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Līvānu novada domes
sēdes protokols
LĪVĀNOS

2022. gada 28. aprīlis

Nr. 7

Sēdes sasaukta plkst.09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:00
Sēdi vada:
Andris Vaivods, Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolē: Inta Raubiška, Personāla vadības un administratīvā nodaļas vadītāja
Sēdē piedalās deputāti:
1. Andrejs Bondarevs
2. Dace Jankovska
3. Gatis Pastars
4. Ginta Kraukle
5. Ināra Kalvāne
6. Ivans Matrosovs
7. Jānis Klaužs
8. Jānis Magdaļenoks
9. Kaspars Stikāns
10. Maija Spūle
11. Mārīte Vilcāne
12. Pēteris Romanovskis
13. Sanita Pinupe
14. Valdis Labinskis
Sēdē piedalās:
1) Juris Sniķers, pašvaldības administrācijas vadītājs
2) Ināra Gribonika, Uzskaites nodaļas vadītāja-galvenā grāmatvede
3) Helēna Jablonska, Finanšu nodaļas vadītāja
4) Irēna Stašulāne, Sociālā dienesta vadītāja p.i.,
5) Andris Neicenieks, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
6) Laura Dumbrovska, Personāla vadības un administratīvās
7) nodaļas vadītājas vietniece
8) Laura Onckule, juriskonsulte
9) Jānis Vaivods, sabiedrisko attiecību speciālists
10) Zane Praņevska, LBJC direktore

