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Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta KRAUKLE
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Inese JAUNUŠĀNE
3) Ināra KALVĀNE
4) Ginta KRAUKLE
5) Valdis LABINSKIS
6) Ivans MATROSOVS
7) Jānis MAGDAĻENOKS
8) Gatis PASTARS
9) Pēteris ROMANOVSKIS
10) Ļevs TROŠKOVS
11) Ainis VEIGURS
12) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti:
1) Andrejs BONDAREVS, attaisnojoša iemesla dēļ
2) Māris GRIGALIS, attaisnojoša iemesla dēļ
3) Andris VAIVODS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Uldis Skreivers, izpilddirektors
2) Aija Usāne, izpilddirektora vietniece
3) Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
4) Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja
5) Baiba Vucenlazdāne, plānošanas un attīstības daļas vadītāja
6) Indra Upeniece, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja
7) Līga Ancāne, galvenā ekonomiste
8) Kristīne Kirilova, Turku pagasta pārvaldes vadītāja

9) Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
10) Paulīna Zariņa, Sutru pagasta pārvaldes vadītājas p.i.
11) Ilga Peiseniece, izglītības pārvaldes vadītāja
12) Ingūna Liepiņa, ekonomiste
13) Inese Stahovska, LUAC vadītāja
14) Elīna Alkšbirze, SIA „LVBet” administratīvā vadītāja un divi SIA “LVBet”
pārstāvji
15) Vikentijs Prokofjevs, SIA „Vikings Latgale” pārstāvis
Domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle informē par precizējumiem
domes sēdes darba kārtībā. Domes sēdes darba kārtības 13. jautājumā „ Par spēļu
zāles un derību pieņemšanas vietu Rīgas ielā 108, Līvānos, Līvānu novadā” ir
redakcionāli precizēts lēmums, 16. domes darba kārtības jautājumā „ Par izmaiņām
amatu vienību sarakstā” ir izslēgts jautājums par būvvaldes amatu vienību sarakstu:
izpilddirektors Uldis Skreivers paskaidro, ka mutiska atbilde no augstākstāvošās
instances ir saņemta, bet jāsagaida arī rakstveida atbilde, kā arī papildus 16.domes
darba kārtības jautājumam ir pievienoti izglītības iestāžu amatu vienību saraksti.
Domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle ierosina iekļaut darba kārtībā
22.jautājumu „Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu”.
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
Iekļaut domes sēdes darba kārtībā 22. jautājumu „Par izglītības iestāžu
vadītāju darba algu”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu un ņemot vērā deputātu
balsojumu par 22. jautājuma „Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu” iekļaušanu
domes sēdes darba kārtībā, Līvānu novada dome izskata šādu domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo G. Kraukle.
2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
3. Par grozījumiem Jaunsilavas pamatskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
4. Par grozījumu Līvānu novada vakara /maiņu/ vidusskolas nolikumā. Ziņo
I. Kalvāne.
5. Par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību. Ziņo I.
Kalvāne.
6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Ziema”. Ziņo
J. Magdaļenoks.
8. Par zemes ierīcības – apvienošanas un sadales projekta izstrādāšanu zemes
īpašumiem Krustpils ielā 4/6, Sofijas ielā 3 un Jelgavas ielā 3, Līvānos.
Ziņo J. Magdaļenoks.
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9. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes
2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā”. Ziņo J. Magdaļenoks.
10. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes
2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par tirdzniecību
publiskās vietās un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Līvānu novadā””.
Ziņo J. Magdaļenoks.
11. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi 2015.gada 28.augusta
saistošajos noteikumos Nr.18 „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas,
uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā””. Ziņo J.
Magdaļenoks.
12. Par saistošajiem noteikumiem Grozījumi Līvānu novada domes 2010.gada
29.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sabiedrisko kārtību
Līvānu novadā”. Ziņo J. Magdaļenoks.
13. Par spēļu zāles un derību pieņemšanas vietu Rīgas ielā 108, Līvānos,
Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks.
14. Par Līvānu novada pašvaldības noteikumiem Nr.2 “Līvānu novada
pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes
un kontroles kārtība”. Ziņo G. Kraukle.
15. Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Jersikas ielā 8a, Līvānos,
Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo G. Kraukle.
16. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo G. Kraukle.
17. Par precizējumiem Līvānu novada domes pieņemtajos lēmumos. Ziņo G.
Kraukle.
18. Par Līvānu novada domes konkursa skolēniem “Mana biznesa ideja 2018”
nolikuma apstiprināšanu. Ziņo G. Kraukle.
19. Par Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu
novadā, maksas pakalpojumu cenrādi. Ziņo G. Kraukle.
20. Par Līvānu novada pašvaldības noteikumiem Nr.3 “Par finanšu līdzekļu
vai mantas dāvinājumu /ziedojumu/ pieņemšanu un izlietošanu Līvānu
novada pašvaldībā”. Ziņo G. Kraukle.
21. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem ar 2018. gada 1. septembri. Ziņo G. Kraukle.
22. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu. Ziņo G. Kraukle
1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots G. Pastaram, V. Labinskim
Paskaidro U. Skreivers
Līdz 20. septembrim Līvānu novada domes priekšsēdētājs bija ikgadējā atvaļinājumā
un viņu aizvietoja priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
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30. augustā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās
un teica uzrunu gadskārtējā Līvānu novada pedagogu konferencē.
30. augustā priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle pārstāvēja pašvaldību biedrības
“Galerija” rīkotajā paneļdiskusijā “Latgale 101”. Paneļdiskusijas mērķis bija
aktualizēt jautājumu par Latgales kultūrtelpas attīstību nākotnē.
3. septembrī Līvānu novada domes vadība un deputāti piedalījās Zinību dienas
svinīgajos pasākumos Līvānu novada izglītības iestādēs.
5. septembrī notika Līvānu novada domes ārkārtas sēde, kā arī Līvānu novada domes
Administratīvās komisijas sēde.
6. septembrī Līvānu novada domē notika Līvānu novada pašvaldības kultūras,
bibliotēku, uzņēmējdarbības, jaunatnes un sociālo iestāžu vadītāju sanāksme, kā arī
Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme. Abās sanāksmēs piedalījās arī
Līvānu novada domes vadība un speciālisti.
6. septembrī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne organizēja
sanāksmi Līvānu novada Sociālā dienesta un Bāriņtiesas pārstāvjiem, kur tika
pārrunāti dažādi starpinstitucionālās sadarbības jautājumi.
7. septembrī Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers piedalījās Latvijas
pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksmē, kas notika Koknesē.
Sanāksmē KNAB Stratēģiskās analīzes un politikas plānošanas nodaļas galvenā
speciāliste Inta Nolle informēja par interešu konfliktu pārkāpumiem un pašvaldību
iekšējo kontroli, ar aktuālo pašvaldību gada pārskatu finanšu revīzijās iepazīstināja
zvērinātā revidente Biruta Novika, tika sniegta informācija par LPIA aktualitātēm u.c.
10. septembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle organizēja sanāksmi Līvānu
novada Sociālā dienesta un Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas
speciālistiem par iespēju iesaistīties sociālās jomas projektos, kā arī ar mērķi veikt
esošo projektu norises gaitas izvērtēšanu.
11. septembrī Līvānu novada domi apmeklēja Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas pārstāvji, lai sniegtu informāciju un diskutētu par valsts un
pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveides iespējām. Piedalījās Līvānu
novada domes vadība un speciālisti.
11. septembrī notika Līvānu novada domes Privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas sēde.
12. septembrī Līvānu novada domē notika tikšanās un pārrunas ar uzņēmuma
“Visma” pārstāvjiem par IT risinājumiem grāmatvedības un lietvedības sistēmu
pilnveidošanai. Piedalījās Līvānu novada domes vadība un speciālisti.
13. septembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle sniedza interviju Latvijas Radio
Latgales studijas korespondentei Lāsmai Zutei.
