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Sēdes sākums plkst.1030
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Valdis ANSPAKS
Normunds BRUKMANIS
Klavdija DAUKŠTE
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Juris KIRILLOVS
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Gaļina KRJUKOVA, darba pienākumu veikšanas dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
Ginta KRAUKLE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,

Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Ingūna LIEPIŅA, ekonomiste,
Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,
Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,
Ilga PEISENIECE, izglītības pārvaldes vadītāja,
Gunita VAIVODE, vides inženiere,
SIA „Vidusdaugavas televīzija” pārstāvis Jāzeps Brencis
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par Līvānu novada domes budžetu 2016. gadam. Ziņo A. Vaivods.
2. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēnešalgām. Ziņo A. Vaivods.
3. Par domes komisiju un valžu /darba grupu/ darba apmaksu. Ziņo A. Vaivods.
4. Par projektu „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana Līvānu novadā”.
Ziņo A. Vaivods.
5. Par ERAF līdzekļu piesaisti izglītības iestādes mācību vides uzlabošanai. Ziņo
A. Vaivods.
6. Par telpu nomu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāles izveidei.
Ziņo A. Vaivods.

1. Par Līvānu novada domes budžetu 2016. gadam.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots P. Romanovskim
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem
Nr.759 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to
sadales kārtību 2016.gadā”, likumu „Par valsts budžetu 2016.gadam”, likumu "Par
pašvaldībām" un likumu „Par pašvaldību budžetiem” , Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.3 „Par Līvānu novada
domes pamatbudžetu 2016. gadam” (skat. pielikumā Nr. 1).
2. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.4 „Par Līvānu novada
domes speciālo budžetu 2016. gadam” (skat. pielikumā Nr. 2).
3. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.5 „Par Līvānu novada
domes dāvinājumiem un ziedojumiem 2016. gadam" (skat. pielikumā Nr. 3).
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4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un atbildīgie par programmām
(pasākumiem).
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi Nr.3 uz 2 lpp.
2) saistošie noteikumi Nr.4 uz 1 lpp.
3) saistošie noteikumi Nr.5 uz 1 lpp.
4) paskaidrojuma raksts uz 9 lpp.

2. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 13. punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes pārvaldes un administrācijas, Līvānu
novada būvvaldes, Līvānu novada Kultūras centra un tā filiāļu, Līvānu novada
centrālās bibliotēkas un tās filiāļu, Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
"Kvartāls", Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas, Līvānu novada
pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši”, Rožupes pamatskolas, Līvānu 1. vidusskolas,
Līvānu 2. vidusskolas, Jaunsilavas pamatskolas, Sutru pamatskolas, Jersikas
pamatskolas, Rudzātu vidusskolas, Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolas,
Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas, Līvānu Bērnu un jauniešu centra, Rudzātu
speciālās internātpamatskolas, Līvānu novada Izglītības pārvaldes, Līvānu
inženiertehnoloģiju un inovāciju centra, Kapličas, Latgales mākslas un amatniecības
centra, Līvānu novada bāriņtiesas, Līvānu novada sociālā dienesta, Līvānu novada
Jersikas pagasta pārvaldes, Līvānu novada Turku pagasta pārvaldes, Līvānu novada
Rožupes pagasta pārvaldes, Līvānu novada Sutru pagasta pārvaldes, Līvānu novada
Rudzātu pagasta pārvaldes un Alternatīvās aprūpes centra „Rožlejas” amatu vienību
sarakstus un noteiktās mēneša darba algas no 2016. gada 1. marta (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un iestāžu vadītāji.
Pielikumā: trīsdesmit amatu vienību saraksti uz 34 lpp.
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3. Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2011.gada 31.marta noteikumiem Nr. 5
„Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi” un likuma "Par pašvaldībām" 61. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Noteikt domes komisiju, valžu (darba grupu) izdevumu maksimālo
kopsummu 2015. gadā atbilstoši naudas summai, kas aprēķināta sekojošam komisiju,
valžu (darba grupu) stundu skaitam:
1.1. administratīvajai komisijai - 170 stundas,
1.2. attīstības plānošanas komisijai - 50 stundas,
1.3. dzīvokļu jautājumu komisijai - 150 stundas,
1.4. privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai - 50 stundas,
1.5. kultūras un sporta komisijai - 160 stundas,
1.6. administratīvo aktu strīdu komisijai – 50 stundas,
1.7. vides uzraudzības un kārtības komisijai – 180 stundas,
1.8. Rožupes pagasta valdei - 120 stundas,
1.9. Jersikas pagasta valdei - 120 stundas,
1.10.Turku pagasta valdei - 120 stundas,
1.11. Rudzātu pagasta valdei - 120 stundas,
1.12. Sutru pagasta valdei - 120 stundas.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.