11) Gunita Vaivode, Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības nodaļas vadītājas
vietniece
12) Aiga Balule, projektu un attīstības speciāliste
13) Diāna Rjaboškapova, Līvānu būvvaldes vadītāja
14) Iveta Dobele, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja vietniece
15) Antra Vilcāne, Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības nodaļas vadītāja
Domes priekšsēdētājs Andris Vaivods informē deputātus, ka domes sēdes
darba kārtībā ir kļūdaini iekļauts 25. darba kārtības jautājums “Par pirkuma līguma
slēgšanu” un piedāvā deputātiem šo jautājumu izslēgt no domes sēdes darba kārtības.
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Maijai Spūlei, Inārai Kalvānei,
Kasparam Stikānam, Jānim Klaužam, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
Izslēgt no domes sēdes darba kārtības iepriekš izsludināto 25. jautājumu “Par
pirkuma līguma slēgšanu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā deputātu
lēmumu par iepriekš izsludinātā domes darba kārtības jautājuma “Par pirkuma līguma
slēgšanu” izslēgšanu no domes sēdes darba kārtības, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska,
Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav apstiprina šādu domes
sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
2. Domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora
vietnieka informācija. Ziņo Andris Vaivods.
3. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumos
"Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu
olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana". Ziņo Ināra
Kalvāne.
4. Dzīvokļu jautājums Nr.1. Ziņo Ināra Kalvāne.
5. Dzīvokļu jautājums Nr.2. Ziņo Ināra Kalvāne.
6. Dzīvokļu jautājums Nr.3. Ziņo Ināra Kalvāne.
7. Dzīvokļu jautājums Nr.4. Ziņo Ināra Kalvāne.
8. Dzīvokļu jautājums Nr.5. Ziņo Ināra Kalvāne.
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9. Dzīvokļu jautājums Nr.6. Ziņo Ināra Kalvāne.
10. Dzīvokļu jautājums Nr.7. Ziņo Ināra Kalvāne.
11. Dzīvokļu jautājums Nr.8. Ziņo Ināra Kalvāne.
12. Par Līvānu novada Jersikas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem. Ziņo
Andris Vaivods.
13. Par Līvānu novada Rudzātu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem. Ziņo
Andris Vaivods.
14. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu. Ziņo Andris
Vaivods.
15. Par līdzekļu piešķiršanu ratiņkrēslu pacēlāja uzstādīšanai Rudzātu speciālās
pamatskolas ēkā. Ziņo Andris Vaivods.
16. Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Līvānu novada domes 2021.gada
16.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Līvānu novada pašvaldības
nolikums””. Ziņo Andris Vaivods.
17. Par saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta
ielu tirdzniecība un pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās
Līvānu novadā”. Ziņo Andris Vaivods.
18. Par saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības nodevām Līvānu novadā”.
Ziņo Andris Vaivods.
19. Par grozījumu 2017.gada 25.maija Līvānu novada domes lēmumā Nr.7-19
“Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Brīnums”, Kūkās, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu”. Ziņo Andris Vaivods.
20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.28 Lāčplēša ielā 23,
Līvānos, Līvānu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Andris
Vaivods.
21. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā (otrajā) izsolē. Ziņo Andris Vaivods.
22. Par valsts budžeta finansējuma sadali mācību līdzekļu un mācību literatūras
iegādei 2022.gadam. Ziņo Andris Vaivods.
23. Par Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcas saražoto
stikla izstrādājumu un stikla pūšanas darbnīcas nomas cenu. Ziņo Andris
Vaivods.
24. Par nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai. Ziņo Andris Vaivods.
25. Par telpu nomas maksu. Ziņo Andris Vaivods.
26. Par izmaiņām MJIC “Kvartāls” amatu vienību sarakstā. Ziņo Andris Vaivods.
27. Par izmaiņām Līvānu bērnu un jauniešu centra amatu vienību sarakstā. Ziņo
Andris Vaivods.
28. Par izmaiņām Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes amatu
vienību sarakstā. Ziņo Andris Vaivods.
29. Par Līvānu novada pašvaldības gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods.
30. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2019.–2025.gadam 3.daļā “Rīcību plāns 2019 - 2025”, 4.daļā “Investīciju
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plāns 2021 - 2023” un tā pielikumā Nr.1. “ITI projektu idejas periodam 2019 2025”. Ziņo Andris Vaivods.
31. Par līdzekļu piešķiršanu Līvānu 2.vidusskolai. Ziņo Andris Vaivods.
32. Par būvniecības izmaksu sadārdzinājumu investīciju projektā “Ielu pārbūve
Līvānos, Līvānu novadā”. Ziņo Andris Vaivods.
33. Par būvniecības izmaksu sadārdzinājumu investīciju projektā “Līvānu novada
pilsētas ielas un pagasta ceļu pārbūve”. Ziņo Andris Vaivods.
34.
2. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora vietnieka
informācija.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Gatim Pastaram, Jānim Klaužam, Maijai Spūlei, Jānim
Magdaļenokam, Valdim Labinskim, Kasparam Stikānam, Andrejam Bondarevam,
domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
Paskaidro Sociālā dienesta vadītājas p.i. Irēna Stašulāne
31.martā notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
1.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes tiešsaistes sanāksmē.
1.aprīlī Jersikas pilskalnā notika sakopšanas talka, kurā piedalījās pašvaldības vadība,
vairāki deputāti un pašvaldības darbinieki.
5.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Daugavpils Universitātē piedalījās
Valsts prezidenta Egila Levita diskusijā ar Latgales plānošanas reģiona pašvaldību
vadītājiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Artūru Tomu Plešu,
Ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāri Ilzi Indriksoni un Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras pārstāvjiem par Latgales attīstības perspektīvām jaunajos
ģeopolitiskajos un ekonomiskajos apstākļos.
5.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tikās ar Līvānu
novada Kultūras centra vadību un atbildīgajiem darbiniekiem, lai pārrunātu turpmāko
kultūras pasākumu ieceres.
6. un 20.aprīlī Līvānu novada pašvaldības administrāciju apmeklēja divas Līvānu
1.vidusskolas 2. klases un Jersikas pamatskolas 5.klase. Ar pašvaldības darbu
skolēnus iepazīstināja Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu
novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
7.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, apmeklējot klātienē
attiecīgo iestādi, sveica apbalvojuma Līvānu novada pašvaldības gada darbinieks
2021 ieguvējus Rudzātu speciālajā pamatskolā, Rudzātu vidusskolā, Jēkaba Graubiņa
Līvānu Mūzikas un mākslas skolā un SIA “Līvānu siltums”.
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7.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un atbildīgie
darbinieki Madonā piedalījās pilsētplānošanas hakatona ietvaros rīkotajā seminārā
“Latvijas un pasaules pieredze tirdzniecības veidošanā mazpilsētu centros”.
7.aprīlī notika pašvaldības vadības un atbildīgo speciālistu sanāksme ar Iekšlietu
ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras pārstāvjiem par Līvānos plānotās Depo
ēkas būvniecības projektu un ar to saistītajiem teritoriālā plānojuma jautājumiem.
11.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un atbildīgie
speciālisti attālināti piedalījās sanāksmē ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas speciālistiem par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas
centra darbu.
12.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle atklāja Līvānu
novada atklāto Grīvas krosa čempionātu 2022, kurā piedalījās gandrīz 200 dalībnieku.
14.aprīlī notika Līvānu novada Kultūras centra, Līvānu stikla un amatniecības centra,
bibliotēku, uzņēmējdarbības atbalsta un jaunatnes iestāžu vadītāju sanāksme, kurā
piedalījās arī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
14.aprīlī Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Aija Usāne vadīja
Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi.
19.aprīlī notika pašvaldības vadības un atbildīgo speciālistu sanāksme ar Centrālās
finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) speciālistiem par publiskās un privātās
partnerības jautājumiem.
20. aprīlī notika Līvānu novada pašvaldības iestādes "Līvānu novada pašvaldības
administrācija" nodaļu vadītāju sanāksme.
20.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle tiešsaistē tikās ar Līvānu sadraudzības
pilsētas Ukrainā Kameņec-Podoļska pašvaldības vadītāju Positko Mihailo
Volodimiroviču, lai pārrunātu esošo situāciju Ukrainā un turpmākās atbalsta iespējas.
21.aprīlī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
27.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Līvānu novada
domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rēzeknē piedalījās Latgales kongresa
pasākumos.
27.aprīlī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
Viduslatgales pārnovadu fonda sadarbībā ar Preiļu un Līvānu novada pašvaldībām
rīkotā projektu konkursa "Iedzīvotāji veido savu vidi - 2022" izvērtēšanas sanāksmē.
Notikušas vairākas videokonferences, klātienes tikšanās, lai pārrunātu aktuālos
jautājumus par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu un citiem ar to saistītajiem
organizatoriskajiem jautājumiem.
Katru pirmdienu tiek rīkotas pašvaldības vadības sanāksmes, kurās tiek pārrunāta
esošā situācija un tuvākā perioda uzdevumi.
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Katru otro pirmdienu videokonferences režīmā norisinājās Līvānu novada pašvaldības
vadības, pagastu pārvalžu vadītāju un administrācijas darbinieku plānošanas
sanāksme. Katru otrdienu videokonferences režīmā notika Līvānu novada pašvaldības
vadības un par projektu īstenošanu atbildīgo darbinieku sanāksmes.
Katru nedēļu Līvānu novada pašvaldības vadība un atbildīgie speciālisti darba
sanāksmē tiekas ar būvniecības uzņēmuma, kurš veic darbus Līvānu pilsētas Ubaglīča
mikrorajonā, pārstāvjiem, lai pārrunātu darbu norises gaitu.
3. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumos
"Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu
olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana".
Ziņo Ināra Kalvāne
Līvānu novada Izglītības pārvalde sagatavoja noteikumu „Par kārtību, kādā
notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana” grozījumu projektu.
Pašvaldība atbalsta izglītojamo piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21. panta pirmās daļas 27.punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 27. punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas 2022.gada 21.aprīļa ierosinājumu, Līvānu
novada domE atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumos Nr.6 „Par
kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu,
konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana” grozījumus:
1.1.
papildināt Noteikumus ar Pārejas noteikumu 5.punktu un 6.punktu
šādā redakcijā:
“5. Šo Noteikumu 10. punktā noteiktās Līvānu novada domes pateicības par
sasniegumiem 2021./2022. mācību gadā valsts mācību priekšmetu olimpiāžu,
starptautisko konkursu, sporta sacensību uzvarētāji un viņu pedagogi saņem
2021./2022. mācību gada beigās attiecīgajā izglītības iestādē.
6. Šo Noteikumu 11.punktā paredzētās Līvānu novada domes naudas balvas
izglītojamajiem par sasniegumiem 2021./2022. mācību gadā valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs, starptautiskajos konkursos, sporta sacensībās ieskaita Līvānu novada
pašvaldībai iesniegtā pilngadīga izglītojamā vai vecāku (likumiskā pārstāvja)
iesniegumā (4.pielikumā iesnieguma paraugs) norādītajā bankas kontā.”
1.2. Izteikt Noteikumu Pielikumu Nr.4 jaunā redakcijā (pielikumā).
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2. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.maijā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā:
1) Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumi Nr.6 „Par kārtību, kādā
notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu,
sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana” uz 9 lpp.
2) Iesnieguma paraugs uz 1 lpp.
4. Dzīvokļu jautājums Nr.1.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot R. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 13. aprīļa
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir SIA “VETV” darbinieks, kas nav nodrošināts 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, 21.1 panta trešo,
ceturto daļu, Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.7. apakšpunktu, 2.,
11., 36., 37.punktu, ņemot vērā Dzīvokļu jautājumu komisijas 2022.gada 14.aprīļa
lēmumu Nr. 4-1(2), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
2022.gada 21.aprīļa ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt labiekārtotam vienistabas dzīvoklim Rīgas ielā 30-29, Līvānos,
Līvānu novadā speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2. Piešķirt R. B., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota vienistabas dzīvokļa Rīgas ielā 30-29, Līvānos, Līvānu novadā,
īres tiesības uz laiku līdz 2022.gada 1.novembrim ar tiesībām slēgt jaunu līgumu, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
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3. R. B. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par vienistabas dzīvokļa Rīgas ielā 3029, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4. R. B. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī Rīgas ielā 30-29, Līvānos, Līvānu novadā.
5. Izslēgt R. B. no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.4 “Palīdzība speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”, kārtas Nr. 25.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
5. Dzīvokļu jautājums Nr.2.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot V.P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 12. aprīļa iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir SIA “Ceram Optec”
darbinieks, kas nav nodrošināts 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. apakšpunktu, 2.,
11., 36., 37.punktu, ņemot vērā Dzīvokļu jautājumu komisijas 2022.gada 14.aprīļa
lēmumu Nr. 4-1(3), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
2022.gada 21.aprīļa. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt labiekārtotam vienistabas dzīvoklim Sporta ielā 5-14, Līvānos,
