirmo un otro daļu, 13.pantu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta otro
punktu, ņemot vērā Līvānu novada domes 2020. gada 25. jūnija lēmumu Nr.12-20 „Par
zemes vienības nodošanu atsavināšanai”, Līvānu novada domes Privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2021. gada 7. decembra ierosinājumu, SIA
“Latio” 2021. gada 23. novembra vērtējumu Nr. V/21 – 4621, Finanšu komitejas 2021.
gada 23. decembra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita
Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Dzilnes”, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā ar kadastra numuru 7666 011 0079, kas sastāv no vienas zemes vienības
1,85 ha platībā ar kadastra apzīmējums 7666 011 0079, nosakot atsavināšanas veidu –
mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā
nosacīto cenu – 5075,00 EUR (pieci tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 00 centi).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā
izsoles noteikumus (pielikumā).
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4. Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai publicēt sludinājumu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Līvānu novada
interneta vietnē www.livani.lv un organizēt izsoli.
Pielikumā:

Nekustamā īpašuma “Dzilnes”, Rožupes pagasts, Līvānu novads
izsoles noteikumi uz 3 lpp.

16. Par izmaiņām Rudzātu speciālās pamatskolas amata vienību sarakstā.
Ziņo Ginta Kraukle
Paskaidro Rudzātu speciālās pamatskolas direktors Edgars Vaivods
Līvānu novada dome ir saņēmusi Rudzātu speciālās pamatskolas 2021. gada 29.
novembra iesniegumu Nr.1.12/45 par izmaiņām amata vienību sarakstā, ar lūgumu
samazināt amata vienību “veļas pārzinis”, profesijas kods 912103, 0,5 likmes, sakarā ar
darba organizācijas maiņu iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 23. decembra ierosinājumu, Līvānu novada
dome atklāti ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Rudzātu speciālās pamatskolas amatu vienību saraksta amata
vienību “veļas pārzinis”, profesijas kods 912103 , 0,5 likmes ar darba algu 530,00 EUR
mēnesī par vienu likmi.
2. Apstiprināt Rudzātu speciālās pamatskolas amatu vienību sarakstu
(pielikumā).
3. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Rudzātu speciālās pamatskolas direktors Edgars Vaivods.
Pielikumā: Rudzātu speciālās pamatskolas amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
17. Par izmaiņām Līvānu 1. vidusskolas amata vienību sarakstā.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātam, Līvānu 1. vidusskolas direktoram Gatim Pastaram
Līvānu novada dome ir saņēmusi Līvānu 1. vidusskolas 2021. gada 17. decembra
iesniegumu Nr. 1-11/60 par izmaiņām amata vienību sarakstā, ar lūgumu samazināt
amata vienību “pavāra palīgs”, profesijas kods 9412 01, 0,25 likmes, sakarā ar darba
organizācijas maiņu iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2021. gada 23. decembra ierosinājumu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis
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Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Līvānu 1.vidusskolas amatu vienību saraksta amata vienību “pavāra
palīgs”, profesijas kods 9412 01 , 0,25 likmes ar darba algu 520,00 EUR mēnesī par
vienu likmi.
2. Apstiprināt Līvānu 1. vidusskolas amatu vienību sarakstu (pielikumā).
3. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Līvānu 1.vidusskolas direktors Gatis Pastars.
Pielikumā: Līvānu 1.vidusskolas amatu vienību saraksts uz 2 lpp.
18. Par līdzekļu piešķiršanu videonovērošanas sistēmas ierīkošanai.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātiem Kasparam Stikānam, Andrejam Bondarevam
Paskaidro PII “Rūķīši” vadītaja Aija Grugule, Informātikas daļas vadītājs Juris Sniķers
Izskatot Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” 2021.gada
13.decembra vēstuli Nr. 1-8/50 par līdzekļu piešķiršanu videonovērošanas sistēmas
ierīkošanai ēkai Avotu ielā 2, Līvānos un Rīgas ielā 13, Līvānos, kuras izmaksas saskaņā
ar veikto tirgus izpēti sastāda 8889,99 EUR (ieskaitot PVN), lai nodrošinātu bērnu
drošību un pašvaldības nekustamā īpašuma teritorijas uzraudzību, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu
komitejas 2021.gada 23.decembra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar
11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Paredzēt Līvānu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā līdzekļus
8889,99 EUR Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādei “Rūķīši” videonovērošanas
sistēmas ierīkošanai Avotu ielā 2, Līvānos, Līvānu novadā un videonovērošanas
sistēmas un pieejas kontroles ierīkošanai Rīgas ielā 13, Līvānos, Līvānu novadā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši”
vadītāja Aija Grugule, Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Juris Sniķers un Finanšu
daļas vadītāja Helēna Jablonska.

