LATVIJAS REPUBLIKA

LĪVĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316,
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Līvānu novada domes
sēdes protokols
LĪVĀNOS

2022. gada 25. augusts

Nr. 14

Sēdes sasaukta plkst.09:00
Sēdi atklāj plkst. 09:00
Sēdi vada:
Andris Vaivods, Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolē: Inta Raubiška, Personāla vadības un administratīvās nodaļas vadītāja
Sēdē piedalās deputāti:
1. Andrejs Bondarevs
2. Dace Jankovska
3. Ināra Kalvāne
4. Jānis Magdaļenoks
5. Ivans Matrosovs
6. Gatis Pastars
7. Pēteris Romanovskis
8. Kaspars Stikāns
9. Maija Spūle
10. Sanita Pinupe
11. Valdis Labinskis
12. Andris Vaivods
13. Mārīte Vilcāne
Nepiedalās deputāti:
1) Ginta Kraukle, attaisnojoša iemesla dēļ,
2) Jānis Klaužs, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē piedalās:
1) Aija Usāne, izpilddirektora p.i.
2) Juris Sniķers, pašvaldības administrācijas vadītājs
3) Helēna Jablonska, Finanšu nodaļas vadītāja
4) Kristīne Birzāka, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja,
5) Ilze Vanaga, Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.,

6) Irēna Stašulāne, Sociālā dienesta vadīt\aja p.i.,
7) Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja,
8) Edijs Vārpsalietis, Būvniecības un infrastruktūras nodaļas vadītājs,
9) Antra Vilcāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja,
10) Iveta Dobele, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja vietniece,
11) Jeļena Hnikina, plānošanas un attīstības speciāliste,
12) Indra Upeniece, sekretāre,
13) Stanislavs Vitvickis, vecākais datortīklu administrators
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par darba kārtību. Ziņo Andris Vaivods.
2. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un pašvaldības
izpilddirektora p.i,. informācija. Ziņo Andris Vaivods.
3. Par konkursu uz vakanto Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja amatu.
Ziņo Ināra Kalvāne.
4. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķiem klašu komplektiem Līvānu
1. vidusskolā. Ziņo Ināra Kalvāne.
5. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķiem klašu komplektiem Līvānu
pamatskolā. Ziņo Ināra Kalvāne.
6. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķiem klašu komplektiem Rožupes
pamatskolā. Ziņo Ināra Kalvāne.
7. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķiem klašu komplektiem Jersikas
pamatskolā. Ziņo Ināra Kalvāne.
8. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķiem klašu komplektiem Rudzātu
vidusskolā. Ziņo Ināra Kalvāne.
9. Par Antras Skuteles atbrīvošanu no Līvānu novada Kultūras centra
direktora amata. Ziņo Ināra Kalvāne.
10. Par objekta "Piemiņas akmens Steķu kauju vietā" Turku pagastā, Līvānu
novadā demontāžu. Ziņo Jānis Magdalenoks.
11. Par objekta "Piemiņas plāksne" Rudzātu pagastā, Līvānu novadā
demontāžu. Ziņo Jānis Magdalenoks.
12. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. –
2025. gadam III daļas – Rīcību plāna un IV daļas – Investīciju plāna aktualizācijas
uzsākšanu. Ziņo Andris Vaivods.
13. Par līdzekļu piešķiršanu projekta “Tehniskā aprīkojuma iegāde Līvānu
novada pagastu sabiedrisko un kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai” īstenošanai.
Ziņo Andris Vaivods.
14. Par līdzekļu piešķiršanu seifa iegādei. Ziņo Andris Vaivods.
15. Par līdzekļu piešķiršanu Līvānu pilsētas svētku pasākumu izdevumu
segšanai. Ziņo Andris Vaivods.
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16. Par līdzekļu piešķiršanu Līvānu stikla un amatniecības centra stikla
pūšanas darbnīcas krāsns remontam. Ziņo Andris Vaivods.
17. Par līdzekļu piešķiršanu hidranta izbūvei. Ziņo Andris Vaivods.
18. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo Andris Vaivods.
19. Par atkārtotās (otrās) apbūves tiesības izsoles zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7668 007 0407 daļai, ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 8001,
Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
20. Par pašvaldības kustamās mantas – autogreidera DZ-99A, valsts
reģistrācijas Nr. T3494LR - izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Magones”, Sutru pagastā, Līvānu
novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Daugavmala”, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, atsavināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
23. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.74, Lāčplēša ielā 23,
Līvānos, Līvānu novadā, izsoli. Ziņo Andris Vaivods.
25. Par pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo Andris Vaivods.
26. Par apbūves tiesības piešķiršanu. Ziņo Andris Vaivods.
27. Par Marijas Jansones atbrīvošanu no Līvānu novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas amata. Ziņo Andris Vaivods.
28. Par līdzekļu piešķiršanu Biedrībai “Veloklubs Līvāni”. Ziņo Andris
Vaivods.
1. Par darba kārtību.
Ziņo Andris Vaivods
Deputātiem nav priekšlikumu vai ierosinājumu par domes sēdes darba kārtību.
2. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un
pašvaldības izpilddirektora p.i. informācija
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Gatim Pastaram, Inārai Kalvānei, Maijai Spūlei, Kasparam
Stikānam, Andrejam Bondarevam, Valdim Labinskim, Jānim Magdaļenokam
Paskaidro izpilddirektora p.i. Aija Usāne
28.jūlijā notika kārtējā Līvānu novada domes sēde.
28.jūlijā notika attālināta tikšanās ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(VSAA) vadību, lai pārrunātu turpmāko sadarbību starp pašvaldību un VSAA,
noslēgtā līguma ietvaros saistībā ar klientu apkalpošanu Līvānos divas reizes nedēļā
klātienē. Sarunā piedalījās pašvaldības vadība.
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29.jūlijā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rēzeknē, Latgales vēstniecībā “Gors”
piedalījās diskusijā par valsts drošības jautājumiem ar LR aizsardzības ministru Arti
Pabriku un Latgales pašvaldību pārstāvjiem.
2.augustā pašvaldības vadība un speciālisti Līvānos tikās ar biedrības “Preiļu rajona
partnerība” pārstāvjiem, lai pārrunātu turpmākos sadarbības principus LEADER
projektu ieviešanā un partnerības stratēģiju nākamajiem gadiem.
4.augustā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un pašvaldības speciālisti piedalījās
Labklājības ministrijas un Ekonomikas ministrijas rīkotajās sarunās par valsts atbalsta
pasākumiem iedzīvotājiem apkures izdevumu kompensēšanai un veicamajiem
pasākumiem pašvaldībām šī procesa administrēšanā.
8.augustā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un administrācijas vadītājs,
izpilddirektora p.i. Juris Sniķers (kas veic izpilddirektora pienākumus Aijas Usānes
atvaļinājuma laikā) tikās ar Līvānu novada kapitālsabiedrību vadītājiem, lai pārrunātu
aktuālākos saimnieciskos darbus un to ieviešanas gaitu pašvaldībā, kā arī dažādu
iedzīvotāju iesniegumu virzību.
9.augustā administrācijas vadītājs, izpilddirektora p.i. Juris Sniķers Jēkabpilī tikās ar
pasažieru pārvadātāju SIA “Tukuma auto”, kurš iepirkuma rezultātā ieguvis tiesības
veikt pasažieru, t.sk. skolēnu pārvadājumus līdzšinējā SIA “Jēkabpils autobusu parks”
apkalpes zonā, kas skar arī Līvānu novada teritoriju.
10.augustā Līvānu novada pašvaldību apmeklēja Sabiedrības integrācijas fonda (SIF)
īstenotās valsts programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” pārstāvji un dalībnieki –
darba devēji no privātām un publiskām organizācijām no visas Latvijas. Programmas
mērķis – veicināt iekļaujošas sabiedrības un ģimenēm draudzīgas darba vides
veidošanos. Tikšanos atklāja Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta
Kraukle un SIF Sekretariāta direktora vietnieks Pilsoniskās sabiedrības atbalsta
departamenta direktors Reinis Lasmanis. Tikšanās laikā iedzīvotājiem bija iespēja
noformēt Latvijas Goda ģimenes karti, kas dod priekšrocības ģimenēm ar trīs un
vairāk bērniem dažādu pakalpojumu saņemšanā.
11.augustā Līvānu novada domes vadība kopā ar Izglītības pārvaldes speciālistiem
iepazinās ar topošās Līvānu novada izglītības stratēģijas 2022.–2027.gadam projektu,
tās tapšanas gaitu un pārrunāja izstrādes procesā aktualizētos jautājumus. Stratēģijas
projekts tiks izvērtēts arī Līvānu novada domes komitejās un apstiprināts ar domes
lēmumu.
11.augustā domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle sasauca domes ārkārtas sēdi.
Tajā tika izskatīti divi darba kārtības jautājumi.
4