4. Par projektu „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana Līvānu novadā”.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro G. Vaivode
Izskatot biedrības “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”, UR reģ. Nr.
40008009597, adrese Kuršu iela 9 – 2, Rīga, sagatavoto projekta „Videi draudzīga
dzīvesveida popularizēšana Līvānu novadā” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar
Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds”, apakšprogrammu 21.13.00
„Vides aizsardzības projekti”, kura mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru
ietvaros tiek veicināta vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana, kā arī
Latvijā aktuālo vides problēmu risināšana, un pamatojoties uz projekta atbilstību
„Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam”
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2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.3. rīcības virziena
(Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem
tiek nodrošināta pievilcīga dabas vide) 2.3.2. rīcības (Dabas vides ilgtspējīgas
attīstības nodrošināšana) 2.3.2.11. pasākumam (Vides kvalitātes un dabas resursu
uzlabošanas, kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu novadā) un
2.1.4.7. pasākumam (Iedzīvotāju videi draudzīgas apziņas veidošana un atkritumu
šķirošanas laukuma izveide Līvānu novadā) un pamatojoties uz atbilstību Latvijas
vides aizsardzības fonda aktivitātes „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana”
pirmās kārtas konkursa nolikumu 2016. gadam un likuma „Par pašvaldībām” 15.
pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds” ietvaros
izstrādāto projektu „Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana Līvānu novadā”,
kura iesniedzējs ir biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija”.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada domei nodrošināt
projekta līdzfinansējumu 2500,00 EUR apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.

5. Par ERAF līdzekļu piesaisti izglītības iestādes mācību vides uzlabošanai.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro I. Peiseniece
Izvērtējot Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu atbilstību Eiropas
Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas
,,Izaugsme un nodarbinātība” specifiskajam atbalsta mērķim 8.1.2. „Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, kas paredz mācību vides infrastruktūras
uzlabošanu vispārējās izglītības iestādēs dažādās izglītības pakāpēs, un ņemot vērā
Ministru kabineta 2015. gada 29.septembra sēdē zināšanai pieņemto informatīvo
ziņojumu „Par atbalstāmajām darbībām un priekšatlases kritērijiem 8.1.2. specifiskā
atbalsta mērķa (SAM) „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros” un
apstiprinātajiem 8.1.2. SAM stratēģiskajiem priekšatlases kritērijiem un principiem,
kas attiecināmi uz tām izglītības iestādēm, kur pašvaldība plāno minētās ERAF
investīcijas, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
4. punktu, kur kā viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir noteikta – gādāt par
iedzīvotāju izglītību, un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam,
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N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam,
A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izvirzīt Līvānu 1.vidusskolu, reģ.nr. 4213900374, Rīgas iela 101, Līvāni,
Līvānu novads, LV-5316, Eiropas Savienības fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa
8.1.2. „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ERAF finansējuma
piesaistei Līvānu novadā.
2. Līvānu 1.vidusskolai līdz 2023.gadam nodrošināt divu vispārējās vidējās
izglītības programmu: vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena programmas un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programmas īstenošanu ar izglītojamo skaitu 7.-12. klasē atbilstoši
priekšatlases kritērijiem - vismaz 240 izglītojamie.
3. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu 1. vidusskolas direktors Juris Iesalnieks.