19. Par līdzekļu piešķiršanu pabalstiem.
Ziņo Ginta Kraukle
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Izskatot Līvānu novada domes Finanšu daļas ierosinājumu par papildus līdzekļu
piešķiršanu 1080,00 EUR apmērā apbedīšanas pabalstu izmaksai līdz gada beigām
sakarā ar to, ka Līvānu novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžetā šim mērķim
paredzētie līdzekļi jau ir izlietoti, saskaņā ar Līvānu novada domes 2021. gada 25. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 10 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem
Līvānu novadā” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30. pantu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā Finanšu
komitejas 2021. gada 23. decembra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus līdzekļus 1080,00 EUR apmērā apbedīšanas pabalstu
izmaksai 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 izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska.
20. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātam Jānim Magdaļenokam
Līvānu novada dome apbalvo ar naudas balvām sportistus saskaņā ar Līvānu
novada domes 2018. gada 29. novembra noteikumiem Nr. 4 „Par naudas balvu
piešķiršanu Līvānu novada sportistiem” (turpmāk – Noteikumi).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.
panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Līvānu novada domes Sporta komisijas 2021.
gada 6. decembra ierosinājumu, Finanšu komitejas 2021. gada 23. decembra
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 9 balsīm "Par" (Dace Jankovska,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis
Labinskis) un deputātam Andrejam Bondarevam baološanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Par piedalīšanos Latvijas pieaugušo, jaunatnes, junioru izlases sastāvā
pasaules un Eiropas čempionātos (olimpiskajos sporta veidos) atbilstoši Noteikumu 3.2.
apakšpunktam, apbalvot ar naudas balvu:
1.1. DĀVI SKREIVERU - par piedalīšanos Latvijas izlases sastāvā U-18
basketbolā FIBA Challengen turnīrā Turcijā - 150,00 EUR,
1.2. LAINI LAUSKU - par piedalīšanos Latvijas izlases sastāvā U-18 volejbolā 150,00 EUR,
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1.3. SANTU SANIJU VUŠKĀNI - par piedalīšanos Latvijas izlases sastāvā U17 futbolā - 150,00 EUR.
2. Par piedalīšanos Latvijas izlases sastāvā pasaules un Eiropas čempionātos
sportistiem ar īpašām vajadzībām atbilstoši Noteikumu 3.4. apakšpunktam, apbalvot ar
naudas balvu:
2.1. RAIMUNDU BEGINSKI – par izcīnīto 3. vietu Eirolīgas čempionātā 2021
ratiņbasketbolā, MVP - 150,00 EUR.
3. Par izcīnītām godalgotam vietām veterāniem pasaules un Eiropas čempionātos
atbilstoši Noteikumu 3.7.2. apakšpunktam neolimpiskajos sporta veidos, apbalvot ar
naudas balvu:
3.1. ALĪDU ĀBOLU - par 1. vietu Eiropas veterānu čempionātā 24 stundu
rogainingā grupā 65+ – 90,00 EUR,
3.2. GUNDEGU JURĀNI - par 1. vietu Eiropas veterānu čempionātā 24 stundu
rogainingā grupā 55+ – 90,00 EUR,
3.3. VARI PEISENIEKU - par 1. vietu Eiropas veterānu čempionātā 24 stundu
rogainingā grupā 55+ – 90,00 EUR,
3.4. JURI ŠVIRKSTU - par 1. vietu Eiropas veterānu čempionātā 24 stundu
rogainingā grupā 55+ – 90,00 EUR.
4. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas čempionātos pieaugušajiem
atbilstoši Noteikumu 3.12.1.apakšpunktam olimpiskajos sporta veidos, apbalvot ar
naudas balvu:
4.1. SOLVEIGU OZOLU-OZOLIŅU - par izcīnīto 1. vietu 3000 m kavēkļu
skrējienā - 250,00 EUR,
4.2. KITIJU VALTERI - par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā pusmaratonā250,00 EUR,
4.3.VITU ORMANI - par izcīnīto 2. vietu Latvijas čempionātā 20 km soļošanā150,00 EUR.
5. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas jaunatnes (no 16 gadiem) un
junioru čempionātos atbilstoši Noteikumu 3.13.1. apakšpunktam olimpiskajos sporta
veidos, apbalvot ar naudas balvu:
5.1. EMĪLU SPURIŅU - par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā U-18 grupā
5000 m soļošanā - 120,00 EUR,
5.2. DMITRIJU ISAJEVU - par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā boksā svara
kategorija līdz75 kg -120 EUR,
5.3. NIKITU BONDAREVU - par izcīnīto 2. vietu Latvijas čempionātā krosā U18 - 100,00 EUR.
6. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas čempionātos pieaugušajiem
atbilstoši Noteikumu 3.12.2. apakšpunktam neolimpiskajos sporta veidos, apbalvot ar
naudas balvu:
6.1.ALEKSEJU PETROVU - par izcīnīto 1. vietu 25. atklātajā Latvijas
čempionātā “Latvia Open2021” kikboksā - 70,00 EURm
6.2. LINARDU POZOLIŠEVU - par izcīnīto 1. vietu 25. atklātajā Latvijas
čempionātā “Latvia Open2021” kikboksā - 70,00 EUR,
6.3. ALEKSANDRU GASPEROVIČU – par izcīnīto 2. vietu 25. atklātajā
Latvijas čempionātā “Latvia Open2021” kikboksā - 60,00 EUR,
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6.4. UĢI ĀBOLIŅU- par izcīnīto 2. vietu 25. atklātajā Latvijas čempionātā
“Latvia Open2021” kikboksā - 60,00 EUR.
7. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas jaunatnes (no 16 gadiem) un junioru
čempionātos atbilstoši Noteikumu 3.13.2. apakšpunktam neolimpiskajos sporta veidos,
apbalvot ar naudas balvu:
7.1. NORMUNDU LOČMELI - par izcīnīto 2. vietu 25. atklātajā Latvijas
čempionātā “Latvia Open2021” kikboksā – 50,00 EUR,
7.2. MARIANNU TARABANOVU - par izcīnīto 3. vietu 25. atklātajā Latvijas
čempionātā “Latvia Open2021” kikboksā – 40,00 EUR.
8. Par izcīnītām godalgotām vietām veterāniem Latvijas čempionātos, Latvijas
veterānu sporta spēlēs atbilstoši Noteikumu 3.14. apakšpunktam, apbalvot ar naudas
balvu:
8.1. LEONTĪNI VĪTOLU - par izcīnīto 1. vietu 200 m 58. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.2. ANNU IVBULI - par izcīnīto 1. vietu 100 m 58. Latvijas pašvaldību sporta
veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.3. MĀRĪTI VILCĀNI - par izcīnīto 1. vietu trīssollēkšanā 58. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.4. ELZU RŪSIŅU - par izcīnīto 1. vietu 800 m58. Latvijas pašvaldību sporta
veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.5. MĀRĪTI VASIĻJEVU- par izcīnīto 1. vietu tāllēkšanā 58. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.6. ZOJU RIBUŠU - par izcīnīto 3. vietu 3000m soļošanā 58. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 60,00 EUR,
8.7. JĀNI MANKOVSKI - par izcīnīto 1. vietu trīssoļlēkšanā 58. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.8. JĀNI LUDĀNU - par izcīnīto 1. vietu šķēpa mešanā 58. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.9. JURI LEBEDOKU - par izcīnīto 1. vietu trīssoļlēkšanā 58. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.10. JĀNI VAŽŅEVIČU - par izcīnīto 2. vietu 3000 m soļošanā 58. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 70,00 EUR,
8.11. KRISTAPU JANKOVSKI - par izcīnīto 2. vietu 100m 58. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 70,00 EUR,
8.12. ANDREJU BONDAREVU - par izcīnīto 3. vietu 400m 58. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 60,00 EUR,
8.13. BEĀTI SKRŪZMANI - par izcīnīto 2. vietu 25 km krosa riteņbraukšanā
58. Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 70,00 EUR,
8.14. JURI BROKU - par izcīnīto 3. vietu 25 km krosa riteņbraukšanā 58.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 60,00 EUR,
8.15. ULDI ALKSNI - par izcīnīto 1. vietu orientēšanās sportā 58. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR,
8.16. ANDRI KOSMOČOVU - par izcīnīto 1. vietu orientēšanās sportā 58.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR.