15.augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs pārstāvēja Līvānu novadu
Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā.
15. un 16.augustā notika kandidātu izvērtēšana sabiedrisko attiecību speciālista
vakancei.
17. un 18.augustā notika kandidātu izvērtēšana lietveža vakancei.
18. augustā notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
19. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods un Izglītības
pārvaldes vadītājas p.i. Ilze Vanaga apmeklēja Rudzātu vidusskolu un Rudzātu
speciālo pamatskolu, lai pārrunātu dažādus saimnieciskos un organizatoriskos
jautājumus.
20. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods pārstāvēja Līvānu
novada pašvaldību Preiļu novada svētkos.
Katru pirmdienu tika rīkotas pašvaldības vadības sanāksmes, kurās tika pārrunāta
aktuālā situācija pašvaldībā un tuvākā perioda uzdevumi.
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.
3. Par konkursu uz vakanto Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja amatu.
Ziņo Ināra Kalvāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu
Nr.496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu
(izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju
amatu pretendentu atlasei” 4.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot ar
13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izsludināt atklātu konkursu uz vakanto Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja amatu.
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2. Apstiprināt pretendentu atlases konkursa uz vakanto Līvānu novada
Izglītības pārvaldes vadītāja amatu nolikumu (skatīt pielikumā).
3. Izveidot pretendentu atlases konkursa uz vakanto Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja amatu komisiju 7 locekļu sastāvā, tai skaitā:
3.1. komisijas priekšsēdētāja – Ginta Kraukle, Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece,
3.2. komisijas locekļi:
3.2.1. Andris Vaivods – Līvānu novada domes priekšsēdētājs,
3.2.2. Aija Usāne – Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora p.i.,
3.2.3. Inta Raubiška – Līvānu novada domes personāla vadības un
administratīvās nodaļas vadītāja,
3.2.4. Juris Sniķers - Līvānu novada pašvaldības administrācijas vadītājs,
3.2.5. Ināra Kalvāne – Līvānu novada domes deputāte,
3.2.6. Gatis Pastars – Līvānu novada domes deputāts.
4. Noteikt, ka komisijas priekšsēdētājai ir tiesības pieaicināt komisijas darbā
nepieciešamos speciālistus.
5. Ievietot sludinājumu par konkursu Līvānu novada domes mājas lapā
interneta vietnē www.livani.lv un laikrakstā “Vietējā Latgales Avīze”.
6. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora p.i. Aija Usāne.
4. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķiem klašu komplektiem
Līvānu 1. vidusskolā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Gatim Pastaram, domes
priekšsēdētājam Andrim Vaivodam
Paskaidro Izglītības pārvaldes vadītāja p.i. Ilze Vanaga
Izskatot Līvānu 1.vidusskolas 2022.gada 16.augusta vēstuli Nr. 1-13/4 par
atļauju 2022./2023. mācību gadā Līvānu 1.vidusskolā, lai nodrošinātu kvalitatīvu
izglītības programmas apguvi un individuālu pieeju mācību procesā, organizēt mācību
procesu 9.c klasē ar 13 izglītojamajiem, un pamatojoties uz Līvānu novada domes
2019.gada 25.jūlija noteikumu Nr. 4 ,,Par izglītojamo skaitu Līvānu novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās, klasēs un
interešu izglītības grupās” 5. un 12.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par
iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu
mācību priekšmetu programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
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NOLEMJ:
1. Atļaut Līvānu 1.vidusskolai 2022./2023. mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 9.c klasē ar 13
izglītojamajiem.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktors
Gatis Pastars.
5. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķiem klašu komplektiem
Līvānu pamatskolā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātiem Jānim Magdaļenokam, Valdim Labinskim, Kasparam
Stikānam, Gatim Pastaram, domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam
Paskaidro Izglītības pārvaldes vadītāja p.i. Ilze Vanaga
Izskatot Līvānu 2.vidusskolas 2022.gada 16.augusta vēstuli Nr. 1.11/21 par
atļauju 2022./2023. mācību gadā Līvānu pamatskolā, lai nodrošinātu kvalitatīvu
izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 2.klasē ar 14
izglītojamajiem, 3.klasē ar 12 izglītojamajiem, 5.klasē ar 10 izglītojamajiem un
6.klasē ar 12 izglītojamajiem un, pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019.gada
25.jūlija noteikumu Nr. 4 ,,Par izglītojamo skaitu Līvānu novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās, klasēs un interešu izglītības
grupās” 5. un 12.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto
punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību,
lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu
programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska,
Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – 1 (Valdis
Labinskis), "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut Līvānu pamatskolai 2022./2023.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 2.klasē ar
14 izglītojamajiem.
2. Atļaut Līvānu pamatskolai 2022./2023.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 3.klasē ar
12 izglītojamajiem.
3. Atļaut Līvānu pamatskolai 2022./2023.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 5.klasē ar
10 izglītojamajiem.
4. Atļaut Līvānu pamatskolai 2022./2023.mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 6.klasē ar
12 izglītojamajiem.
7