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14. septembrī Līvānu novada domes delegācija piedalījās Latvijas putnu pašvaldību
salidojumā Smiltenes novadā. Salidojumā piedalījās 14 delegācijas no Latvijas
novadiem, pilsētām vai pagastiem, kuru ģerboņos attēlots kāds putns. Šis ir
tradicionāls pasākums, kurā katru gadu tiekas pašvaldību pārstāvji, lai iepazītu kādu
no pašvaldībām un dalītos pieredzē.
15. septembrī Līvānu novada domes Vides uzraudzības un kārtības komisijas un
Līvānu novada Jauniešu domes pārstāvji kopā ar Līvānu 1. vidusskolas skolēniem,
Līvānu novada Centrālās bibliotēkas un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” darbiniekiem, kā arī citiem līvāniešiem piedalījās koku stādīšanas akcijā
Līvānu pilsētas teritorijā. Līvānu novada domi pārstāvēja priekšsēdētāja vietniece
Ginta Kraukle. Akcija notika Vispasaules Lielās Talkas un Meža dienu 2018 projekta
“Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” ietvaros. Šajā pašā dienā koki tika
stādīti arī Rožupes pagastā.
15.septembrī notika Sutru kultūras nama 30. gadu jubilejas pasākums, kurā Līvānu
novada domi pārstāvēja deputāts Māris Grigalis.
17. septembrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Līvānu novada domes
Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdē.
17., 18. un 19. septembrī Līvānu novada domes deputāti un speciālisti apmeklēja
novada izglītības iestādes ar mērķi gūt informāciju par iestāžu gatavību jaunajam
mācību gadam, dažādiem jauninājumiem, kā arī lielākajām vajadzībām, kas jāņem
vērā, plānojot pašvaldības nākamā gada budžetu.
17. septembrī Līvānu novada domes vadība un speciālisti tikās ar Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pārstāvjiem, kuri sniedza informāciju par savu
darbību un piedāvātajiem pakalpojumiem karšu nodrošināšanu ar vietvārdiem,
vietvārdu katalogu un vietvārdu vārdnīcu sagatavošana, konsultācijas un ieteikumi
toponīmikas jomā u.c.
18. septembrī priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās konferencē Rīgā
“Pašvaldības – digitālās sabiedrības veidotājas”
20. septembrī notika Līvānu novada domes komiteju sēdes.
21. septembrī Līvānu novadu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Engures novada
pašvaldības delegācija. Priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle sniedza prezentāciju
par Līvānu novadu, bet pēc tās notika tikšanās ar Līvānu novada domes un iestāžu
speciālistiem, viesi tika iepazīstināti ar Līvānu novada sporta bāzi, Latgales mākslas
un amatniecības centru, kā arī piedalījās Līvānu novada pašvaldības darbinieku sporta
spēlēs, kas notika Rudzātu vidusskolas teritorijā.
22. septembrī izpilddirektora vietniece Aija Usāne pārstāvēja Līvānu novada
pašvaldību Līvānu novada senioriem veltītā pasākumā, kas notika Sutru kultūras
namā.
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25. septembrī Līvānu pilsētā, kā arī Rožupes un Sutru pagastos norisinājās Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025.gadam 1.redakcijas
publiskā apspriešana.
26. septembrī Rudzātu pagasta pārvaldē notika Rudzātu pagasta valdes sēde.
2. Dzīvokļu jautājumi.
Ziņo I. Kalvāne
1. Izskatot D. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 19. septembra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 19.septembrī Nr. LNP/2-11.1/18/1338), par
iekļaušanu dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā jauno ģimeni, kurai
nepieciešama pašvaldības palīdzība, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība var savos
saistošajos noteikumos noteikt personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, un
Līvānu novada domes 2006.gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu
novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2
punktu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Iekļaut D. A., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim sast. – 3 cilv.,
pašvaldības dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kas
nodrošināma ar dzīvojamo platību, jauno ģimeņu grupā ar kārtas Nr. 8.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2. Izskatot L. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 17. septembra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 19. septembrī Nr. LNP/2-1.111/18/1331) par
dzīvojamās platības piešķiršanu kā speciālistam un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, 21.1 panta ceturto daļu,
kas nosaka, ka “Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav
tiesīgs nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai
vai atsavināt” un 21.3 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “(1) Pašvaldība dzīvojamās
telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku
par trim gadiem” un atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29. decembra saistošo
noteikumu Nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība
speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.4.punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
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jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Noteikt labiekārtotam 2-istabu dzīvoklim Krustpils ielā 14-12, Līvānos,
Līvānu novadā, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
2.2. Piešķirt L. D., deklarētā dzīvesvieta (adrese), labiekārtota 2-istabu
dzīvokļa Krustpils ielā 14-12, Līvānos, Līvānu novadā īres tiesības uz darba tiesisko
attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja
speciālists joprojām ir nodarbināts un ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
2.3. L. D. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu par
labiekārtota 2 - istabu dzīvokļa Krustpils ielā 14-12, Līvānos, Līvānu novadā īri.