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9. Par izcīnītām godalgām sporta spēļu komandām atbilstoši noteikumu 3.16.1.
apakšpunktam, apbalvot ar naudas balvu:
9.1. vīriešu pludmales volejbola komandu 60+ - par izcīnīto 1. vietu 58.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs pludmales volejbolā un
apbalvot komandas locekļus JĀNI KLAUŽU, ULDI BLŪMU, VILNI JĒGERI, UĢI
GARKLĀVU – 100,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram
komandas loceklim,
9.2. sieviešu pludmales volejbola komandu 30+ - par izcīnīto 2. vietu 58.
Latvijas pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs pludmales volejbolā un
apbalvot komandas locekļus VITU ŠKOLINU, AGITU ŠLESERI, GUNU STŪRĪTI60,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas
loceklim,
9.3. Sieviešu stafetes komandu - par izcīnīto 2. vietu 58. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs mazajā zviedru stafetē un apbalvot komandas
locekļus KITIJU VALTERI, MĀRĪTI VASIĻJEVU, MĀRĪTI VILCĀNI, ZOJU
RIBUŠU -80,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram
komandas loceklim,
9.4. sieviešu volejbola komandu 30+ - par izcīnīto 3. vietu 58. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs volejbolā un apbalvot komandas
locekļus MARIKU RUDZĪTI-GRIĶI, OLITU BIDZĀNI, LIENI SNIĶERI, INITU
SMIRNOVU, SVETLANU KOŽUHOVSKU, JEĻENU KOZERI, INTU RUMAKU,
INGU IVANOVU - 160,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās
katram komandas loceklim,
9.5. vīriešu minifutbola komandu 50+ - par izcīnīto 3. vietu 58. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs minifutbolā un apbalvot komandas
locekļus SERGEJU SOTČENKO, VADIMU KIBIŠU, JURIJU VASIĻJEVU, IVARU
PAEGLI, NIKOLAJU BOĻŠAKOVU, EDMUNDU LATAĻČUKU, SERGEJU
TOMAŠEVU - 140,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram
komandas loceklim.
10. Par novada sportista vai sporta spēļu komandas sagatavošanu un izcīnītajām
godalgotajām vietām sporta sacensībās atbilstoši Noteikumu 3.17. apakšpunktam,
apbalvot ar naudas balvu sekojošus trenerus:
10.1. ANDREJU BONDAREVU - vieglatlētikas treneris - 125,00EUR,
10.2. DMITRIJU SERJOGINU - vieglatlētikas treneris - 125,00 EUR,
10.3. VITU ŠKOLINU - volejbola trenere - 75,00 EUR,
10.4. EDGARU CIMARU - basketbola treneris - 75,00 EUR,
10.5. JĀNI BULMEISTERU - futbola treneris - 75,00 EUR,
10.6. VJAČESLAVU GRIGORJEVU - vieglatlētikas treneris - 60,00 EUR,
10.7. JOSIFU KOVČI – kikboksa treneris – 35,00 EUR.
11. Līdzekļus naudas balvas izmaksām kopsummā, 4600,00 EUR paredzēt
Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” budžetā 2022.
gadam.
12. Noteikt, ka sportistu naudas balvas tiek pārskaitītas uz sportistu kontiem līdz
2022. gada jūnijam.
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13. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora vietniece Aija Usāne, MJIC “Kvartāls” vadītāja p.i. Zane Praņevska un
Uzskaites daļas vadītāja – galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
21. Par Līvānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu īpašumā bez
atlīdzības valstij.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātam Kasparam Stikānam
Paskaidro Nekustā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne
Pamatojoties uz Nodrošinājuma valsts aģentūras vēstuli (reģistrēta 14.06.2021.
Nr. LNP/2-1.6/21/1486) par Līvānu novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 003 2326 Rīgas ielā 2S, Līvānos, Līvānu
novadā nodošanu valstij Iekšlietu ministrijas personā, Līvānu novada dome 2021. gada
30. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 16-39 “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
76110032326 Rīgas ielā 2S, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu valstij Iekšlietu
ministrijas personā”.
Īpašuma tiesības Līvānu novada pašvaldībai uz nekustamo īpašumu Rīgas ielā
2S, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 003 2326, kas sastāv no zemes
vienības 35008 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 2326, 2021. gada 13.
decembrī reģistrētas Daugavpils tiesas Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000620696. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 003 2326 nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 7611 003 2326 nav nepieciešama Līvānu novada pašvaldībai tās
autonomo funkciju nodrošināšanai. Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7611 003
2326 nodošana valsts īpašumā nepieciešama Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma
21. pantā, likuma “Par policiju” 3. pantā un citos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu
nodrošināšanai.
