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Ilga PEISENIECE, Izglītības pārvaldes vadītāja,
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” amata vienību
sarakstu un noteiktajām mēneša darba algām. Ziņo A. Vaivods
2. Par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību. Ziņo A. Vaivods
3. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
4. Par ziedojuma pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods.
5. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo A. Vaivods
6. Par zemes vienību robežu un platību precizēšanu. Ziņo A. Vaivods.
7. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo A. Usāne.

1. Par Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” amata vienību
sarakstu un noteiktajām mēneša darba algām.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” 2016.gada
8.septembra vēstuli Nr.1-8/25 par izmaiņām amata vienību sarakstā un saskaņā ar
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 3.pielikumu, kas nosaka pedagogu darba slodzi, kas atbilst vienai mēneša
darba algas likmei un 6.punktu, kas nosaka, ka pirmsskolas iestāžu vadītājiem un viņu
vietniekiem mēneša darba algas likmi nosaka pašvaldība un, ņemot vērā nepietiekamu
valsts finansējumu pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta
otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam un M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas”- nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja
mēneša darba algu 1000,00 EUR ar 2016.gada 1.septembri.
2. Noteikt Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja
vietnieka mēneša darba algu 750,00 EUR ar 2016.gada 1.septembri.
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3. Apstiprināt Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” amatu
vienību sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2016.gada 1.septembra (skatīt
pielikumā).
4. Piešķirt papildus līdzekļus 17281,15 EUR apmērā Līvānu novada
pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” pedagogu atlīdzībai no Līvānu novada domes
2016.gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada
pamatbudžetā.
5. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes
“Rūķīši” vadītāja Aija Grugule un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” amatu vienību
saraksts uz lp.

2. Par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un
valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 2016.gada
5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam un M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas”nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr. 1 „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un
sadales kārtība Līvānu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”
(skat. pielikumā).
2. Atzīt par spēku zaudējušiem Līvānu novada domes Līvānu novada domes
2013.gada 26.septembra noteikumus Nr. 6 „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un
sadales kārtība Līvānu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.
3. Noteikt, ka noteikumi piemērojami sākot ar 2016. gada septembra mēnesi.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā: mērķdotācijas sadales kārtība uz 5 lpp.
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3. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods, U. Skreivers, Ē. Salcevičs
Saskaņā ar Līvānu novada domes Attīstības un plānošanas daļas vides
inženieres Gunitas Vaivodes ierosinājumu, lai sakārtotu kopējo atkritumu
apsaimniekošanas sistēmu Līvānu novadā, iegādāties atkritumu šķirošanas
konteinerus Līvānu novada domes iestādēm, kuru iegādei nepieciešami līdzekļi
4494,74 EUR apmērā, un veikt vides izglītojošos pasākumus par atkritumu šķirošanu
Līvānu novada izglītības iestāžu audzēkņiem, kuru izmaksas sastāda 1300 EUR, līdz
ar to kopējais nepieciešamais finansējums 5794,74 EUR, un pamatojoties uz 2016.
gada 25. februāra Līvānu novada domes saistošo noteikumu Nr.6 “Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā” 2.punktu, biedrības “Latvijas Atkritumu
saimniecības asociācija” izstrādāto Līvānu novada sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas (audita) novērtējumu, likuma “Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam
un M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 5794,74 EUR, tai skaitā 4494,74 EUR
atkritumu šķirošanas konteineru iegādei un 1300,00 EUR vides izglītojošo pasākumu
veikšanai Līvānu novada izglītības iestāžu audzēkņiem, no Līvānu novada domes
papildus ieņēmumiem no dividendēm, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
domes 2016.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, vides inženiere Gunita Vaivode un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.
4. Par ziedojumu pieņemšanu.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar līdzekļu piesaistīšanu stipendiju piešķiršanai Līvānu novada jauniešu
studijām augstskolās un saskaņā ar Līvānu novada domes 2015. gada 30. aprīļa
noteikumu Nr. 4 .„Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā” 8. punktu un pamatojoties uz
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 12.
pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam
un M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas”- nav,
NOLEMJ:
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1. Pieņemt ziedojumu 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro) apmērā no
SIA „Light Guide Optics International”, reģ. Nr. 41503034724, adrese: Līvānu
novads, Līvāni, Celtniecības iela 8, LV-5316.
2. Pieņemt ziedojumu 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro) apmērā no SIA
„Līvānu kūdras fabrika”, reģ. Nr. 40003017973, adrese: “Vāge”, Soltumi, Rožupes
pagasts, Līvānu novads, LV-5316.
3. Šī lēmuma 1. un 2. punktā pieņemtos finanšu līdzekļus izmantot stipendiju
piešķiršanai Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās.
4. Slēgt līgumu ar SIA „Light Guide Optics International”, reģ. Nr.
41503034724, un SIA „Līvānu kūdras fabrika”, reģ. Nr. 40003017973, par piešķirto
līdzekļu izlietojumu paredzētajam mērķim.
5. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
6. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.

5. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods, R. Šmukste
Sakarā ar būvprojekta „Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras
jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā”
izstrādi, tika konstatēts, ka veiksmīgai projekta realizācijai nepieciešams nomāt
blakus esošos privātos zemes gabalus ar kadastra apzīmējumiem 7652 001 0132,
7652 001 0116, 7652 001 0131, 7611 002 0914, 7652 001 0115, 7652 001 0080,
7652 001 0093 un 7652 001 0092, kuri iekļauti Līvānu novada Līvānu pilsētā.
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0132, Celtniecības iela 21,
Līvāni, Līvānu novads, pieder SIA „ADUGS Production”. Īpašums nostiprināts
Jersikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000209498. No SIA „ADUGS
Production” piederošā zemes gabala nepieciešams iznomāt 149,9 m2 lielu platību, kas
nepieciešama iebrauktuves pārbūvei.
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0116, Celtniecības iela 13,
Līvāni, Līvānu novads, pieder SIA „ASOND”. Īpašums nostiprināts Jersikas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000535666. No SIA „ASOND” piederošā zemes
gabala nepieciešams iznomāt 33,7 m2 lielu platību, no kuras 3,3 m2 nepieciešami
pieturas platformas pārbūvei un 30,4 m2 nepieciešami nobrauktuves pārbūvei.
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0131, Celtniecības iela 20,
Līvāni, Līvānu novads, pieder SIA „BŪVE L”. Īpašums nostiprināts Jersikas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000185415. No SIA „BŪVE L” piederošā zemes
gabala nepieciešams iznomāt 141,9 m2 lielu platību, no kuras 68 m2 nepieciešami
betona teknes izbūvei, ūdens atvades nodrošināšanai, 3,9m2 nepieciešami
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nobrauktuves pārbūvei un 70 m2 nepieciešami piebraucamā ceļa pārbūvei uz blakus
teritoriju ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0065
Zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 7652 001 0115, Celtniecības iela 11,
Līvāni, Līvānu novads, un 7611 002 0914, Celtniecības ielā 8, Līvānos, Līvānu
novadā, pieder SIA „Līvānu bioķīmiskā rūpnīca”. Par zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 7652 001 0115 īpašuma tiesības nostiprinātas Jersikas pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000185415, bet par zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 7611 002 0914 īpašuma tiesības nostiprinātas Līvānu pilsētas
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 4756. No SIA „Līvānu bioķīmiskā rūpnīca” piederošā
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0115 nepieciešams iznomāt 37,3 m2
lielu platību, kura nepieciešama pieturas platformas pārbūvei, bet no zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 7611 002 0914 nepieciešams iznomāt 136,8 m2 lielu platību,
kura nepieciešama pieturas platformas pārbūvei.
Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0092, Stirnu ielā b/n, Līvāni,
Līvānu novads, pieder M. S., dzīvojošai (adrese), LV - 5316. Īpašums nostiprināts
Jersikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1288. No M. S. piederošā zemes
gabala nepieciešams iznomāt 432 m2 lielu platību, kura nepieciešama grāvja izbūvei
un betona teknes izbūvei, ūdens atvades nodrošināšanai.
Zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem 7652 001 0080, Stirnu iela 6, Līvāni,
Līvānu novads, un 7652 001 0093, Stirnu iela b/n, Līvāni, Līvānu novads, pieder SIA
„Līvānu kūdras fabrika”, kas jau nodoti nomā SIA “ZELTA ZEME”. Īpašums un
nomas tiesība nostiprināta Jersikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000187024. No zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0080
nepieciešams iznomāt 8,4 m2 lielu platību, kura nepieciešama laukakmeņu bruģa
izbūvei blakus gājēju ietvei, bet no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7611 001