6. Par telpu nomu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāles izveidei.
Ziņo A. Vaivods
Lai nodrošinātu mācību procesu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA)
Līvānu filiālē, kas paredzēta kā RTA struktūrvienība ar zināmu organizatorisku
patstāvību, teritoriāli atdalīta no RTA atrašanās vietas un kuras pamatuzdevums būtu
īstenot akreditētas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu
„Mašīnbūves speciālists“ (pilna laika klātiene), ar mācību procesa darbības vietu
Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas telpās Rīgas ielā 113/117, Līvānos,
Līvānu novadā, kas atbilst Augstskolu likuma 8.panta 7.daļas 2., 3. un 6.punkta
prasībām, un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 pantu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma nomas
līgumu var noslēgt uz laiku, kas nav ilgāks par 12 gadiem, Ministru kabineta 2010.
gada 8. jūnija noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4.10. punktu, kurā noteikts, ka šo noteikumu 2.nodaļas normas
nepiemēro, ja nomas objektu, kas ir nekustamais īpašums, iznomā publiskai personai,
tās iestādei (…) publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma
nodrošināšanai, un likuma „Par pašvaldībām“ 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Nodot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai, izglītības iestādes reģistrācijas
Nr. 3143001444, adrese Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV – 4600, nomā uz 8
(astoņiem) gadiem nedzīvojamās telpas, kas atrodas Līvānu novada Vakara (maiņu)
vidusskolas ēkā (kadastra numurs 76110052409001) ar kopējo platību 838,7 m² un
sporta zāli, kas atrodas Līvānu 2. vidusskolas ēkā 91,9 m²platībā, pēc adreses: Rīgas
113/117, Līvāni, Līvānu novads, LV5316, kopā ar visiem tām raksturīgajiem
piederumiem un aprīkojumu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāles
studiju procesa un zinātniski pētnieciskā darba nodrošināšanai, atbilstoši telpu
izmantošanas grafikam.
2. Noteikt nomas maksu (par vienu astronomisko stundu bez pievienotās
vērtības nodokļa) par šādu telpu nomu ēkā Rīgas ielā 113/117, Līvānos:
2.1.
Auditorijas (klases): Nr.19 (144) – 38,00 m², Nr.22 (150) – 41,70 m²,
Nr. 15 (145) – 36,60 m², Nr.25 (157) – 37,80 m², Nr. 37 (240) - 29,40 m2, Nr. 38
(241) – 23,70 m², Nr.36 (239) - 36,70m2, Nr.40 (243) – 41,50m2, Nr.34 (244) - 36,10
m2, Nr. 42 (245) – 44,10m2: 11,00 EUR/stundā (vienpadsmit eiro stundā) par vienu
auditoriju;
2.2.
Datorklase: Nr. 52 (138) - 52.70 m² 11,00 EUR/stundā (vienpadsmit
eiro stundā) par vienu auditoriju;
2.3.
Skolotāju telpas: Nr. 24 (154) – 14,70 m2, Nr.11 (155)- 20,50 m2: 6,00
EUR/stundā (seši eiro stundā);
2.4.
Sporta zāle Nr.13 (151) – 91,9 m²: 10,00 EUR/stundā (desmit eiro
stundā).
3. Noteikt, ka telpu nomas līgums ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju tiek
izbeigts, ja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāle netiek izveidota.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un par līguma slēgšanu juriskonsulte Sanita
Grabāne.
Pielikumā: nomas līguma projekts uz 5 lpp.
Sēde beidzas plkst.1130
Protokols parakstīts 2016. gada 18. februārī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja personāla vadības
un administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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