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktā noteikts, ka dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un, ka tikai dome var
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otrajā daļā ir noteikts, ka
atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas
atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas
lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma
nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas veikšanai nekustamais
īpašums tiek nodots. Nostiprinot valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu,
zemesgrāmatā, izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem
tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots,
atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas
personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes
funkcijas veikšanai, valsts šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai
personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17., 27.
punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 6.
punktu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo daļu, 42. panta otro daļu, 43. pantu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nodot bez atlīdzības īpašumā valstij, Iekšlietu ministrijas personā, Līvānu
novada pašvaldības nekustamo īpašumu Rīgas ielā 2S, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra
numurs 7611 003 2326, kas sastāv no vienas zemes vienības 35008 m2 platībā ar
kadastra apzīmējumu 7611 003 2326, šādas valsts pārvaldes funkcijas veikšanai –
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, likumā “Par policiju” un citos normatīvajos
aktos noteikto uzdevumu nodrošināšanai.
2. Noteikt aizliegumu valstij Iekšlietu ministrijas personā atsavināt un apgrūtināt
nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7611 003 2326 ar lietu tiesībām, attiecīgi par to
izdarot atzīmi Zemesgrāmatā.
3. Noteikt pienākumu valstij Iekšlietu ministrijas personā bez atlīdzības nodot
lēmumā 1. punktā minēto nekustamo īpašumu Līvānu novada pašvaldībai atpakaļ, ja tas
vairs netiek izmantots valsts pārvaldes funkcijas veikšanai – Ugunsdrošības un
ugunsdzēsības likumā, likumā “Par policiju” un citos normatīvajos aktos noteikto
uzdevumu nodrošināšanai, attiecīgi par to izdarot atzīmi Zemesgrāmatā.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Līvānu novada domes nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne.
22. Par dzīvokļa īpašuma Nr.49, Zaļā ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai
Ziņo Ginta Kraukle
Paskaidro Nekustā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts S..I., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2021.
gada 9. decembra iesniegums (reģistrācijas Nr. LNP/2-7.1/21/1715) par viņa īrētā 3 –
istabu dzīvokļa Nr. 49, Zaļā ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai.
Izskatot augstāk minēto iesniegumu, konstatēts, ka dzīvokļa īrnieks S. I. dzīvokli
īrē no 2018. gada 26. janvāra, dzīvojamās telpas īres līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku
iepriekšējās īrnieces – vecmātes A. B., kas dzīvokli īrēja no 1976. gada, vietā. Īrniekam
par dzīvojamām telpām īres un komunālo maksājumu parāda nav.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punkts
nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu.
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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 21. decembra ierosinājumu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Nostiprināt zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda īpašuma
tiesības dzīvokļa Nr. 49 īpašumam Zaļā ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv no 3
– istabu dzīvokļa, dzīvojamās mājas kopīpašuma ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0307
001 un zemesgabala 3457 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0307 Zaļā ielā
4, Līvānos, Līvānu novadā, 6059/268713 domājamām daļām.
2. Atļaut atsavināt dzīvokļa Nr. 49 īpašumu Zaļā ielā 4, 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 atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers un Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra
Vilcāne.
23. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 16, Rīgas ielā 128, Līvānos, Līvānu novadā
nodošanu atsavināšanai.
Ziņo Ginta Kraukle
Paskaidro Nekustā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītāja Antra Vilcāne
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.
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa nosaka, ka
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punkts
nosaka, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu.
Tiek konstatēts, ka augstākminētais īpašums nav nepieciešams Līvānu novada
pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai, tādejādi tas var būt atsavināms
likumā noteiktajā kārtībā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17., 27.
punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2.
punktu, 4. panta pirmo daļu, 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo, otro,
piekto daļu, 45. panta trešo un ceturto daļu, 8. panta otro un trešo daļu, Dzīvokļa
īpašuma likuma 6. pantu, Zemesgrāmatu likuma 3. pantu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. un 7. pantu, Ministru kabineta
2011. gada 1. februāra noteikumu Nr. 109 ”Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta” 11.5. apakšpunktu, ņemot vērā Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2021. gada 7. decembra ierosinājumu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, 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 atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītāja Antra Vilcāne.