0093 nepieciešams iznomāt 28,3 m2 lielu platību, kura nepieciešama ietves un
nobrauktuvju pārbūvei, slēdzot apakšnomas līgumu ar SIA “ZELTA ZEME”.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra
noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no
privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un
nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 2.7. un 18. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J.
Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam un M.
Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas”- nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām uz 10 (desmit) gadiem,
par šādu zemes nogabalu nomu:
1.1. ar SIA „ADUGS Production”, reģ. Nr. 41503069355, juridiskā adrese
Iesalnieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, par zemes vienību 149,9 m2 platībā, kas ir
daļa no zemes gabala ar kadastra nr. 7652 001 0132, kas atrodas Celtniecības iela 21,
Līvāni, Līvānu novads.
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1.2. ar SIA „ASOND”, reģ. Nr. 41503056702, juridiskā adrese Celtniecības
iela 13, Līvāni, Līvānu novads, par zemes vienību 33,7 m2 platībā, kas ir daļa no
zemes gabala ar kadastra nr. 7652 001 0116, kas atrodas Celtniecības iela 13, Līvāni,
Līvānu novads,
1.3. ar SIA „BŪVE L”, reģ. Nr. 41503015742, juridiskā adrese Celtniecības
iela 20, Līvāni, Līvānu novads, par zemes vienību 141,9 m2 platībā, kas ir daļa no
zemes gabala ar kadastra nr. 7652 001 0131, kas atrodas Celtniecības iela 20, Līvāni,
Līvānu novads,
1.4. ar SIA „Līvānu bioķīmiskā rūpnīca”, reģ. Nr. 41503023881, juridiskā
adrese Celtniecības iela 8, Līvāni, Līvānu novads, par zemes vienību 136,8 m2
platībā, kas ir daļa no zemes gabala ar kadastra nr. 7611 002 0914, kas atrodas
Celtniecības ielā 8, Līvānos, Līvānu novadā, un par zemes vienību 37,3 m2 platībā,
kas ir daļa no zemes gabala ar kadastra nr. 7652 001 0115, kas atrodas Celtniecības
iela 11, Līvāni, Līvānu novads,
1.5. ar M. S., dzīvo (adrese), par zemes vienību 432 m2 platībā, kas ir daļa no
zemes gabala ar kadastra nr. 7652 001 0092, kas atrodas Stirnu iela b/n, Līvāni,
Līvānu novads.
2. Noslēgt zemes apakšnomas līgumu par SIA „Līvānu kūdras fabrika”
piederošiem zemes nogabaliem 8,4 m2 platībā, kas ir daļa no zemes gabala ar kadastra
nr. 7652 001 0080, Stirnu iela 6, Līvāni, Līvānu novads, un 28,3 m2 platībā, kas ir
daļa no zemes gabala ar kadastra nr. 7652 001 0093, Stirnu iela b/n, Līvāni, Līvānu
novads, ar SIA Līvānu kūdras fabrika” nomnieku SIA “ZELTA ZEME”, reģ. Nr.
40103176052, juridiskā adrese Vāge, Rožupes pagasts, Līvānu novads, ar apbūves
tiesībām uz 10 (desmit) gadiem.
3. Noteikt nomas maksu par nomājamās zemes platības 1 m2 – 0,03 EUR
apmērā gadā un PVN (ja iznomātājs ir PVN maksātājs).
4. Nomas līgumos iekļaut nosacījumu, ka zemes nogabalu noma tiek uzsākta
ar brīdi, kad būvprojekts „Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras
jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā” ir
atbalstīts, ko apliecina starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Līvānu novada
domi noslēgtā vienošanās par ES struktūrfondu Specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2.
projekta realizāciju.
5. Noteikt, ka nomājamo zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt
precizētas.
6. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
7. Noteikt, ka atbildīgā par zemes nomas līgumu nostiprināšanu zemesgrāmatā
un informācijas ievietošanu Līvānu novada domes mājas lapā interneta vietnē
www.livani.lv ir Līvānu novada domes priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte Šmukste.
8. Atcelt Līvānu novada domes 2016. gada 30. jūnija sēdes protokola Nr. 10
lēmumu Nr. 10 – 22 “Par zemesgabala nomas līguma slēgšanu”.
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Pielikumā: nomājamo zemes gabalu shēmas