5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu pamatskolas direktore
Klavdija Daukšte.
6. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķiem klašu komplektiem
Rožupes pamatskolā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātiem Jānim Magdaļenokam, Gatim Pastaram
Paskaidro Izglītības pārvaldes vadītāja p.i. Ilze Vanaga, izpilddirektora p.i. Aija
Usāne
Izskatot Līvānu novada Rožupes pamatskolas 2022.gada 16.augusta vēstuli
Nr. 1-12/29 par atļauju 2022./2023. mācību gadā Rožupes pamatskolā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi un individuālu pieeju mācību procesā,
organizēt mācību procesu 1.klasē ar 7 izglītojamajiem un 3.klasē ar 7 izglītojamajiem,
un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019.gada 25.jūlija noteikumu Nr. 4 ,,Par
izglītojamo skaitu Līvānu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas
izglītības grupās, klasēs un interešu izglītības grupās” 5. un 12.punktu un likuma ,,Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības
autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu
izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu programmas, un likuma
,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne,
Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut Rožupes pamatskolai 2022./2023. mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 1.klasē ar
7 izglītojamajiem.
2. Atļaut Rožupes pamatskolai 2022./2023. mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 3.klasē ar
7 izglītojamajiem.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rožupes pamatskolas direktore
Sanita Dubovska.
7. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķiem klašu komplektiem
Jersikas pamatskolā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Izskatot Līvānu novada Jersikas pamatskolas 2022.gada 16.augusta vēstuli Nr.
1-12/18 par atļauju 2022./2023. mācību gadā Jersikas pamatskolā, lai nodrošinātu
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kvalitatīvu izglītības programmas apguvi un individuālu pieeju mācību procesā,
organizēt mācību procesu 3.klasē ar 7 izglītojamajiem, un pamatojoties uz Līvānu
novada domes 2019.gada 25.jūlija noteikumu Nr. 4 ,,Par izglītojamo skaitu Līvānu
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās, klasēs
un interešu izglītības grupās” 5. un 12.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas ceturto punktu, kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par
iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu
mācību priekšmetu programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut Jersikas pamatskolai 2022./2023. mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 3.klasē ar
7 izglītojamajiem.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Jersikas pamatskolas direktore
Inese Jaunušāne.
8. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķiem klašu komplektiem
Rudzātu vidusskolā.
Ziņo Ināra Kalvāne
Izskatot Līvānu novada Rudzātu vidusskolas 2022.gada 16.augusta vēstuli Nr.
1-11/31 par atļauju 2022./2023. mācību gadā Rudzātu vidusskolā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi un individuālu pieeju mācību procesā,
organizēt mācību procesu 1.klasē ar 7 izglītojamajiem un 9.a klasē ar 6
izglītojamajiem, un pamatojoties uz Līvānu novada domes 2019.gada 25.jūlija
noteikumu Nr. 4 ,,Par izglītojamo skaitu Līvānu novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās, klasēs un interešu izglītības grupās” 5.
un 12.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu,
kurā noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai
nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu
programmas, un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska,
Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut Rudzātu vidusskolai 2022./2023. mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 1.klasē ar
7 izglītojamajiem.
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2. Atļaut Rudzātu vidusskolai 2022./2023. mācību gadā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības programmas apguvi, organizēt mācību procesu 9.a klasē ar
6 izglītojamajiem.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Rudzātu vidusskolas direktore
Valentīna Vaivode.
9. Par Antras Skuteles atbrīvošanu no Līvānu novada Kultūras centra
direktora amata.
Ziņo Ināra Kalvāne
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un
un saskaņā Līvānu novada Kultūras centra direktores Antras Skuteles 2022.gada
12.augusta (reģistrēts 2022. gada 12. augustā ar Nr.LNP/2.2.12/22/200) iesniegumu
par atbrīvošanu no ieņemamā amata pusēm vienojoties, Līvānu novada dome atklāti
balsojot atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Antru Skuteli no Līvānu novada Kultūras centra direktora amata
2022.gada 9.septembrī (pēdējā darba diena) saskaņā ar Darba likuma 114.pantu –
darbinieka un darba devēja vienošanās.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Personāla vadības un
administratīvās nodaļas vadītāja Inta Raubiška.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektora p.i. Aijai
Usānei.
10. Par objekta "Piemiņas akmens Steķu kauju vietā" Turku pagastā,
Līvānu novadā demontāžu.
Ziņo Jānis Magdalenoks
Paskaidro Būvniecības un infrastruktūras nodaļas vadītājs Edijs Vārpsalietis
Līvānu novada pašvaldībā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2022.gada 21. jūlija vēstule Nr. 1-132/5169 “Par padomju un nacistisko
režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu” ar lūgumu
informēt par plānotajiem demontāžas objektiem, pieņemt attiecīgus lēmumus un veikt
darbības, lai nodrošinātu savlaicīgu 2022. gada 16. jūnija likuma “Par padomju un
nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu
Latvijas Republikas teritorijā” prasību izpildi. 2022. gada 22. jūlijā saņemta
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vēstule Nr. 01-01/3283 “Par demontējamo
padomju režīmu slavinošu objektu dokumentēšanu”, kurā Nacionālā kultūras un
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mantojumu pārvalde iesaka dokumentēšanas veidu un pasākumus, kurus būtu
nepieciešams veikt pirms objektu demontāžas uzsākšanas.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 2022. gada
16. jūnija likuma “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas
aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” 4. panta trešo daļu, 5.
pantu, 6. panta ceturto, septīto un astoto daļu, kā arī 2022. gada 29. jūlija Līvānu
novada pašvaldības speciālistu apsekošanas aktu (skatīt pielikumā), Līvānu novada
dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut objekta “Piemiņas akmens Steķu kauju vietā” , kas atrodas uz zemes
gabala ar kadastra Nr. 7686 004 0009 Turku pagastā Līvānu novadā, demontāžu.
2. Uzdot Līvānu novada pašvaldības administrācijas Būvniecības un
infrastruktūras nodaļas vadītājam Edijam Vārpsalietim veikt tirgus izpēti pieminekļu
demontāžas un utilizācijas darbu veikšanai.
3. Uzdot Līvānu novada pašvaldības Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes
vadītājai Aijai Smirnovai par minētā objekta demontāžas uzsākšanu informēt Latvijas
Okupācijas muzeju, Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, Valsts Policiju un
zemes, uz kuras atrodas objekts, īpašnieku.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir izpilddirektora p.i. Aija Usāne.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:
1) 2022. gada 29. jūlija apsekošanas akts uz 12 lpp.
2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022.gada 21.jūlija vēstule
Nr. 1-132/5169 uz 2 lpp.
3) Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 2022.gada 22.jūlija vēstule Nr. 0101/3283 uz 2 lpp.
11. Par objekta "Piemiņas plāksne" Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā demontāžu.
Ziņo Jānis Magdalenoks
Vārds tiek dots domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam
Paskaidro Būvniecības un infrastruktūras nodaļas vadītājs Edijs Vārpsalietis
Līvānu novada pašvaldībā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2022.gada 21.jūlija vēstule Nr. 1-132/5169 “Par padomju un nacistisko
režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu” ar lūgumu
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informēt par plānotajiem demontāžas objektiem, pieņemt attiecīgus lēmumus un veikt
darbības, lai nodrošinātu savlaicīgu 2022. gada 16. jūlija likuma “Par padomju un
nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu
Latvijas Republikas teritorijā” prasību izpildi. 2022.gada 22.jūlijā saņemta Nacionālās
kultūras mantojuma pārvaldes vēstule Nr. 01-01/3283 “Par demontējamo padomju
režīmu slavinošu objektu dokumentēšanu”, kurā Nacionālā kultūras un mantojumu
pārvalde iesaka dokumentēšanas veidu un pasākumus, kurus būtu nepieciešams veikt
pirms objektu demontāžas uzsākšanas.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, 2022. gada