2.4. Izslēgt L. D. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes lēmumu atzīts par tiesīgu
saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu uzskaites rindā, ar kārtas Nr. 5.
2.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
2.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Izskatot Z. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 11. septembra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 12. septembrī Nr. LNP/2-1.111/18/1300) par
dzīvojamās platības piešķiršanu kā speciālistam un pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, 21.1 panta ceturto daļu,
kas nosaka, ka “Speciālistam izīrētu pašvaldības dzīvojamo telpu šis speciālists nav
tiesīgs nodot apakšīrē, iegūt īpašumā, bet pašvaldība nav tiesīga to nodot privatizācijai
vai atsavināt” un 21.3 panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “(1) Pašvaldība dzīvojamās
telpas īres līgumu ar speciālistu slēdz uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku
par trim gadiem” un atbilstoši Līvānu novada domes 2016.gada 29. decembra saistošo
noteikumu Nr. 15 “Par kārtību, kādā Līvānu novadā tiek sniegta pašvaldības palīdzība
speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu” 3.2.punktam, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3.1 Noteikt labiekārtotam 2-istabu dzīvoklim Lāčplēša ielā 27-24, Līvānos,
Līvānu novadā, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.
3.2 Piešķirt Z. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), labiekārtota 2-istabu
dzīvokļa Lāčplēša ielā 27-24, Līvānos, Līvānu novadā īres tiesības uz darba tiesisko
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attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja
speciālists joprojām ir nodarbināts un ir nomaksāti īres un komunālie maksājumi.
3.3. Z. M. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu par
labiekārtota 2 - istabu dzīvokļa Lāčplēša ielā 27-24, Līvānos, Līvānu novadā īri.
3.4. Izslēgt Z. M. no pašvaldības palīdzības reģistra dzīvokļa jautājumu
risināšanā kā speciālistu, kurš ar Līvānu novada domes lēmumu atzīts par tiesīgu
saņemt palīdzību nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu uzskaites rindā, ar kārtas Nr. 10.
3.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
3.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Izskatot K. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 22. augusta
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 22. augustā Nr. LNP/2-11.1/18/1236) par palīdzību
uzlabot dzīves apstākļus kā jaunai ģimenei, kura nav nodrošināta ar atsevišķu
dzīvojamo platību, un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 15. pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība savos saistošajos noteikumos var
noteikt arī citas personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo
telpu, un 20. pantu, kurā noteikts, ka izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas
privatizācijai vai citādi atsavināmas dzīvojamo telpu īrniekiem vai citām personām,
un atbilstoši 2006. gada 31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada
pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.2. punktam, un
saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Piešķirt K. K., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģim. sast. 3 cilvēki, 3 –
istabu dzīvokļa Saules ielā 26-53, Līvānos, Līvānu novadā, īres tiesības uz laiku līdz
2019. gada 22. martam, ar tiesībām līgumu pagarināt, ja ir nomaksāti īres un
komunālie maksājumi.
4.2 K. K. mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas noslēgt līgumu ar SIA
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par 3 - istabu dzīvokļa Saules ielā 26-53,
Līvānos, Līvānu novadā, īri.
4.3 Izslēgt K. K. no personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai
dzīvokļa jautājumu risināšanā, jauno ģimeņu nodrošināmo personu grupas, kārtas
Nr.3.