24. Par kļūdaini aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un
nokavējuma naudas dzēšanu
Ziņo Ginta Kraukle
Paskaidro Nekustā īpašuma un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece Ligita Ancāne
Izskatot Līvānu novada nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu,
konstatēts, ka SIA “Laudamus Domine”, reģistrācijas numurs 40103645841 ir
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nekustamā īpašuma nodokļa parāds par ½ domājamo daļu no ēkām nekustamajā
īpašumā “Dzintari”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7652 007 0073.
Izskatot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts:
Nekustamā īpašuma nodokļa parāds ir par 2019., 2020. un 2021.gadu,
kopsummā 30,70 EUR, tai skaitā pamatparāds 25,42 EUR un nokavējuma nauda 5,28
EUR.
Saskaņā ar nekustamā īpašuma “Dzintari”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā
zemesgrāmatas ierakstiem, 2013.gada 17.jūnijā, pamatojoties uz 2013.gada 23.maija
pirkuma līgumu Nr.1460, īpašumtiesības uz zemi un ½ domājamo daļu no ēkām
reģistrētas uz SIA “Laudamus Domine”. 2018.gada 23.maijā, pamatojoties uz 2018.gada
29.marta pirkuma līgumu, īpašumtiesības uz zemi un ½ domājamo daļu no ēkām SIA
“Laudmus Domine” ir izbeigušās.
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra datiem, pēc pēdējā darījuma
2018.gada 29.maijā, ½ domājamā daļa no ēkām piederēja jaunajam īpašniekam un ½
domājamā daļa no ēkām - SIA “Laudamus Domine”. Likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 2.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā
juridiskās personas, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai – šajā likumā noteiktajos
gadījumos – lietošanā ir nekustamais īpašums. Šī panta otrajā daļā ir noteikts, ka par
nekustamā īpašuma īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma persona, kuras
īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas zemesgrāmatā vai kurai piederošais
nekustamais īpašums (ēkas un inženierbūves) līdz Zemesgrāmatu likuma spēka
atjaunošanai ir reģistrēts pašvaldībā vai Valsts zemes dienestā. Pamatojoties uz
minētajām likuma normām tika aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis. SIA
“Laudamus Domine” tika sūtīti maksāšanas paziņojumi, kuri saskaņā ar likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 10.pantu nav apstrīdēti.
Ņemot vērā, ka nodoklis netika maksāts, 2021.gada 09.novembrī Līvānu novada
dome izdeva izpildrīkojumu Nr. LNP/2-1.24/21/10 par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīda kārtībā. Izpildrīkojums 2021.gada 10.novembrī tika nosūtīts
parādniekam. SIA “Laudamus Domine” pārstāvis sazinājās ar Nekustamo īpašumu un
vides pārvaldības daļas speciālistiem un paskaidroja, ka ar nodokļa parādu apgrūtinātais
īpašums ir pārdots. Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas speciālisti sazinājās
ar Valsts zemes dienestu, kurš veica datu pārbaudi un kadastra reģistra datos tika veikti
labojumi, kuru rezultātā SIA “Laudamus Domine” minētā īpašuma daļa nepieder.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 10.pantu persona var paļauties, ka iestādes
rīcība ir tiesiska un konsekventa, iestādes kļūda, kuras pieļaušanā persona nav
vainojama, nedrīkst radīt personai nelabvēlīgas sekas (tiesiskās paļāvības princips).
Ņemot vērā, ka Valsts zemes dienesta kadastra reģistra datos radušās
neprecizitātes dēļ nekustamā īpašuma nodoklis 30,70 EUR apmērā, tai skaitā
pamatparāds 25,42 EUR un nokavējuma nauda 5,28 EUR ir nepamatoti aprēķināts - tas
ir dzēšams.
Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, pašvaldību
budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās
nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš
attiecīgā pašvaldība.
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Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtā daļa nosaka, ka Valsts
ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā
internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts
citādi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.panta pirmo, otro, trešo daļu, 25.panta trešo
daļu, ceturto daļu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.panta pirmo un otro daļu
un 7.panta trešo daļu, Administratīvā procesa likuma 10.pantu, ņemot vērā Finanšu
komitejas 2021.gada 23.decembra ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar
11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Dzēst SIA “Laudamus Domine”, reģistrācijas numurs 40103645841, kļūdaini
aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli un nokavējuma naudu 30,70 EUR apmērā par ½
domājamo daļu no ēkām nekustamajā īpašumā Dzintari, Jersikas pagastā, Līvānu novadā
ar kadastra numuru 7652 007 0073.