16. jūnija likuma “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas
aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” 4. panta trešo daļu, 5.
pantu, 6. panta ceturto, septīto un astoto daļu, kā arī 2022. gada 29. jūlija Līvānu
novada pašvaldības speciālistu apsekošanas aktu (skatīt pielikumā) un 2022. gada 24.
maija zemes gabala īpašnieces iesniegumu “Par piekrišanu piemiņas plāksnes
demontāžai” Nr. LNP/2.1.9.2/22/703, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar
13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut objekta “Piemiņas plāksne”, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra
Nr. 76680070070 Rudzātu pagastā Līvānu novadā, demontāžu.
2. Uzdot Līvānu novada pašvaldības administrācijas Būvniecības un
infrastruktūras nodaļas vadītājam Edijam Vārpsalietim veikt tirgus izpēti pieminekļu
demontāžas un utilizācijas darbu veikšanai.
3. Uzdot Līvānu novada pašvaldības Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes
vadītājai Aijai Smirnovai par minētā objekta demontāžas uzsākšanu informēt Latvijas
Okupācijas muzeju, Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, Valsts Policiju un
zemes, uz kuras atrodas objekts, īpašnieku (tiesisko valdītāju).
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir izpilddirektora p.i. Aija Usāne.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā:
1) 2022. gada 29. jūlija apsekošanas akts uz 14 lpp.
2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022.gada 21.jūlija vēstule
Nr. 1-132/5169 uz 2 lpp.
3) Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 2022.gada 22.jūlija vēstule Nr. 0101/3283 uz 2 lpp.
4) 2022. gada 24. maija zemes gabala īpašnieces iesniegums Nr. LNP/2.1.9.2/22/703
uz 1 lpp.
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12. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. –
2025. gadam III daļas – Rīcību plāna un IV daļas – Investīciju plāna
aktualizācijas uzsākšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja vietniece Iveta Dobele
Pašvaldībām ir pienākums izstrādāt, apstiprināt un aktualizēt attīstības
plānošanas dokumentus. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktā,
ir noteikts, ka rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 21. panta
pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta 1., 3.punktu,
22. pantu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5. panta otrās daļas 11. punktu, 10.
pantu, 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 2021. gada 10. jūnija
Metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī un
2019. gada janvāra Nozaru politiku vadlīnijas pašvaldībām, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. –
2025. gadam III daļas – Rīcību plāna un IV daļas – Investīciju plāna aktualizāciju.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora p.i. Aija Usāne un Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājs Raimonds
Spēks.
13. Par līdzekļu piešķiršanu projekta “Tehniskā aprīkojuma iegāde Līvānu
novada pagastu sabiedrisko un kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai”
īstenošanai.
Ziņo Andris Vaivods
Pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta 2022. gada 6. jūnija vēstuli par
iesniegto projektu “Tehniskā aprīkojuma iegāde Līvānu novada pagastu sabiedrisko
un kultūras pasākumu kvalitātes uzlabošanai” (Nr.22-03-AL21-A019.2205-000004),
kas izstrādāts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”
apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
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stratēģiju” ietvaros, un pamatojoties uz projektā paredzētā aprīkojuma cenu aptaujas
“Tehniskā aprīkojuma iegāde un piegāde” 2022. gada 4. februāra rezultātu lēmumu,
par preču piegādātāju izvēloties SIA ”AJV grupa”, reģ.Nr. 45403010389, juridiskā
adrese Rīgas iela 210A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, ar zemāko cenu
7796,03 EUR (ieskaitot PVN), kā arī pamatojoties uz projekta atbilstību “Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025. gadam” 2.
prioritātes “Uzņēmējdarbībai, darbam un ģimenes labsajūtai pievilcīga vide”, 2.2.
rīcību virziena “Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša sociālā vide”,
uzdevuma 2.2.4. “Nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību un dažādošanu,
rekreācijas teritoriju izveidi un labiekārtošanu Līvānu novadā saturīga brīvā laika
pavadīšanai”, pasākumam 2.2.4.1. “Kultūras aktivitāšu kvalitātes un pieejamības
uzlabošana” (Nr. 8. Uzlabota pagastu kultūras iestāžu infrastruktūra un aprīkojums),
un Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldības budžetiem” 30.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis
Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 7796,03 EUR apmērā Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai
(sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta “Tehniskā aprīkojuma
iegāde Līvānu novada pagastu sabiedrisko un kultūras pasākumu kvalitātes
uzlabošanai” kopējo attiecināmo izmaksu segšanai no Līvānu novada pašvaldības
2022.gada pamatbudžeta plānotajiem papildus ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2022.gada
pamatbudžetā, t.sk.:
1.1. 779,60 EUR Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums;
1.2. 7016,43 EUR Līvānu novada pašvaldības priekšfinansējums.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītājs Raimonds Spēks un Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora p.i. Aijai Usānei.
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14. Par līdzekļu piešķiršanu seifa iegādei.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada vēlēšanu komisijas 2022.gada 25.jūlija iesniegumu par
finansējuma piešķiršanu 596,53 EUR apmērā ugunsdroša seifa iegādei vēlēšanu
komisijas darba nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 596,53 EUR apmērā ugunsdroša seifa iegādei Līvānu
novada vēlēšanu komisijas darba nodrošināšanai no Līvānu novada pašvaldības
2022.gada pamatbudžeta plānotajiem papildus ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2022.gada
pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora p.i. Aija Usāne, Līvānu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Līga
Rubīne un Līvānu novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
15. Par līdzekļu piešķiršanu Līvānu pilsētas svētku
pasākumu izdevumu segšanai.
Ziņo Andris Vaivods
Paskaidro Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieces, pilsētas svētku 2022
darba grupas vadītājas Gintas Kraukles 2022.gada 15.augusta iesniegumu ar lūgumu
piešķirt papildus līdzekļus kopsummā 2376,40 EUR Līvānu pilsētas svētku “Dzīvi
Līvāni” 2022 pasākumu, kas norisinājās no 2022.gada 21.jūlija līdz 23.jūlijam,
rīkošanas izdevumu segšanai, ņemot vērā, ka pilsētas svētku rīkošanas faktiskie
izdevumi ir lielāki nekā Līvānu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā šim
mērķim paredzētais finansējums, kā arī SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” papildus iesniegto rēķinu par biotualešu un ģeneratora nomu, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
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NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus līdzekļus 3292,75 EUR apmērā Līvānu pilsētas svētku
“Dzīvi Līvāni” 2022 pasākumu no 2022.gada 21.jūlija līdz 23.jūlijam rīkošanas
izdevumu segšanai no Līvānu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta
plānotajiem papildus ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora p.i. Aija Usāne un Līvānu novada pašvaldības administrācijas Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
16. Par līdzekļu piešķiršanu Līvānu stikla un amatniecības centra stikla pūšanas
darbnīcas krāsns remontam.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Izskatot Līvānu stikla un amatniecības centra 2022.gada 10.augusta vēstuli Nr.
1-6/22/12 un Līvānu novada Kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes 2022.gada
15.august vēstuli Nr. 1.16/22/11 par finansējuma piešķiršanu 6655,00 EUR apmērā
stikla pūšanas darbnīcas stikla kausēšanas krāsns un stikla uzkarsēšanas krāsns
(dzeguzes) remonta izmaksu apmaksai, ņemot vērā, ka stikla kausēšanas krāsns
darbojas bez pārtraukuma kopš 2016.gada, izturot ik dienu 1300℃ temperatūru, un
šobrīd ir pienācis laiks krāsns kapitālajam remontam, nomainot krāsns podu un
kupolu, kā rezultātā darbnīcas krāsns tiks pilnībā atjaunota, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Valdis Labinskis)
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 6655,00 EUR apmērā Līvānu stikla un amatniecības
centram stikla pūšanas darbnīcas stikla kausēšanas krāsns remontam no Līvānu
novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta plānotajiem papildus ieņēmumiem no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora p.i. Aija Usāne, Līvānu stikla un amatniecības centra vadītāja Ilze
Griezāne un Līvānu novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.