6. Par zemes vienību robežu un platību precizēšanu.
Ziņo A. Vaivods, A. Šaroks
Sakarā ar būvprojekta „Fabrikas, Celtniecības un Stirnu ielas infrastruktūras
jaunbūve un rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai Līvānu industriālajā zonā”
realizāciju, tika konstatēts, ka, lai nodrošinātu Līvānu pilsētas Mazās Stirnu ielas
rekonstrukciju atbilstoši tehniskajām prasībām, ir nepieciešams Mazās Stirnu ielas
ceļa nodalījuma joslas paplašinājums 24,9 m2 lielā platībā, kas nepieciešams grāvja
izbūvei un ūdens atvades nodrošināšanai, līdz ar to, ir veicama pašvaldībai piekrītošo
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0184 (Mazā Stirnu iela) un 7652001-0054 (Mazā Stirnu iela 6, Līvāni, Līvānu novads) savstarpējās robežas grozīšana
un platību precizēšana.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 2.panta devīto daļu un likuma “Par pašvaldībām”
21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam un M. Vilcānei “par”, “pret”
– nav, “atturas”- nav,
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumus un precizēt robežas pašvaldībai piekritīgo nekustamo
īpašumu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7652-001-0184 (Mazā Stirnu
iela) un 7652-001-0054 (Mazā Stirnu iela 6, Līvāni, Līvānu novads), un samazināt
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0054 platību par 24,9 m2 atbilstoši
grafiskajam pielikumam /skatīt pielikumā/.
2. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
7652-001-0054, Mazajā Stirnu ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, precizēto platību
0,5277 ha platībā.
3. Apstiprināt pašvaldībai piekrītošajai zemes vienībai – Mazajai Stirnu ielai
ar kadastra apzīmējumu 7652-001-0184, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā, platību
0,51 ha.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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7. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda 2016. gada 13.
septembra iesniegumu par atvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu un
pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41. panta pirmo daļu un Darba likuma 149. panta pirmo daļu un Līvānu
novada domes 2011. gada 31. marta noteikumu nr.5 „Līvānu novada domes atlīdzības
noteikumi” 8. punktu un 44.4.1. apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam
un M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas”- nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam ikgadējo
atvaļinājumu četras kalendārās nedēļas un papildatvaļinājumu piecas darba dienas no
2016. gada 19. septembra līdz 21.oktobrim par periodu no 2015. gada 6. septembra
līdz 2016. gada 5. septembrim un izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no
mēnešalgas.
2. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes personāla
vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška un galvenā grāmatvede Ināra
Gribonika.

Sēde beidzas plkst. 11.10
Protokols parakstīts 2016. gada 15. septembrī.
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos

/paraksts/

R. Šmukste
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