2. Publicēt Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv informāciju par
nodokļa parādu dzēšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamā īpašuma un vides
pārvaldības daļas vadītājas vietniece nekustamo īpašumu jomā Ligita Ancāne.
25. Par saistošo noteikumu „ Grozījumi Līvānu novada domes 2021. gada
10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par Līvānu novada pašvaldības
dāvinājumiem un ziedojumiem 2021. gadam”” apstiprināšanu.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu un 30.pantu, likumu
„Par budžetu un finanšu vadību” 6.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46. pantu, Līvānu novada dome atklāti ar 10 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita
Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes 2021. gada 30. decembra saistošos
noteikumus Nr. 22 „Grozījumi Līvānu novada domes 2021. gada 10. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 4 „Par Līvānu novada pašvaldības dāvinājumiem un ziedojumiem 2021.
gadam”” (skat. pielikumā ).
2. Uzdot Personāla vadības un administratīvajai daļai saistošos noteikumus triju
darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
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3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un Finanšu daļas
vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā:
1) Līvānu novada domes 2021. gada 30. decembra saistošie noteikumi Nr.22 „Grozījumi
Līvānu novada domes 2021. gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par Līvānu
novada pašvaldības dāvinājumiem un ziedojumiem 2021. gadam”” ar pielikumiem uz 3
lpp.
2) Paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
26. Par saistošo noteikumu „ Grozījumi Līvānu novada domes 2021. gada
10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Līvānu novada pašvaldības
pamatbudžetu 2021. gadam”” apstiprināšanu.
Ziņo Ginta Kraukle
Paskaidro Finanšu daļas vadītāja Helēna Jablonska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu un 30. pantu,
likumu „Par budžetu un finanšu vadību” 6. panta pirmo daļu un likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. pantu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes 2021. gada 30. decembra saistošos
noteikumus Nr.23 „Grozījumi Līvānu novada domes 2021. gada 10. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 3 „Par Līvānu novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam”” (skat.
pielikumā ).
2. Uzdot Personāla vadības un administratīvajai daļai saistošos noteikumus triju
darba dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un Finanšu daļas
vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā:
1) Līvānu novada domes 2021. gada 30. decembra saistošie noteikumi Nr.23 „Grozījumi
Līvānu novada domes 2021. gada 10. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Līvānu
novada pašvaldības pamatbudžetu 2021. gadam”” uz 22 lpp.
2) Paskaidrojuma raksts ar pielikumu uz 12 lpp.
27. Par valsts mērķdotācijas sadali interešu izglītības pedagogu atlīdzībai
2022. gada janvārim – augustam.
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Ziņo Ginta Kraukle
Paskaidro Izglītības pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece
Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2022.gadam” un Izglītības un zinātnes
ministrijas 2021. gada 15. decembra vēstuli Nr. 4-7e/21/4155 Līvānu novada
pašvaldībai no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. augustam pašvaldības izglītības iestāžu
interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām piešķirti līdzekļi 69 408 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2., 27.punktu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 9., 16.punktu, likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 29. un 30. pantu, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr.
445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, ņemot vērā Līvānu novada domes 2013.
gada 30. maija noteikumus Nr. 4 “Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
finansēšanas kārtība Līvānu novadā” un Finanšu komitejas 2021. gada 23. decembra
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti ar 10 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1
(Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Sadalīt interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2022. gada janvārim – augustam
paredzētos valsts budžeta līdzekļus 69 408 EUR sekojoši:
1.1. Līvānu 1. vidusskola – 13 528 EUR,
1.2. Līvānu 2. vidusskola – 1 968 EUR,
1.3. Līvānu Bērnu un jauniešu centrs – 33 632 EUR,
1.4. Rožupes pamatskola – 4 792 EUR,
1.5. Jaunsilavas pamatskola – 1 408 EUR,
1.6. Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skola – 4 224 EUR,
1.7. Jersikas pamatskola – 3 656 EUR,
1.8. Rudzātu vidusskola – 2 816 EUR,
1.9. Rudzātu speciālā pamatskola – 3 384 EUR.
2. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.
28. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu.