16

17. Par līdzekļu piešķiršanu hidranta izbūvei.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Turku pagasta pārvaldes vadītājas 2022.gada 17.augusta vēstuli
(reģistrācijas Nr.LNP/21.6/22/1679) par līdzekļu piešķiršanu 1295,05 EUR apmērā
ūdensvada remonta darbu veikšanai, izbūvējot virszemes hidrantu nekustamajā
īpašumā “Centra ūdenstornis”, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot
ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis
Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 1295,05 EUR apmērā Līvānu novada pašvaldības
administrācijas Rudzātu pagasta pārvaldei virszemes hidranta izbūvei nekustamajā
īpašumā “Centra ūdenstornis”, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, no Līvānu
novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta plānotajiem papildus ieņēmumiem no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2022.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora p.i. Aija Usāne, Līvānu novada pašvaldības administrācijas Rudzātu
pagasta pārvaldes vadītāja Ruta Klibiķe un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.
18. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2022.gada 15.augusta vēstuli Nr.
Nr. LNIP/1-14/22/8 par izmaiņām amatu vienību sarakstā, pamatojoties uz Ministru
kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"
1.pielikuma 4.tabulu, saskaņā ar kuru zemākā mēneša darba algas likme pedagoga
amatam “izglītības metodiķis” no 2022.gada 1.septembra ir 996 EUR un amatam
“pedagogs” no 2022.gada 1.septembra zemākā mēneša darba algas likme ir 900 EUR,
un likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar
12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle,
Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
un deputātam Valdim Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
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1. Ar 2022.gada 1.septembri noteikt Līvānu novada Izglītības pārvaldes amata
vienībai “izglītības metodiķis”, profesijas kods 2351 01, mēneša darba algu 996,00
EUR par vienu likmi (skatīt amatu vienību sarakstu pielikumā).
2. Ar 2022.gada 1.septembri noteikt Līvānu novada Izglītības pārvaldes amata
vienībai “pedagogs karjeras konsultants”, profesijas kods 2359 05, mēneša darba algu
900,00 EUR par vienu likmi (skatīt amatu vienību sarakstu pielikumā).
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja p.i. Ilze Vanaga.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
19. Par atkārtotās (otrās) apbūves tiesības izsoles zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7668 007 0407 daļai, ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 8001,
Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome 2022. gada 28. jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 12-13 “Par
apbūves tiesību izsoli”. 2022. gada 12. augustā ir notikusi atkārtotā (otrā) apbūves
tiesības izsole zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 daļai ar
kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 8001 Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā.
Izsoles rezultātā Līvānu novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 daļas ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407
8001 Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā ar platību
0,3563 ha apbūves tiesību ir ieguvusi biedrība “Sēnīte”, reģ. Nr. 40008160456,
juridiskā adrese “Jaunbērzgale”, Rudzātu pag., Līvānu nov. uz 30 gadiem par 55,00
EUR gadā un PVN.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un
21. panta pirmās daļas 27. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punktu, Ministru kabineta 2018. gada 19.
jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” 76.punktu, ņemot vērā Līvānu novada domes Privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2022.gada 12.augusta lēmumu
Nr.1.3.17/22/26(1) “Atkārtotā (otrā) apbūves tiesības izsole zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 daļai ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407
8001 Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā”, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 daļas ar
kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 8001 Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā ar platību 0,3563 ha atkārtotās (otrās) apbūves tiesības izsoles
rezultātus.
2. Piešķirt apbūves tiesību biedrībai “Sēnīte” par nosolīto apbūves tiesības
maksu 55,00 EUR un PVN gadā par apbūves tiesības objektu - zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7668 007 0407 daļu ar kadastra apzīmējumu 7668 007 0407
8001 Mehanizatoru ielā 5, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā ar platību
0,3563 ha.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne, par līguma par apbūves tiesības
piešķiršanu slēgšanu atbildīga ir Personāla vadības un administratīvās nodaļas
vadītāja Inta Raubiška.
20. Par pašvaldības kustamās mantas – autogreidera DZ-99A, valsts reģistrācijas
Nr. T3494LR - izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
2022. gada 30. jūnijā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 11-19 “Par
pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu” un apstiprināja pašvaldības kustamās
mantas – autogreidera DZ-99A, valsts reģistrācijas Nr. T3494LR – izsoles
noteikumus.
2022. gada 12. augustā Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisija pieņēma lēmumu Nr. 1.3.17/22/29(1) “Pašvaldības
kustamās mantas – autogreidera DZ-99A, valsts reģistrācijas Nr. T3494LR – 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” 14. panta otrās daļas 3. punktu un
21. panta pirmās daļas 19. un 27.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 31.
panta pirmo daļu, 34. panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta pirmās daļas otro punktu, ņemot vērā
Līvānu novada domes 2022. gada 30. jūnija lēmumu Nr. 11-19 “Par pašvaldības
kustamās mantas atsavināšanu" un Līvānu novada domes Privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2022. gada 12. augusta lēmumu Nr.
1.3.17/22/26(1), Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
Atzīt 2022. gada 12. augusta pašvaldības kustamās mantas – autogreidera DZ99A, valsts reģistrācijas Nr. T3494LR – izsoli par nenotikušu.
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21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Magones”, Sutru pagastā, Līvānu
novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
2022. gada 30. jūnijā Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 11-20 “Par
pašvaldības nekustamā īpašuma “Magones”, Sutru pagasts, Līvānu novads
atsavināšanu” un apstiprināja zemes starpgabala “Magones’, Sutru pagasts, Līvānu
novads izsoles noteikumus.
2022. gada 12. augustā Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisija pieņēma lēmumu Nr. 1.3.17/22/28(1) “Pašvaldības