Līvānu novadā speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2. Piešķirt V. P., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota vienistabas dzīvokļa Sporta ielā 5-14, Līvānos, Līvānu novadā,
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īres tiesības uz laiku līdz 2022.gada 1.novembrim ar tiesībām slēgt jaunu līgumu, ja ir
nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3. V. P. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par vienistabas dzīvokļa Sporta ielā 514, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4. V. P. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī Sporta ielā 5-14, Līvānos, Līvānu novadā.
5. Izslēgt V. P. no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.4 “Palīdzība speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”, kārtas Nr. 26.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Dzīvokļu jautājums Nr.3.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot S. Z., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 13. aprīļa iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir pašvaldības izglītības
iestādes Līvānu 2. vidusskola skolotāja, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta
ceturto daļu speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs
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. apakšpunktu, 2.,
11., 36., 37.punktu, ņemot vērā Dzīvokļu jautājumu komisijas 2022.gada 14.aprīļa
lēmumu Nr. 4-1(1), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
2022.gada 21.aprīļa ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt labiekārtotam vienistabas dzīvoklim Lāčplēša ielā 25-32, Līvānos,
Līvānu novadā speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
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2. Piešķirt S. Z., ģimenes sastāvs 1 cilvēks, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), labiekārtota vienistabas dzīvokļa Lāčplēša ielā 25-32, Līvānos, Līvānu
novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2022.gada 1.novembrim ar tiesībām slēgt jaunu
līgumu, ja ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3. S. Z. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par vienistabas dzīvokļa Lāčplēša ielā
25-32, Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4. S. Z. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu dzīvesvietu īrētajā
dzīvoklī Lāčplēša ielā 25-32, Līvānos, Līvānu novadā.
5. Izslēgt S. Z. no pašvaldības palīdzības reģistra Nr.4 “Palīdzība speciālista
nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”, kārtas Nr.16.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
7. Dzīvokļu jautājums Nr.4.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot N. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 12. aprīļa
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir SIA “Light
Guide Optics International” darbiniece, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo
platību pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta
ceturto daļu speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs
nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai
atsavināt.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, 211. panta trešo,
ceturto daļu, Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.7. apakšpunktu, 2.,
11., 36.punktu, ņemot vērā Dzīvokļu jautājumu komisijas 2022.gada 14.aprīļa
lēmumu Nr. 4-1(4), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
2022.gada 21.aprīļa ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
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1. Iekļaut N. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 3 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.30.
.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
8. Dzīvokļu jautājums Nr.5.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot S. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 13. aprīļa iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir SIA “Light Guide
Optics International” darbiniece, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību
pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 panta
ceturto daļu speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav tiesīgs
nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai vai
atsavināt.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, 21.1 panta trešo,
ceturto daļu, Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.7. apakšpunktu, 2.,
11., 36.punktu, ņemot vērā Dzīvokļu jautājumu komisijas 2022.gada 14.aprīļa
lēmumu Nr. 4-1(5), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
2022.gada 21.aprīļa. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut S. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 3 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.4 “Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar
dzīvojamo telpu” speciālistu grupā ar kārtas Nr.31.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
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9. Dzīvokļu jautājums Nr.6.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot A. B., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese) 2022.gada 24. februāra
iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka persona ir vientuļa
persona ar invaliditāti, un nav nodrošināta ar dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu šajā
likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un
tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15., 20.pantu, Līvānu novada
domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.2., 7.6.2.apakšpunktu, 2., 11. punktu, ņemot
vērā Dzīvokļu jautājumu komisijas 2022.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.4-1(6), Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2022.gada 21.aprīļa ierosinājumu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut A. B., deklarētā dzīvesvietas adrese (adrese), ģimenes sastāvs – 1
cilvēks, pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.6 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšana” personu ar invaliditāti uzskaitē ar kārtas Nr.4.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
10. Dzīvokļu jautājums Nr.7.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot I. S., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 14. aprīļa iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēja, ka persona ir SIA “Ceram Optec”
darbiniece, kas nav nodrošināta ar atsevišķu dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā.
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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, 21.1 panta trešo,
ceturto daļu, Līvānu novada domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.7. apakšpunktu, 2.,
11., 36., 37.punktu, ņemot vērā Dzīvokļu jautājumu komisijas 2022.gada 14.aprīļa.
lēmumu Nr. 4-1(7), Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
2022.gada 21.aprīļa ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt viendzīvokļa dzīvojamai mājai Miera ielā 26, Rudzātos, Rudzātu
pagasts, Līvānu novads, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2. Piešķirt I.S., ģimenes sastāvs 4 cilvēki, deklarētā dzīvesvietas adrese
(adrese), viendzīvokļa dzīvojamās mājas Miera ielā 26, Rudzātos, Rudzātu pagasts,
Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz 2025. gada 14.aprīlim.
3. I. S. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar
Rudzātu pagasta pārvaldi par viendzīvokļa dzīvojamās mājas Miera ielā 26, Rudzātos,
Rudzātu pagasts, Līvānu novads, īri. Pilnvarot pagasta pārvaldes vadītāju Rutu Klibiķi
slēgt īres līgumu.
4. I. S. vienlaikus ar īres līguma noslēgšanu deklarēt savu un ģimenes locekļu
– vīra M. S., dēla J. S., meitas E. S., dzīvesvietu īrētajā dzīvojamajā platībā Miera ielā
26, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā.
5. Izslēgt I. S. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa Nr.4 “Palīdzība
speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu”, kārtas Nr.6.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
11. Dzīvokļu jautājums Nr.8.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
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Izskatot E. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2022. gada 20. aprīļa iesniegumu
par dzīvojamās platības piešķiršanu, konstatēts, ka persona ir pensionāre, kuras
aprūpē ir nepilngadīgs bērns, ir Ukrainas bēgle un kas nav nodrošināta ar atsevišķu
dzīvojamo platību pašvaldības teritorijā.
Saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 20.pantu šajā
likumā paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek
nodotas privatizācijai, tās nevar iegūt īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un
tās nav pārdodamas vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām
personām.
Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmo daļu dzīvesvietas
maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi
dzīvo jaunajā dzīvesvietā, tajā deklarēt savu un ģimenes locekļu dzīvesvietas
deklarēšanas iestādē.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu, Līvānu novada
domes 2020. gada 27. augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā Līvānu novadā” 4.8., 7.6.5.apakšpunktu, 2., 11. punktu, ņemot
vērā 2022.gada 20. aprīļa Līvānu novada Sociālā dienesta atzinumu, Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 21.04.2022. ierosinājumu, Līvānu
novada dome atklāti ablsojot ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Iekļaut E. B., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sastāvs – 2 cilvēki,
pašvaldības palīdzības reģistrā Nr.6 “Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšana” pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma nodrošināmo uzskaitē 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.
12. Par Līvānu novada Jersikas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada Jersikas pagasta pārvaldes 2022.gada 12.aprīļa vēstuli
par Jersikas pagasta pārvaldes maksas pakalpojuma veida “vienreizēja samaksa par
aukstā ūdens pieslēgšanu vai atslēgšanu” un “abonentmaksa par aukstā ūdens
pieslēgumu mēnesī” izslēgšanu sakarā ar to, ka tiek izstrādāti jauni ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifi, ņemot vērā faktiskos izdevumus, un pamatojoties uz Līvānu
novada domes 2015.gada 17.decembra noteikumu Nr. 9 “Maksas pakalpojumu
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izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” II.daļas
4.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā
Finanšu komitejas 2022.gada 21.aprīļa ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti ar
15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Līvānu novada Jersikas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu
cenrāža pakalpojuma veidu “3. vienreizēja samaksa par aukstā ūdens pieslēgšanu vai
atslēgšanu”.
2. Izslēgt no Līvānu novada Jersikas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu
cenrāža pakalpojuma veidu “4. abonentmaksa par aukstā ūdens pieslēgumu mēnesī”.
3. Noteikt, ka lēmuma 1. un 2. punkts stājas spēkā ar 2022.gada 1.jūniju.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Jersikas pagasta pārvaldes
vadītāja Anita Lietauniece.
13. Par Līvānu novada Rudzātu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada Rudzātu pagasta pārvaldes 2022.gada 11.aprīļa vēstuli
par Rudzātu pagasta pārvaldes maksas pakalpojuma veida “dušas lietošana”
izslēgšanu no maksas pakalpojumu cenrāža, jo nav pieprasījuma pēc šī pakalpojuma,
un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra noteikumu Nr. 9
“Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība” II.daļas 4.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 21.aprīļa
ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izslēgt no Līvānu novada Rudzātu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu
cenrāža pakalpojuma veidu “9.dušas lietošana”.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rudzātu pagasta pārvaldes
vadītāja Ruta Klibiķe.
14. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Inārai Kalvānei, Jānim Klaužam,
Maijai Spūlei
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Paskaidro Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 1.punktu,
kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde;
sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un
attīrīšana), likuma ,,Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 14.punkta c) apakšpunktu
un 2020.gada 26.novembra Līvānu novada domes noteikumiem Nr. 3 “Ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika Līvānu novada pagastu
pārvaldēs”, ņemot vērā Finanšu komitejas 2022. gada 21.aprīļa ierosinājumu noteikt
vienotus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Līvānu novada apdzīvotajās vietās,
kur pakalpojumus nodrošina Līvānu novada pašvaldības administrācijas Jersikas,
Rožupes, Rudzātu, Sutru un Turku pagastu pārvaldes, kā arī ierosinājumu tarifā
neiekļaut pamatlīdzekļu nolietojumu, lai iedzīvotājiem samazinātu strauju izmaksu
pieaugumu, Līvānu novada dome tklāti ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs,
Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt pēc ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas metodikas noteiktas vienotas ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas
Līvānu novada apdzīvotajās vietās - Jersikas pagasta Upenieku ciemā, Rožupes
pagasta Rožupes ciemā, Rudzātu pagasta Rudzātu ciemā, Sutru pagasta Sutru ciemā
un Turku pagasta Jaunsilavu ciemā un Turku ciemā:
1.1. ūdensapgādes pakalpojumu izmaksas – 1,77 EUR/m3 bez PVN;
1.2. kanalizācijas pakalpojumu izmaksas – 2,41 EUR/m3 bez PVN (skatīt
pielikumā).
2. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības dotācijas daļu ūdensapgādes
pakalpojumiem 0,77 EUR/m3 un pakalpojumu saņēmējiem noteikt tarifu 1,00
EUR/m3 bez PVN.
3. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības dotācijas daļu kanalizācijas
pakalpojumiem 0,71 EUR/m3 un pakalpojumu saņēmējiem noteikt tarifu 1,70
EUR/m3 bez PVN.
4. Noteikt, ka šī lēmuma 2. un 3. punkts stājas spēkā viena mēneša laikā pēc
Līvānu novada domes lēmuma pieņemšanas.
5. Noteikt, ka ar šī lēmuma 2. un 3.punkta stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu
novada domes 2015.gada 17.decembra sēdes lēmuma Nr.20-12 “Par Līvānu novada
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem” 1.3., 1.4., 1.6. un 1.7.
punkts.
6. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors un pagastu pārvalžu vadītāji.
Pielikumā:

1) tarifu aprēķins un 2 lpp.,
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2)cenrāži uz 5 lpp.
15. Par līdzekļu piešķiršanu ratiņkrēslu pacēlāja uzstādīšanai
16. Rudzātu speciālās pamatskolas ēkā.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātei Maijai Spūlei
Paskaidro pašvaldības administrācijas vadītājs Juris Sniķers
2022.gada 13.aprīlī saņemts Līvānu novada pašvaldības administrācijas
Būvniecības un infrastruktūras nodaļas ziņojums par Būvniecības valsts kontroles
biroja 08.06.2020. atzinumu par būves ekspluatācijas pārbaudi Nr. BIS-BV-15.12020-433 par Rudzātu speciālās internātpamatskolas ēku “Skola”, Lūzenieki, Rudzātu
pag., Līvānu nov., kurā tika konstatēts. ka ēkas 1.stāva labās puses gaitenī Nr. 14 ir
patvaļīgi izbūvētas kāpnes un panduss, kas neatbilst normatīvos aktos noteiktajām
prasībām, kā arī ēkā no 2019.gada nav veikta periodiska tehniskās apsekošanas
atzinuma izstrāde, un 02.03.2022. Būvniecības valsts kontroles biroja vēstuli par
atkārtotu paziņojumu par piespiedu izpildes procesa atlikto izpildi līdz 30.11.2022.
Lai izpildītu Būvniecības valsts kontroles biroja atzinumā minētās prasības, ir
nepieciešami līdzekļi kopsummā 13306,16 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu un
30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 13306,16 EUR būvdarbu veikšanai un
autoruzraudzībai ratiņkrēslu pacēlāja uzstādīšanai Rudzātu speciālās pamatskolas ēkā
“Skola”, Lūzeniekos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, un ēkas periodiskās tehniskās
apsekošanas atzinuma izstrādāšanai, tai skaitā 7135,16 EUR no Līvānu novada
pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem un 6171 EUR no Rudzātu vidusskolai tehniskās
dokumentācijas izstrādei ēdināšanas bloka pārbūvei plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors, Rudzātu speciālās pamatskolas direktors Edgars Vaivods un Līvānu
novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
16. Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Līvānu novada domes
2021.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Līvānu novada
pašvaldības nolikums””
Ziņo Andris Vaivods
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Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Jānim Klaužam, Maijai Spūlei, domes
priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei
Paskaidro pašvaldības administrācijas vadītājs Juris Sniķers
Līvānu novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2022.gada 6.janvāra vēstuli Nr.1-18/121 (turpmāk -Atzinums) ar
lūgumu pārskatīt Līvānu novada domes 2021.gada 16.decembra saistošos noteikumus
Nr.20 „Līvānu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Nolikums) un nodrošināt to
atbilstību ārējo normatīvo aktu ar augstāku juridisko spēku prasībām atbilstoši
ministrijas sniegtajam atzinumam.
Nolikuma 25.11.apakšpunktā ir noteikts, ka domes priekšsēdētājs izskata
Domē saņemto korespondenci un izdara rezolūcijas.
Atzinumā ir norādīts, ka domes priekšsēdētāja funkcijās neietilpst domē
saņemtās korespondences izskatīšana un rezolūciju izdarīšana, šāds pienākums atbilst
pašvaldības centrālās administrācijas vai pašvaldības izpilddirektora kompetencei.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558
“Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 84.2.apakšpunktu rezolūcija ir
viena no dienesta atzīmēm, pie tam dienesta atzīmes izdara dokumenta saņemšanas
vai izpildes procesā.
Likuma “Par pašvaldībām” 62.pantā noteikta priekšsēdētāja kompetence, no
kura uzskaitījuma ir secināms, ka priekšsēdētājs, piemēram, koordinējot jautājumu
izskatīšanu komitejās un ierosinot jautājumu izskatīšanu domē un komitejās pēc
būtības uz saņemtajiem ierosinājumiem izdara dienesta atzīmes par dokumentu
virzību.
Ņemot vērā minēto, Līvānu novada pašvaldība nepiekrīt VARAM
iebildumam, ka domes priekšsēdētāja kompetencē nav izskatīt Domē ienākošo
korespondenci un izdarīt uz tās dienesta atzīmes un 25.11.apakšpunktu atstāj esošajā
redakcijā.
Saistošo noteikumu projektā ir izdarīti šādi grozījumi:
1. Svītrot noteikumu 25.12. apakšpunktu.
2. Papildināt noteikumu 27.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:
“Par domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka komandējumiem, kas ir
ilgāki par vienu nedēļu un ir saistīti ar būtisku pašvaldības finanšu līdzekļu
izlietojumu, lēmumu pieņem Dome.”
3. Svītrot noteikumu 44.punktā vārdus “saskaņojot ar domes priekšsēdētāju”.
4. Izteikt saistošo noteikumu 60.punkta otro teikumu šādā redakcijā:
“Domes sēdes ir atklātas.”
5. Izteikt saistošo noteikumu 81.punkta otro teikumu šādā redakcijā:
“Šo secību var grozīt, ja par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no
klātesošajiem domes deputātiem.”.
6. Svītrot saistošo noteikumu 86.punkta trešo teikumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu,
23., 24. pantu, ņemot vērā Līvānu novada domes Finanšu komitejas 2022.gada
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21.aprīļa ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – 2 (Jānis Klaužs, Valdis
Labinskis), "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes 2022.gada 28. aprīļa saistošos
noteikumus Nr.5 „Grozījumi Līvānu novada domes 2021.gada 16.decembra
saistošajos noteikumos Nr.20 „Līvānu novada pašvaldības nolikums”” un to
paskaidrojuma rakstu.
2. Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc
saistošo noteikumu parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 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 nodaļas
vadītāja Inta Raubiška, bet par saistošo noteikumu publicēšanu ir Sabiedrisko
attiecību nodaļas 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.5 „Grozījumi Līvānu novada domes 2021.gada 16.decembra
saistošajos noteikumos Nr.20 Līvānu novada pašvaldības nolikums”” uz 1 lpp.,
2) saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Līvānu novada domes 2021.gada 16.decembra
saistošajos noteikumos Nr.20 Līvānu novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma
raksts uz 1 lpp.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz protokolā ierakstīt savu atšķirīgo viedokli par
balsojumu: “Neatbalstu lēmumu, kas ir pretstatā VARAM ministrijas ieteikumam, vēl
vairāk, ka pamatojumā ir ierakstīts, ka Līvānu novada domei nav jāseko VARAM
ieteikumam. Lēmumu uzskatu pēc būtības un formas par nepieņemamu”.
17. Par saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un
organizēta ielu tirdzniecība un pašvaldības nodevu
par tirdzniecību publiskās vietās Līvānu novadā”.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldība ir izstrādājusi saistošo noteikumu projektu “Par
kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un pašvaldības nodevu par
tirdzniecību publiskās vietās Līvānu novadā”.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 15., 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par
nodokļiem, un nodevām" 12.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8., 8.1, 9.punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" 9., 16.1 punktu, ņemot vērā Līvānu
novada domes Finanšu komitejas 2022.gada 21.aprīļa ierosinājumu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes 2022.gada 28.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.6 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un pašvaldības
nodevu par tirdzniecību publiskās vietās 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 nodaļas
vadītāja Inta Raubiška, bet par saistošo noteikumu publicēšanu ir Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja Indra Upeniece.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītājas vietniece
vides pārvaldības jomā Gunita Vaivode un pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers.
Pielikumā:
1) saistošie noteikumi Nr.6 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu
tirdzniecība un pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Līvānu novadā”
uz 9 lpp.,
2) saistošo noteikumu Nr.6 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu
tirdzniecība un pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Līvānu novadā”
paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
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18. Par saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības nodevām Līvānu novadā”.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldība pārskatīja saistošos noteikumus par pašvaldības
nodevām un ir izstrādājusi jaunus saistošos noteikumus „Par pašvaldības nodevām
Līvānu novadā” un to paskaidrojuma rakstu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 15.punktu, 43.panta trešo daļu, 43.1 pantu, 45.panta otro, trešo,
septīto daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1., 2., 9. un
10.punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 6., 7., 14., 15., 16.1 punktu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2022.gada 21.aprīļa ierosinājumu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes 2022.gada 28.aprīļa saistošos noteikumus
Nr.7 „ Par pašvaldības nodevām 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 nodaļas
vadītāja Inta Raubiška, bet par saistošo noteikumu publicēšanu ir Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja Indra Upeniece.
5. Noteikt, ka kontroli par lēmuma izpildi veic Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā:
1) saistošie noteikumi Nr.7 „Par pašvaldības nodevām Līvānu novadā” uz 5 lpp.,
2) saistošo noteikumu Nr.7 „Par pašvaldības nodevām Līvānu novadā” paskaidrojuma
raksts uz 2 lpp.
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19. Par grozījumu 2017.gada 25.maija Līvānu novada domes lēmumā Nr.7-19
“Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Brīnums”, Kūkās, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu”.
Ziņo Andris Vaivods
2017.gada 25.maijā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr.7-19 “Par
atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Brīnums”, Kūkās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu”. Lēmumā nekorekti norādīts nekustamā īpašuma
“Brīnums”, kas atrodas Kūkās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, kadastra numurs.
Pamatojoties uz minēto lēmumu, 2017.gada 21.jūnijā starp Līvānu novada
domi un K. S. tika noslēgts Pirkuma līgums Nr. LNP/2-13.3/17/424. Līgumā
nekorekti norādīts nekustamā īpašuma “Brīnums”, kas atrodas Kūkās, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā kadastra numurs.
Saskaņā ar Daugavpils tiesas Rožupes pagasta zemesgrāmatas (nodalījums
Nr.100000561009) datiem, nekustamā īpašuma “Brīnums”, Kūkas, Rožupes pag.,
Līvānu nov., kadastra numurs ir 7666 009 0262.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt 2017.gada 25.maija Līvānu novada domes lēmumā Nr.7-19 “Par
atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Brīnums”, Kūkās, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu” nekustamā īpašuma “Brīnums”, Kūkās, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu” grozījumu un aizstāt visā lēmuma tekstā
vārdus un skaitļus “kadastra Nr. 766 009 0262” ar vārdiem un skaitļiem “kadastra Nr.
7666 009 0262”.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne. Par vienošanās noslēgšanu atbildīga
juriskonsulte Laura Onckule.
Pielikumā:

2017.gada 25.maija Līvānu novada domes lēmums Nr.7-19 “Par
atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Brīnums”, Kūkās, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu” uz 1 lapas

20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.28 Lāčplēša ielā 23,
Līvānos, Līvānu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
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2022.gada 08.martā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 5-8 “Par
dzīvokļa atsavināšanu izsolē” un apstiprināja nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.28
Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā izsoles noteikumus.
2022.gada 12.aprīlī Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisija pieņēma lēmumu Nr. 1.3.17/22/14(1) “Pašvaldības
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.28 Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā,
izsole”, saskaņā ar kuru izsole atzīta par nenotikušu, jo sludinājumā un izsoles
noteikumos norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens pretendents nebija
iesniedzis pieteikumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
3.panta pirmās daļas otro punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
31.panta pirmo daļu, ņemot vērā Līvānu novada domes 2022.gada 08.marta lēmumu
Nr. 5-8 “Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē" un 2022.gada 12.aprīļa Līvānu novada
domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas lēmumu Nr.
1.3.17/22/14(1), Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
Atzīt 2022.gada 12.aprīļa pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.28
Lāčplēša iela 23, Līvānos, Līvānu novadā, izsoli par nenotikušu.
21. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā (otrajā) izsolē.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome 2018. gada 29. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 19-22
„Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai”, ar kuru dzīvoklis Nr. 28 Lāčplēša ielā 23,
Līvānos, Līvānu novadā tika nodots atsavināšanai.
Līvānu novada pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr. 28 Lāčplēša
ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 900 1127 reģistrēts
Daugavpils tiesas Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4529 28 un sastāv
no dzīvokļa Nr. 28 ar platību 35,8 m2 un 358/30355 kopīpašuma domājamām daļām
no būves ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0903 001.
Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisija 2022. gada 01.marta sēdē pieņēma lēmumu Nr.1-3.3/22/9(3), ar kuru noteica
dzīvokļa Nr. 28 Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā nosacīto cenu 5 016,00
EUR (pieci tūkstoši sešpadsmit euro un 00 centi).
Ar Līvānu novada domes 2022.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.7-20 pašvaldības
nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 28 Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā izsole
atzīta par nenotikušu.
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Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisija 2022. gada 12.aprīļa sēdē pieņēma lēmumu Nr.1.3.17/22/14(3), ar kuru
noteica dzīvokļa Nr. 28 Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā nosacīto cenu 5
016,00 EUR (pieci tūkstoši sešpadsmit 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 2018. gada 29. decembra lēmumu Nr. 1922 „Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai”, Līvānu novada domes Privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2022. gada 12.aprīļa lēmumu Nr.13.3/2214(3), SIA “Latio” 2022. gada 10. februāra vērtējumu Nr. V/22 – 565, Līvānu
novada doma atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 28 Lāčplēša ielā
23, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 28 ar platību 35,8 m2 un
358/30355 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 7611
003 0903 001, nosakot atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 28 Lāčplēša ielā 23, Līvānos,
Līvānu novadā nosacīto cenu – 5016,00 EUR (pieci tūkstoši sešpadsmit euro un 00
centi).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 28 Lāčplēša ielā 23, Līvānos,
Līvānu novadā izsoles noteikumus (pielikumā).
4. Uzdot Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijai:
4.1. publicēt sludinājumu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Līvānu
novada interneta vietnē www.livani.lv, interneta vietnē www.ss.com, uz LED ekrāna
Rīgas ielā 77, Līvānos, sociālajos tīklos;
4.2. izsūtīt informāciju par izsoli Līvānu novada lielāko uzņēmumu
administrācijām;
4.3. organizēt izsoli.
Pielikumā:

nekustamā īpašuma dzīvoklis Nr. 28 Lāčplēša ielā 23, Līvānos,
Līvānu novadā izsoles noteikumi uz 4 lpp.

22. Par valsts budžeta finansējuma sadali mācību līdzekļu un mācību literatūras
iegādei 2022.gadam
Ziņo Andris Vaivods
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Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2022.gada 28.marta rīkojumu
Nr.1-2e/22/112 „Par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei
pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2022.gadā” Līvānu novada pašvaldībai
ir piešķirti finanšu līdzekļi 23 035,00 euro apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21. panta pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 60.panta trešo prim daļu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts
budžeta līdzekļu sadali Līvānu novada izglītības iestādēm 2022.gadam proporcionāli
izglītojamo skaitam 2021.gada 1.septembrī saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgā persona par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā:

Valsts budžeta finansējuma sadale mācību līdzekļu un
mācību literatūras iegādei 2022.gadam uz 1 lpp.