Ziņo Ginta Kraukle
Paskaidro Uzskaites daļas vadītāja-galvenā grāmatvede Ināra Gribonika
Izskatot Līvānu novada domes Uzskaites daļas ierosinājumu, veikt tādu
bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu, kuriem iestājies noilgums saskaņā ar
Civillikuma 1895. pantu, kurā noteikts, ka visas saistības kuras nav noteikti izņemtas no
noilguma ietekmes un kuru izlietošanai likumā nav noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja
tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā, un izvērtējot iesniegtos materiālus,
konstatēts, ka domes grāmatvedības uzskaitē ir sekojošs šaubīgo debitoru parāds:
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“Kamene”, SIA, reģ. nr. 40103008657, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela
103-2, Rīga, LV1011, likvidēts 2021. gada 1. jūnijā, par nepiegādātām bibliotēkas
grāmatām no 2015. gada 7. augusta - 28,37 EUR.
Ņemot vērā, ka iepriekš minētais debitoru parāds ir radies no 2015. gada 7.
augusta un “Kamene”, SIA ir likvidēta 2021. gada 1. jūnijā, piedziņa ir uzskatāma par
neiespējamu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 13. februāra noteikumu nr.87
“Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187. pantu, kurā noteikts, ka
“Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, ja parādnieks ir
likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos
noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus”, Civillikuma
1895. pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 10 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Valdim Labinskim
balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Atļaut norakstīt sekojošu debitoru parādu pēc stāvokļa uz 2021. gada 1.
decembri:
1.1. “Kamene”, SIA, reģ.nr. 40103008657, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka
iela 103-2, Rīga, LV1011, likvidēts 2021. gada 1. jūnijā, par nepiegādātām bibliotēkas
grāmatām no 2015. gada 7. augusta - 28,37 EUR.
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Uzskaites
daļas vadītāja – galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
29. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.-2025.
gadam III daļas “Rīcību plāns 2019-2025” aktualizāciju un IV daļas “Investīciju
plāns 2019-2021” aktualizāciju, izstrādājot “Investīciju plānu 2021-2023”.
Ziņo Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātiem Kasparam Stikānam, Valdim Labinskim, Gatim Pastaram
Paskaidro Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece Iveta Dobele
Ir izstrādāts Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.2025.gadam aktualizētās III daļas “Rīcību plāns 2019-2025” un IV daļas “Investīciju
plāns 2021-2023” un tā pielikuma Nr.1. “ITI projektu idejas periodam 2019-2025”
projekts.
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktā ir noteikts, ka
Attīstības programmā noteikto prioritāšu sasniegšanu un rezultatīvo rādītāju izpildi
plāno, paredzot finansējumu attīstības programmā noteikto darbību un investīciju
projektu īstenošanai no pašvaldības budžeta un citiem finanšu avotiem. Rīcības plānu un
investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam
gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un
ievieto sistēmā.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un 21.
panta pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta 1. punktu
un 3. punktu, un 22. pantu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5. panta otrās daļas 11.
punktu, 10. pantu un Pārejas noteikumu 4. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 14.
oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 73. punktu, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2019. gada 7. janvāra Metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei
reģionālā un vietējā līmenī un 2019. gada janvāra Nozaru politiku vadlīnijas
pašvaldībām, 2021. gada 21.decembra Attīstības plānošanas komisijas, 2021. gada
23.decembra Finanšu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 9
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Maija Spūle, Sanita Pinupe), "Pret" – 1
(Valdis Labinskis), "Atturas" – 1 (Kaspars Stikāns)
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.
-2025.gadam aktualizēto III daļu “Rīcību plāns 2019-2025” (pielikumā).
2. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.
-2025.gadam IV daļu “Investīciju plāns 2021-2023” un tā pielikumu Nr.1. “ITI projektu
idejas periodam 2019-2025” (pielikumā).
3. Lēmumu nosūtīt Latgales plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
4. Publicēt lēmumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS), pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv un Līvānu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Līvānu novada vēstis”.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Pielikumā:
1) Aktualizētā III daļa “Rīcību plāns 2019-2025” uz 50 lpp.
2) Aktualizētā IV daļa “Investīciju plāns 2021-2023” t.sk. Investīciju plāna 1.pielikums
uz 66 lpp.
Sēde slēgta plkst. 11:49
Protokols parakstīts 2022. gada 6. janvārī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

G. Kraukle

Sēdi protokolēja
Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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