nekustamā īpašuma “Magones”, Sutru pagastā, 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 likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 21.
panta pirmās daļas 19. un 27. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 31.
panta pirmo daļu, 34. panta otro daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta pirmās daļas otro punktu, ņemot vērā
Līvānu novada domes 2022. gada 30. jūnija lēmumu Nr. 11-20 “Par pašvaldības
nekustamā īpašuma “Magones”, Sutru pagasts, Līvānu novads atsavināšanu" un
Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas
2022. gada 12. augusta lēmumu Nr. 1.3.17/22/28(1), Līvānu novada dome atklāti
balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska,
Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns,
Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
Atzīt 2022. gada 12. augusta pašvaldības nekustamā īpašuma “Magones”,
Sutru pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli par nenotikušu.
22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Daugavmala”, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, atsavināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Daugavpils tiesas Jersikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000622584 ierakstīts nekustamais īpašums “Daugavmala” ar kadastra numuru
7652 005 0009, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā un sastāv no zemes
vienības 0,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0071, (turpmāk –
Nekustamais īpašums), īpašuma tiesības nostiprinātas Līvānu novada pašvaldībai
(turpmāk – Pašvaldība).
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Ar Līvānu novada domes 2020. gada 30. janvāra lēmumu Nr. 3-11 ,,Par zemes
rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto
zemes vienību Jersikas pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda” zemes vienība atzīta
par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošo zemi. Zemes vienība nav apbūvēta,
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2020. gada 26. novembrī Līvānu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 21-12 „Par
pašvaldībai piekrītošās zemes vienības atzīšanu par starpgabalu Līvānu novada
Jersikas pagastā”, ar kuru zemes vienība 0,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652
005 0071 atzīta par starpgabalu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmā daļa noteic, ka
atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai. Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta
ceturtās daļas 1. punktam atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā
īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas
nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai
zemes starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei.
2020. gada 6. oktobrī Pašvaldībā saņemts un reģistrēts ar Nr. LNP/27.1/20/1501 Nekustamā īpašuma sastāvā esošajam zemes starpgabalam (turpmāk –
Starpgabals) piegulošās zemes īpašnieka iesniegums, kurā izteikta vēlme iegādāties
iesniedzēja zemes īpašumam piegulošo Starpgabalu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta otrā daļa nosaka, ka
šā likuma 4. panta ceturtajā daļā minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā
noteiktajā kārtībā (11. pants), uzaicinot attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt
pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā no minētajām
personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma
līgumu par nosacīto cenu. Savukārt Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
14. panta trešā daļa nosaka, ja pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu noteiktajā
termiņā iesniegušas vairākas šā likuma 4. panta ceturtajā daļā minētās personas
(izņemot šā likuma 44. panta ceturtajā daļā un 45. pantā minētos gadījumus), tiek
rīkota izsole starp šīm personām šajā likumā noteiktajā kārtībā.
Ņemot vērā to, ka Nekustamais īpašums sastāv no zemes starpgabala, tas nav
patstāvīgi izmantojams, Starpgabalam piegulošās zemes īpašnieks ir izteicis vēlēšanos
iegādāties Nekustamo īpašumu, Nekustamais īpašums nav nepieciešams Pašvaldības
funkciju nodrošināšanai, tādejādi var tikt atsavināts likumā noteiktajā kārtībā.
Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas kadastra
kartei Starpgabalam pieguļ kopā trīs zemes gabali, kas nav Pašvaldības īpašumā.
Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisija 2022. gada 12. augustā (lēmums Nr. 1.3.17/22/27/(3)), pamatojoties uz
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.
panta pirmās daļas 2. punktu, kas noteic, ka publiska persona rīkojas ar finanšu
līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir, manta atsavināma un nododama īpašumā vai
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lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu, noteica Nekustamā īpašuma
nosacīto cenu – 900 EUR (deviņi simti euro).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmā daļa noteic, ka
atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 17. punktā noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas
iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta 2. punktu, likuma “Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 77. panta ceturto daļu, 21. panta
pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta
pirmās daļas 2. punktu, 4. panta pirmo un otro daļu, ceturtās daļas 1. punktu, 5. panta
pirmo un piekto daļu, 8. panta otro, trešo, sesto un septīto daļu, 14. panta otro un trešo
daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, piekto, sesto daļu, 41. panta pirmo daļu, ņemot
vērā Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas 2022. gada 12. augusta lēmumu Nr. 1.3.17/22/26/(3), Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Daugavmala”
ar kadastra numuru 7652 005 0009, kas atrodas Jersikas pagastā, Līvānu novadā un
sastāv no zemes vienības 0,37 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0071
(turpmāk – Īpašums), nosakot atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar augšupejošu
soli.
2. Apstiprināt Īpašuma nosacīto cenu 900 EUR (deviņi simti euro).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Daugavmala”, Jersikas pagastā, Līvānu
novadā izsoles noteikumus.
4. Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt izsoli, publicēt sludinājumu oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, Līvānu novada interneta vietnē www.livani.lv un nosūtīt personām, kurām
īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā un kurām ir pirmpirkuma tiesības,
atsavināšanas paziņojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pielikumā:

Zemes starpgabala “Daugavmala”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā
izsoles noteikumi uz 4 lpp.