23. Par Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcas saražoto
stikla izstrādājumu un stikla pūšanas darbnīcas nomas cenu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Gatim Pastaram, Inārai Kalvānei
Izskatot Līvānu stikla un amatniecības centra 2022.gada 19.aprīļa vēstuli Nr.
1-6/22/6 ar lūgumu veikt izmaiņas stikla darbnīcā saražoto stikla izstrādājumu cenā
un stikla pūšanas darbnīcas nomas cenā sakarā ar dabas gāzes cenu kāpumu,
pamatojoties uz Līvānu novada domes 2015.gada 17.decembra noteikumu Nr.9
“Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība” III.daļas 10.punktu, Līvānu stikla un amatniecības centra
nolikumu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g)apakšpunktu un
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā
Finanšu komitejas 2022.gada 21.aprīļa 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, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – 1 (Valdis Labinskis), "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. No 2022.gada 10.maija noteikt Līvānu stikla un amatniecības centra stikla
pūšanas darbnīcā saražoto stikla izstrādājumu cenas saskaņā ar pielikumu.
2. No 2022.gada 10.maija noteikt maksu par stikla pūšanas darbnīcas nomu
82,64 EUR un PVN 21% 17,35 EUR par 1 darba stundu (skatīt pielikumā).
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3. No 2022.gada 10.maija noteikt maksu par stikla pūšanas darbnīcas nomu
495,84 EUR un PVN 21% 104,13 EUR par 1 darba dienu (skatīt pielikumā).
4. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1. punkta stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu
novada domes 2021.gada 25.novembra lēmums Nr.18-21.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
administrācijas Uzskaites nodaļas vadītāja - galvenā grāmatvede Ināra Gribonika un
Līvānu stikla un amatniecības centra vadītāja Ilze Griezāne.
Pielikumā:

1) stikla izstrādājumu cenrādis uz 2 lpp.,
2) maksas pakalpojumu cenrādis uz 3 lpp.

24. Par nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Sanitai Pinupei, Inārai Kalvānei
Izskatot Līvānu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas izstrādāto
nolikuma projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai jauno redakciju un, pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019 . – 2025. gadam” 1. prioritātes
(Dzīves un darba prasmes, pašiniciatīva un uzņēmība) 1.3. rīcības virziena (Visa mūža
garumā tiek saglabāta un attīstīta iedzīvotāju pašaktivitāte, uzņēmība, dzīves prasmes,
atbildība, gatavība saprātīgi riskēt un vēlme strādāt) 1.3.1. uzdevuma (Nodrošināt
mūžizglītības un pašīstenošanās pasākumus Līvānu novada iedzīvotāju
uzņēmējdarbības, darba iemaņu, prasmju un personīgās individualitātes attīstībai)
1.3.1.7. pasākumam (Nevalstiskā sektora un iedzīvotāju iniciatīvas grupu darbības
attīstība Līvānu novada pievilcīgas dzīves vides veidošanai un sadarbības ar Līvānu
novada domi veicināšanai), un likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 21. pantu un 41.
panta 2. punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai (Nolikums pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šī nolikuma stāšanos spēkā zaudē spēku Nolikums projektu
konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, apstiprināts ar
Līvānu novada domes 2021. gada 25. marta sēdes lēmumu Nr. 5-30.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Indra Upeniece.
Pielikumā:

nolikums projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības
26

līdzfinansējuma saņemšanai uz 16 lpp.
25. Par telpu nomas maksu.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldība ir saņēmusi B. V., personas kods (personas kods),
adrese (adrese), 2022.gada 6.aprīļa iesniegumu par nomas maksas atlaides piešķiršanu
iznomātajai telpai (litera nr.012-34, zāle, 101,6 m2 platībā).
Konstatēts, ka saskaņā ar 2022.gada 4.aprīļa telpu nomas līgumu
Nr.LNP/2.13.6/22/8 B. V. ir iznomāta telpa ar litera nr.012-34 (101,6 m2 platībā,
zāle), kas atrodas Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Domes ielā 3, Līvānos,
nosakot nomas maksu 3,50 EUR stundā (trīs eiro un 50 centi) un PVN saskaņā ar
Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas pakalpojumu cenrādi, vingrošanas
nodarbību vadīšanai.
Ņemot vērā to, ka vingrošanas nodarbības ir nozīmīgas Līvānu novada bērnu
veselības veicināšanā un saturīga brīvā laika pavadīšanā un ievērojot vietējās
sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu,
Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas
mantas izmantošanas noteikumi” 4.punkta 4.1.apakšpunktu un 5.punktu, ņemot vērā
Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra maksas pakalpojumu cenrādi (apstiprināts ar
Līvānu novada domes 31.marta sēdes protokola Nr.6 lēmumu Nr.6-21) Finanšu
komitejas 21.04.2022. ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 15
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Noteikt telpas ar litera nr.012-34 (101,6 m2 platībā, zāle) nomas maksai
50 % atvieglojumu no Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra apstiprinātās nomas
maksas cenas, tas ir 1,75 EUR stundā (viens eiro un 75 centi) un atbilstošas PVN
likmes.
2. Lēmumā 1.punktā noteikto nomas maksu piemērot ar 2022.gada 1.maiju.
3. Lēmumā 1.punktā noteikto nomas maksu piemērot 2022.gada 4.aprīļa telpu
nomas līguma Nr.LNP/2.13.6/22/8 darbības laikā, t. i. līdz 2023.gada 3.aprīlim.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītājas p.i. Aiga Balule.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanas dienas.
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26. Par izmaiņām MJIC “Kvartāls” amatu vienību sarakstā
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemti Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu
centra “Kvartāls”(MJIC “Kvartāls”) 2022. gada 19. aprīļa iesniegums Nr.
JIC/1.9/22/3 un Līvānu bērnu un jauniešu centra 2022. gada 19. aprīļa iesniegums Nr.
1.6/4 par izmaiņām amatu vienību sarakstā, ar lūgumu izslēgt no MJIC “Kvartāls”
amatu vienību saraksta amata vienību “ēkas dežurants” un novirzīt šo finansējumu
Līvānu bērnu un jauniešu centra budžetā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2022. gada 21. aprīļa 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, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Valdim
Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Ar 2022.gada 1.maiju izslēgt no MJIC “Kvartāls” amatu vienību saraksta
amata vienību “ēkas dežurants”, profesijas kods 9629 05, 1 likmi ar darba algu 500,00
EUR mēnesī par vienu likmi.
2. Ar 2022.gada 1.maiju iekļaut lēmuma 1.punktā amata vienībai paredzēto
finansējumu Līvānu bērnu un jauniešu centra budžetā (jaunas amata vienības
“projektu un attīstības speciālists” izveidošanai).
3. Ar 2022.gada 1.jūniju izslēgt no MJIC “Kvartāls” amatu vienību saraksta
amata vienību “vadītāja vietnieks”, profesijas kods 1213 24, 1 likmi ar darba algu
930,00 EUR mēnesī par vienu likmi.
4. Ar 2022.gada 1.jūniju izslēgt no MJIC “Kvartāls” amatu vienību saraksta
amata vienību “sporta treneris”, profesijas kods 3422 03, 0,5 likmes ar darba algu
620,00 EUR mēnesī par vienu likmi.
5. Apstiprināt MJIC “Kvartāls” amatu vienību sarakstu Pielikums Nr.1 ar
2022.gada 1.maiju (pielikumā).
6. Apstiprināt MJIC “Kvartāls” amatu vienību sarakstu Pielikums Nr.2 ar
2022.gada 1.jūniju (pielikumā).
7.Apstiprināt MJIC “Kvartāls” amatu vienību sarakstu Pielikums Nr.3 ar
2022.gada 1.novembri (pielikumā).
8. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.maijā.
9. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektora
vietniece Aija Usāne un Līvānu bērnu un jauniešu centra direktore un MJIC
“Kvartāls” vadītājas p.i. Zane Praņevska.
Pielikumā:

1) MJIC “Kvartāls” amatu vienību saraksts no 01.05.2022 uz 1 lpp.
2) MJIC “Kvartāls” amatu vienību saraksts no 01.06.2022 uz 1 lpp.
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3) MJIC “Kvartāls” amatu vienību saraksts no 01.11.2022 uz 1 lpp.
27. Par izmaiņām Līvānu bērnu un jauniešu centra amatu vienību sarakstā.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts Līvānu bērnu un jauniešu centra 2022.
gada 19. aprīļa iesniegums Nr. 1.6/4 par izmaiņām amata vienību sarakstā, ar lūgumu
izslēgt no Līvānu bērnu un jauniešu centra amatu vienību saraksta amata vienību
“direktora vietnieks izglītības jomā” un iekļaut Līvānu bērnu un jauniešu centra amatu
vienību sarakstā amata vienību “projektu un attīstības speciālists”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2022. gada 21. aprīļa 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, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Valdim
Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Ar 2022.gada 1.maiju izslēgt no Līvānu bērnu un jauniešu centra amatu
vienību saraksta amata vienību “direktora vietnieks izglītības jomā”, profesijas kods
1345 04, 0,5 likmes ar darba algu 983,00 par vienu likmi.
2. Ar 2022.gada 1.maiju iekļaut Līvānu bērnu un jauniešu centra amatu
vienību sarakstā amata vienību “projektu un attīstības speciālists”, profesijas kods
2422 01, ar mēneša darba algu 991,00 EUR par 1 likmi.
3. Apstiprināt Līvānu bērnu un jauniešu centra amatu vienību sarakstu
Pielikums Nr.1. ar 2022.gada 1.maiju (pielikumā).
4. Apstiprināt Līvānu bērnu un jauniešu centra amatu vienību sarakstu
Pielikums Nr.2. ar 2022.gada 1.novembri (pielikumā).
5. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.maijā.
6. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektora
vietniece Aija Usāne un Līvānu bērnu un jauniešu centra direktore un
Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītājas p.i. Zane Praņevska.
Pielikumā:
1) Līvānu bērnu un jauniešu centra amatu vienību saraksts no 01.05.2022 uz 1 lpp.,
2) Līvānu bērnu un jauniešu centra amatu vienību saraksts no 01.11.2022 uz 1 lpp.
28. Par izmaiņām Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes
amatu vienību sarakstā.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
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Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu
centra “Kvartāls” (MJIC “Kvartāls”) 2022. gada 19.aprīļa iesniegums Nr.
JIC/1.9/22/3 un Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes 2022. gada 19.
aprīļa iesniegums Nr. 2.15/22/05 par izmaiņām amata vienību sarakstā, ar lūgumu
izslēgt no MJIC “Kvartāls” amatu vienību saraksta amata vienību “vadītāja vietnieks”
un amata vienību “sporta treneris” un iekļaut Līvānu novada Kultūras, tūrisma un
sporta pārvaldes amatu vienību sarakstā amata vienību “sporta organizators” un amata
vienību “sporta treneris”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu,
ņemot vērā Finanšu komitejas 2022. gada 21. aprīļa 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, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Valdim
Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Ar 2022.gada 1.jūniju iekļaut Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta
pārvaldes amatu sarakstā:
1.1. amata vienību “sporta organizators”, profesijas kods 2359 08, 1 likmi ar
darba algu 930,00 EUR mēnesī par vienu likmi.
1.2. amata vienību “sporta treneris” profesijas kods 3422 03, 0,5 likmes ar
darba algu 620,00 EUR mēnesī par vienu likmi.
2. Apstiprināt Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes amatu
vienību sarakstu Pielikums Nr.1 ar 2022. gada 1. jūniju (pielikumā).
6. Apstiprināt Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes amatu
vienību sarakstu Pielikums Nr.2 ar 2022. gada 1. novembri (pielikumā).
7. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1. jūnijā.
8. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektora
vietniece Aija Usāne, Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes vadītāja
Aija Smirnova.
Pielikumā:
1) Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes amatu vienību saraksts no
01.06.2022 uz 1 lpp.
2) Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes amatu vienību saraksts no
01.11.2022 uz 1 lpp.
29. Par Līvānu novada pašvaldības gada pārskata par 2021.gadu apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Jānim Klaužam, Maijai Spūlei
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Paskaidro pašvaldības administrācijas vadītājs Juris Sniķers, Uzskaites nodaļas
vadītāja-galvenā grāmatvede Ināra Gribonika
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu, likuma
„Par budžetu un finanšu vadību” 30. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2018.gada
19.jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe),
"Pret" – 1 (Valdis Labinskis), "Atturas" – 1 (Kaspars Stikāns) un deputātam Jānim
Klaužam balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1.Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības gada pārskatu par 2021. gadu (skat.
pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors
Uldis Skreivers.
Pielikumā:
1) pārskats uz 232 lpp.,
2) neatkarīgu revidentu ziņojums uz 3 lpp.
30. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2019.–2025.gadam 3.daļā “Rīcību plāns 2019 - 2025”, 4.daļā
“Investīciju plāns 2021 - 2023” un tā pielikumā Nr.1. “ITI projektu idejas
periodam 2019 - 2025”.
Ziņo Andris Vaivods
Paskaidro Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne,
Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājas vietniece Iveta Dobele
Pamatojoties uz nepieciešamību veikt precizējumus projekta “Līvānu
industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta” idejā samazinot rezultatīvo rādītāju –
degradēto teritoriju samazinājums (ha), veikt precizējumus Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. - 2025. gadam, kas apstiprināta ar
Līvānu novada domes 2019. gada 28. februāra sēdes lēmumu Nr.2-7 “Par Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. - 2025. gadam Gala
redakcijas apstiprināšanu” (ar aktualizāciju, kas apstiprināta ar Līvānu novada domes
2021. gada 30. decembra sēdes lēmumu Nr. 20-29) 3. daļas “Rīcību plāns 2019 2025” pasākumā Nr. 2.5.1.4. Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana
jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta, t.sk.
4.daļas “Investīciju plāns 2021 - 2023” pasākumā Nr. 2.5.1.4., un tā pielikuma Nr.1.
“ITI projektu idejas periodam 2019 - 2025” pasākumā Nr. 2.5.1.4, un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 645 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
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attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” un likuma “Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 3. punktu, Līvānu novada dome atklāti 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, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" –
1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Precizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025. gadam 3. daļas “Rīcību plāns 2019 - 2025” pasākumu Nr. 2.5.1.4. Līvānu
industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta, t.sk. 4.daļas “Investīciju plāns 2021 2023” pasākumu Nr. 2.5.1.4., un tā pielikuma Nr.1. “ITI projektu idejas periodam
2019 - 2025” pasākumu Nr. 2.5.1.4.
2. Precizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025. gadam 3.daļu “Rīcību plāns 2019 - 2025” (skat. pielikumā).
3. Precizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–
2025. gadam 4. daļu “Investīciju plāns 2021 - 2023” (skat. pielikumā).
4. Precizēt 4. daļas “Investīciju plāns 2021 - 2023” pielikumu Nr.1 “ITI
projektu idejas periodam 2019 - 2025” (skat. pielikumā).
5. Lēmumu publicēt teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS), Līvānu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Līvānu novada vēstis”,
pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv, kā arī nosūtīt Latgales
plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
plānošanas un attīstības nodaļas vadītājas vietniece Iveta Dobele.
Pielikumā:
1) 3.daļa “Rīcību plāns 2019 - 2025” uz 50 lapām,
2) 4.daļa “Investīciju plāns 2021 - 2023” uz 42 lapām,
3) 4.daļas “Investīciju plāns 2021 - 2023” pielikums Nr.1. “ITI projektu idejas
periodam 2019-2025” uz 22 lapām.
31. Par līdzekļu piešķiršanu Līvānu 2.vidusskolai.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu 2.vidusskolas 2022.gada 21.aprīļa iesniegumu Nr.1.11/14 par
papildus līdzekļu 1381,44 EUR piešķiršanu jaunas saldētavas iegādei, jo šī gada aprīlī
izgāja no ierindas skolas ēdnīcas saldētava, kas vairākkārt tika remontēta, un saskaņā
ar sertificēta speciālista atzinumu saldētava nav ekspluatējama, un Līvānu
2.vidusskolas 2022.gada pamatbudžetā līdzekļi jaunas saldētavas iegādei nav plānoti,
kā arī nav līdzekļu ekonomijas citās izdevumu sadaļās, un, ņemot vērā, ka Līvānu
Bērnu un jauniešu centram ir vakantas amata vienības “direktora vietnieks” un
“lietvedis” un līdz ar to atlīdzības sadaļā ir izveidojusies līdzekļu ekonomija,
32