22

23. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts Rožupes pagasta pārvaldes 2022. gada
26. janvāra iesniegums (reģistrēts 28.01.2022. ar Nr. LNP/2-1.6/22/327) ar lūgumu
atļaut izslēgt no bilances un nodot metāllūžņos kustamo mantu – vieglo automašīnu
Citroen Berlingo, bez tehniskās apskates, valsts reģistrācijas Nr. FV6181, izlaiduma
gads - 2006.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1.
punktā noteikts, ka publiskas personas kustamo mantu var atsavināt, pārdodot izsolē.
Publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē.
Automašīnas pirmā reģistrācija veikta 2006. gada 10. maijā ar uzskaites
(iegādes) vērtību 11593,41 EUR. Saskaņā ar grāmatvedības datiem uz 2022. gada 25.
augustu automašīnas atlikusī bilances vērtība ir 0,00 EUR.
Saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta Nikolaja Šuksta
(sertifikāts AA-030, derīgs līdz 19.06.2023.) 16.05.2022. automašīnas vērtības
noteikšanas izziņu – 2006. izlaiduma gada vieglās automašīnas Citroen Berlingo,
valsts reģistrācijas Nr. FV6181, šasijas Nr. VF7GJKFWC93314901, vērtība ir 600
EUR (seši simti euro) ar PVN.
Izvērtējot kustamās mantas nolietojumu un tā vispārējo tehnisko stāvokli, lai
nodrošinātu racionālu un lietderīgu kustamās mantas apsaimniekošanu, lietderīgi ir
kustamo mantu atsavināt. Manta nav nepieciešama pašvaldībai un tās iestādēm to
funkciju nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. un 27.
punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļa 1.
punktu, otro daļu, 4. panta pirmo un otro daļu, 6. panta otro un trešo daļu, 8. panta
ceturto, piekto un sesto daļu, 9. panta trešo daļu, 10. panta pirmo un otro daļu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut atsavināt kustamo mantu – vieglo automašīnu Citroen Berlingo,
valsts reģistrācijas Nr. FV6181, pārdodot izsolē.
2. Apstiprināt vieglās automašīnas Citroen Berlingo, valsts reģistrācijas Nr.
FV6181 nosacīto cenu EUR 495,87 (četri simti deviņdesmit pieci euro un 87 centi)
bez PVN (papildus nosolītai cenai maksājams pievienotās vērtības nodoklis 21%
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā).
3. Apstiprināt kustamās mantas – vieglās automašīnas Citroen Berlingo, valsts
reģistrācijas Nr. FV6181, izsoles noteikumus (pielikumā).
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4. Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijai organizēt izsoli.
Pielikumā: pašvaldības kustamās mantas izsoles noteikumi uz 3 lpp.
24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.74, Lāčplēša ielā 23,
Līvānos, Līvānu novadā, izsoli.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome 2018. gada 29. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 19-22
„Par dzīvokļu nodošanu atsavināšanai”, ar kuru dzīvoklis Nr. 74, Lāčplēša ielā 23,
Līvānos, Līvānu novadā tika nodots atsavināšanai.
Līvānu novada pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr. 74 Lāčplēša
ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā ar kadastra numuru 7611 900 1129 reģistrēts
Daugavpils tiesas Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4529 74 un sastāv
no dzīvokļa Nr. 74 ar platību 43,3 m2 un 398/30355 kopīpašuma domājamām daļām
no būves ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0903 001.
SIA “Latio” 2022. gada 10. februāra vērtējumā Nr. V/22 – 567 nekustamā
īpašuma dzīvokļa Nr. 74 Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā aprēķinātā tirgus
vērtība ir EUR 5100 (pieci tūkstoši viens simts euro).
Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisija 2022. gada 12. augusta sēdē pieņēma lēmumu Nr.1.3.17/22/27(5), ar kuru
noteica dzīvokļa Nr. 74 Lāčplēša ielā 23, Līvānos, Līvānu novadā nosacīto cenu 5100
EUR (pieci tūkstoši viens simts euro).
Dzīvoklis nav nepieciešams attiecīgai pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai.
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.augusta lēmumu
Nr.1.3.17/22/27(5), SIA “Latio” 2022. gada 10. februāra vērtējumu Nr. V/22 – 567,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, 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. 74 Lāčplēša ielā
23, Līvānos, Līvānu novadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 74 ar platību 43,3 m2 un
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398/30355 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. 74 Lāčplēša ielā 23, Līvānos,
Līvānu novadā nosacīto cenu – 5100,00 EUR (pieci tūkstoši viens simts euro un 00
centi).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 74 Lāčplēša ielā 23, Līvānos,
Līvānu novadā izsoles noteikumus (pielikumā).
4. Uzdot 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 dzīvokļa Nr. 74 Lāčplēša ielā 23, Līvānos,
Līvānu novadā izsoles noteikumi uz 3 lpp.
25. Par pirkuma līguma slēgšanu.

Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada dome 2021. gada 30. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1642 “Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 37-10, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu
atsavināšanai”, ar kuru atsavināšanai tika nodots dzīvokļa Nr. 10 Rīgas ielā 37,
Līvānos, Līvānu novadā, īpašums. Minētais dzīvokļa īpašums 2022. gada 14. janvārī
reģistrēts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2672 E-10, žurnāla Nr.
300005519813, kadastra numurs 7611 900 1175. Īpašums sastāv no 2 – istabu
dzīvokļa ar kopējo platību 50 m2, dzīvojamās mājas kopīpašuma ar kadastra
apzīmējumu 7611 003 0806 001 un zemesgabala 3078 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 7611 003 0806 Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā, 4754/191655
domājamām daļām.
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija 2022. gada 12.
augustā, ņemot vērā SIA “Latio” 2022. gada 10. februāra nekustamā īpašuma
vērtējumu, reģ. Nr. V/22-358, saskaņā ar kuru dzīvoklis Nr. 10, dzīvojamā mājā Rīgas
ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā ir novērtēts 8500 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti
euro) ir pieņēmusi lēmumu Nr. 1.3.17/22/26(1) un ir noteikusi dzīvoklim nosacīto
cenu 8500 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti euro).
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5.
panta pirmo daļu, 8. panta otro un trešo daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, 45.
panta trešo un ceturto daļu, ņemot vērā Līvānu novada domes 2021. gada 30.
septembra lēmumu Nr. 16-42 “Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 37-10, Līvānos,
Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai”, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13
balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars,
Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle,
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Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt dzīvokļa Rīgas ielā 37-10, Līvāni, Līvānu novads nosacīto cenu
8500 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti euro)
2. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, A.
A., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), 2 – istabu dzīvokli Nr. 10 (kadastra Nr. 7611 900
1175, Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 2672 E-10) dzīvojamā mājā
Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu novadā ar kopējo platību 50 m², dzīvojamās mājas
kopīpašuma ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0806 001 un zemesgabala 3078 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 0806 Rīgas ielā 37, Līvānos, Līvānu
novadā, 4754/191655 domājamām daļām par noteikto maksu 8500 EUR (astoņi
tūkstoši pieci simti euro).
3. Atsavināšanas ierosinātajai A. A. viena mēneša laikā no piedāvājuma
saņemšanas dienas rakstiski paziņot par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un veikt
pirkuma maksas samaksu 8500 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti euro), to ieskaitot
Līvānu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X,
norēķinu kontā: Nr. LV14UNLA0050018690074.
4. Noteikt, ka pirkuma līgums ar A. A. noslēdzams pēc lēmuma 3. punktā
noteiktās maksas veikšanas.
5. Gadījumā, ja pirkuma maksa pilnā apjomā netiek samaksāta šī lēmuma 3.
punktā noteiktajā termiņā, šis lēmums un Līvānu novada domes 2021. gada 30.
septembra lēmums Nr. 16-42 “Par dzīvokļa īpašuma Rīgas ielā 37-10, Līvānos,
Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai” zaudē spēku.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra
Vilcāne, atbildīgā par līguma slēgšanu – Personāla vadības un administratīvās nodaļas
vadītāja Inta Raubiška.
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.
26. Par apbūves tiesības piešķiršanu.
Ziņo Andris Vaivods
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts SIA “Līvānu siltums” 19.07.2022.
iesniegums (reģistrēts 19.07.2022, reģ. Nr. LNP/2.1.6/22/1905) par apbūves tiesību
piešķiršanu daļā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76520010126 Celtniecības
ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā un kadastra apzīmējumu 76520010023 Celtniecības
ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā daļām sakarā ar nepieciešamību veikt ceļa būvniecību,
lai nodrošinātu kapitālsabiedrībai deleģēto publiskas personas pakalpojumu sniegšanu
– siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Līvānu pilsētas teritorijā .
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Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76520010126 Celtniecības ielā 5,
Līvānos, Līvānu novadā ir Līvānu novada pašvaldības īpašums, īpašumtiesības
nostiprinātas zemesgrāmatā 2020. gada 4. jūnijā, Līvānu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr. 100000601067. Noteikta ceļa servitūta teritorija ar kadastra
apzīmējumu 7315030100001.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76520010023 Celtniecības ielā 5,
Līvānos, Līvānu novadā ir Līvānu novada pašvaldības īpašums, īpašumtiesības
nostiprinātas zemesgrāmatā 2021. gada 15. septembrī, Līvānu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījums Nr. 100000602676. Noteikta ceļa servitūta teritorija ar kadastra
apzīmējumu 7315030100015.
Ceļa servitūts uz abām minētajām zemes vienībām ir par labu SIA “Līvānu
siltums”.
NĪVKS ir reģistrētas zemes vienības daļa 368 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 765200100238001 un zemes vienības daļa 824 m2 platībā ar kadastra
apzīmējumu 765200101268001 ar lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, uz kurām ir piešķirama un
reģistrējama apbūves tiesība.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu,
otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5. panta otrās daļas 5. punktu, 6.1 un 6.5 pantu, Civillikuma 1133. pantu,
saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu “Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” Nr. 350 76. un 78. punktu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt apbūves tiesību SIA “Līvānu siltums” ceļa būvniecībai
siltumapgādes organizēšanai Līvānu pilsētas teritorijā Līvānu novada pašvaldības
nekustamajā īpašumā Celtniecības ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra numurs
7652 001 0119, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0126 bez atlīdzības.
2. Piešķirt apbūves tiesību SIA “Līvānu siltums” ceļa būvniecībai
siltumapgādes organizēšanai Līvānu pilsētas teritorijā Līvānu novada pašvaldības
nekustamajā īpašumā Celtniecības ielā 7, Līvānos, Līvānu novadā, kadastra numurs
7652 001 0206, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0023 bez atlīdzības.
3. Noslēgt līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu ar SIA “Līvānu siltums” uz
30 gadiem.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra
Vilcāne, par līguma slēgšanu Personāla vadības un administratīvās nodaļas vadītāja
Inta Raubiška.
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5. Kontroli par lēmuma izpildi
izpilddirektora p.i. Aijai Usānei.

veikt

Līvānu novada pašvaldības

Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
27. Par Marijas Jansones atbrīvošanu no Līvānu novada
bāriņtiesas priekšsēdētājas amata
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Inārai Kalvānei
Paskaidro izpilddirektora p.i. Aija Usāne
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu,
Bāriņtiesu likuma 14. panta pirmās daļas 1.punktu, Darba likuma 100. panta pirmo
daļu un saskaņā ar Līvānu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Marijas Jansones 2022.
gada 19. augusta iesniegumu (reģ.19.08.2022 ar Nr.2.2.12/22/206) par atbrīvošanu no
ieņemamā amata, Līvānu novada dome atklāti balsojot atklāti balsojot ar 13 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ināra
Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte
Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Atbrīvot Mariju Jansoni no Līvānu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata
2022.gada 31.augustā (pēdējā darba diena) saskaņā ar Darba likuma 100.pantu –
darbinieka uzteikums.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Personāla vadības un
administratīvās nodaļas vadītāja Inta Raubiška.
28. Par līdzekļu piešķiršanu Biedrībai “Veloklubs Līvāni”.
Ziņo Andris Vaivods
Izskatot Biedrības “Veloklubs Līvāni”, reģ. Nr. 40008122473, juridiskā
adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2022.gada 17.augusta vēstuli
Nr. V-13-2022 par papildus līdzekļu piešķiršanu 821,62 EUR apmērā
videonovērošanas sistēmas Grīvas aktīvās atpūtas parkā uzstādīšanas izmaksu
sadārdzinājuma segšanai sakarā ar veiktajiem neplānotajiem papildus darbiem,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta
pirmās daļas 27.punktu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Līvānu
novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods,
Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Jānis Magdaļenoks,
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Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe,
Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt papildus līdzekļus 821,62 EUR EUR apmērā Biedrībai “Veloklubs
Līvāni”, reģ. Nr. 40008122473, juridiskā adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu
novads, LV-5316, videonovērošanas sistēmas Grīvas aktīvās atpūtas parkā
uzstādīšanas izmaksu sadārdzinājuma segšanai no Līvānu novada pašvaldības
2022.gada pamatbudžeta plānotajiem papildus ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2022.gada
pamatbudžetā
2. Slēgt līgumu ar Biedrību “Veloklubs Līvāni”, reģ. Nr. 40008122473,
juridiskā adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, par piešķirto
līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi - Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora p.i. Aija Usāne un Līvānu novada pašvaldības administrācijas Finanšu
nodaļas vadītāja Helēna Jablonska, par līguma slēgšanu - Personāla vadības un
administratīvās nodaļas vadītāja Inta Raubiška.
Sēde slēgta plkst. 11:53
Protokols parakstīts 2022. gada 29. augustā
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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