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu komitejas
2022.gada 21.aprīļa ierosinājumu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis
Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus līdzekļus Līvānu 2.vidusskolai 1381,44 EUR apmērā
saldētavas iegādei no Līvānu Bērnu un jauniešu centra budžeta līdzekļu ekonomijas
sadaļā „Atlīdzība”, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības
2022.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors,
Līvānu 2.vidusskolas direktore Klavdija Daukšte un Līvānu novada pašvaldības
administrācijas Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
32. Par būvniecības izmaksu sadārdzinājumu investīciju projektā
“Ielu pārbūve Līvānos, Līvānu novadā”.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Jānim Klaužam, Inārai Kalvānei
Izskatot Pilnsabiedrības “VM VB”, reģ. Nr. 44103122234, juridiskā adrese:
Brīvības iela 99b, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, 2022.gada 25.marta
vēstuli Nr. 3 par būvdarbu līgumcenas palielinājumu objektā “Ielu pārbūve Līvānos,
Līvānu novadā” par 10% atlikušajiem vēl neizpildītajiem darbiem, kas līdz 2022.gada
martam sastāda 1 195 541,71 EUR, tādejādi palielinājums sastāda 119 554,17 EUR,
sakarā ar nepieredzētu būvniecības izmaksu un būvmateriālu cenu kāpumu, ko
ietekmēja Krievijas iebrukums Ukrainā un tam sekojošas Eiropas Savienības
sankcijas, saskaņā ar 2020.gada 6.maija starp Līvānu novada domi un pilnsabiedrību
“VM VB” noslēgtā līguma Nr. LNP/2-13.1.1/20/4 4.3. punktu “Tāmē noteiktās darbu
izmaksu cenas paliek nemainīgas 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no šī līguma
noslēgšanas dienas, ja Pasūtītājs nemaina tehnisko specifikāciju, dokumentāciju,
izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni
nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz
izpildāmajiem darbiem. Izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir pieļaujamas,
pamatojoties uz inflācijas/deflācijas objektīvi radīto cenu kāpumu vai kritumu nozarē,
bet ne vairāk kā 10 % no inflācijas/deflācijas cenu krituma vai kāpuma nozarē,
pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem. Līgumcenas pārskatīšana ir
iespējama tādā gadījumā, ja inflācijas/deflācijas kāpums vai kritums nozarē ir virs 10
% un šī līguma darbība ilgst vairāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem no šī līguma
noslēgšanas dienas” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldības budžetiem” 29. un
30.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
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Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – 1 (Valdis Labinskis), "Atturas" – nav un deputātam Jānim
Klaužam balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Slēgt Vienošanos ar Pilnsabiedrību “VM VB”, reģ. Nr. 44103122234,
juridiskā adrese: Brīvības iela 99b, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, par
līgumcenas palielināšanu par 10% atlikušajiem līdz 2022.gada martam neizpildītajiem
darbiem, palielinot līgumcenu par 119554,17 EUR, paredzot būvdarbu izmaksu
sadārdzinājuma apmaksu līdz 2023.gada 31.janvārim.
2. Paredzēt Līvānu novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžetā finansējumu
kopsummā 144660,55 EUR būvniecības izmaksu sadārdzinājuma segšanai projektā
“Ielu pārbūve Līvānos, Līvānu novadā”, no kura izmaksas būvdarbu apmaksai
119554,17 EUR un 25106,38 EUR PVN nomaksai.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz protokolā ierakstīt savu atšķirīgo viedokli: “Uzskatu
par nepieņemamu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda paskaidrojuma, ka
sadārdzinājumā, kas ir saistīts ar Ukrainas kara izraisīto inflāciju, tiks ieskaitīti arī
labojuma darbi par pagājušajā gadā nekvalitatīvi veiktajiem darbiem”.
33. Par būvniecības izmaksu sadārdzinājumu investīciju projektā “Līvānu
novada pilsētas ielas un pagasta ceļu pārbūve”.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ošukalns”, reģ. Nr.
45403003353, juridiskā adrese: Bebru iela 104a, Jēkabpils, LV-5201, 2022.gada
16.marta vēstuli Nr. 70, 2022.gada 17.marta vēstuli Nr. 69, 2022.gada 17.marta
vēstuli Nr. 68 un 2022.gada 4.aprīļa vēstuli Nr. 117 par cenu inflācijas ietekmi uz
iepirkuma līgumiem, kas noslēgti 2021.gada 24.septembrī starp Līvānu novada domi
un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ošukalns” - Nr. LNP/2-13.1.1/21/15 par
pašvaldības autoceļa T14 “Jaunsilavas-Aizpurieši” atjaunošanu/pārbūvi Turku
pagastā, Līvānu novadā, Nr. LNP/2-13.1.1/21/16 par pašvaldības autoceļa T03
“Līvāni-Aizpurieši-Sila Sproģi-Daukstes-Silavas” atjaunošanu/pārbūvi Turku pagastā,
Līvānu novadā, un Nr. LNP/2-13.1.1/21/17 par pašvaldības ielas “Pļavu iela”
atjaunošanu/pārbūvi Līvānos, Līvānu novadā, sakarā ar strauju energoresursu cenu
palielināšanos pasaules biržās, kā arī Krievijas-Ukrainas karadarbības rezultātā, kas
izraisīja neprognozētu, nepieredzēta apjoma būvizmaksu un būvmateriālu cenu
kāpumu, saskaņā ar būvuzņēmēja iesniegto informāciju būvdarbu izmaksu
sadārdzinājums iepriekš minētajos objektos sastāda 45963,40 EUR un atbilstoši PVN
21% 9652,31 EUR, kopējais izmaksu sadārdzinājums 55615,71EUR.
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Līvānu novada pašvaldība 2022.gada 25. martā ir iesniegusi pieteikumu Vides
aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijā pašvaldības investīciju projekta
“Līvānu novada pilsētas ielas un pagasta ceļu pārbūve” izvērtēšanai valsts aizdevuma
317015 EUR apmērā saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldības budžetiem” 22., „Likuma par
budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 19.punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Slēgt Vienošanos ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ošukalns”, reģ. Nr.
45403003353, juridiskā adrese: Bebru iela 104a, Jēkabpils, LV-5201, par līgumcenas
palielinājumu būvobjektos:
1.1. pašvaldības autoceļa T14 “Jaunsilavas-Aizpurieši” atjaunošana/pārbūve
Turku pagastā, Līvānu novadā par summu 13494,19 EUR;
1.2. pašvaldības autoceļa T03 “Līvāni-Aizpurieši-Sila Sproģi-DaukstesSilavas” atjaunošana/pārbūve Turku pagastā, Līvānu novadā par summu 25346,16
EUR;
1.3. pašvaldības ielas “Pļavu iela” atjaunošana/pārbūve Līvānos, Līvānu
novadā par summu 7123,05 EUR.
2. Izmaksu sadārdzinājumu pašvaldības investīciju projektā “Līvānu novada
pilsētas ielas un pagasta ceļu pārbūve” kopsummā 55615 EUR segt no Līvānu novada
pašvaldības plānotā aizņēmuma Valsts kasē budžeta un finanšu vadībai ar atmaksas
termiņu līdz 3 gadiem.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Sēde slēgta plkst. 1200
Protokols parakstīts 2022. gada 29. aprīlī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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