4.4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
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4.5. 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.
5. Izskatot I. P., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 11. septembra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 11. septembrī Nr. LNP/2-11.1/18/1297) par 2018.
gada 05. aprīļa dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 447 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka
dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī
nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
5.1. Pagarināt I.P. īres tiesības uz labiekārtotu 2 – istabu dzīvokli Krustpils ielā
14-5, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
5.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
6. Izskatot I. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018. gada 17. septembra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 19. septembrī Nr. LNP/2-11.1/18/1326) par 2018.
gada 21. maija dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 486 termiņa pagarināšanu, un
pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 6. pantu, kurā noteikts, ka
dzīvojamās telpas īres līgumu var noslēgt pusēm vienojoties uz noteiktu laiku vai arī
nenorādot termiņu, un saskaņā ar dzīvokļu jautājumu komisijas un sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumu un pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Pagarināt I. M. īres tiesības uz labiekārtotu 1 – istabu dzīvokli Rīgas ielā
30-23, Līvānos, Līvānu novadā, uz nenoteiktu laiku.
6.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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7. Izskatot A. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), 2018.gada 17. septembra
iesniegumu (reģistrēts 2018. gada 17.septembrī Nr. LNP/2-1.9/18/1320), par
iekļaušanu dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā kā personu, kas tiek
izlikta no sev piederošās dzīvojamās platības, kurai nepieciešama pašvaldības
palīdzība , un pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
15.pantu, kurā noteikts, ka pašvaldība var savos saistošajos noteikumos noteikt
personu kategorijas, kurām sniedzama palīdzība un Līvānu novada domes 2006.gada
31. augusta saistošo noteikumu nr. 10 “Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” 8.3 pantu, un saskaņā ar dzīvokļu
jautājumu komisijas un sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
7.1. Iekļaut A. M., deklarētā dzīvesvieta (adrese), ģimenes sast. – 1 cilv.,
pašvaldības dzīvojamās platības apstākļu uzlabošanas reģistrā (pēc sociālā dienesta
ierosinājuma) kā personu, kas nodrošināma ar dzīvojamo platību, ar kārtas Nr. 5.
7.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Dzīvokļu jautājumu komisijas
priekšsēdētāja, izpilddirektora vietniece Aija Usāne.
7.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot
pieteikumu Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV – 4601), viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Par grozījumiem Jaunsilavas pamatskolas nolikumā.
Ziņo I. Kalvāne
Izskatot Jaunsilavas pamatskolas 2018. gada 17. septembra vēstuli Nr. 1-12/49
“Par grozījumiem Jaunsilavas pamatskolas nolikumā” un ierosinājumu veikt
grozījumus Jaunsilavas pamatskolas nolikumā, kas apstiprināts ar Līvānu novada
domes 2014. gada 29. maija sēdes protokola Nr.7 lēmumu Nr.7-23, un saskaņā ar
Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt Jaunsilavas pamatskolas nolikumā, apstiprināts ar Līvānu novada
domes 2014. gada 29. maija sēdes protokola Nr.7 lēmumu Nr.7-23, turpmāk –
nolikums) šādus grozījumus:
1.1. svītrot nolikuma 11. punktā 11.5., 11.6. un 11.7. apakšpunktus;
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1.2. svītrot nolikuma 30. punktu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE un Jaunsilavas pamatskolas direktore
Janīna USĀRE.
4. Par grozījumu Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolas nolikumā
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots J. Magdaļenokam
Izskatot Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas 2018. gada 12. septembra
vēstuli Nr. 1-12/13 par grozījumu veikšanu Līvānu novada Vakara (maiņu)
vidusskolas nolikumā un saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likuma 2. pantu,
kas nosaka, ka likuma mērķis ir nodrošināt drošu, efektīvu un kvalitatīvu elektronisko
saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts iestādēm un privātpersonām, un
5. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka oficiālās elektroniskās adreses
izmantošana ir obligāta valsts iestādei, un Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas nolikumā,
apstiprināts ar Līvānu novada domes 2016.gada 25. februāra sēdes protokola Nr.2
lēmumu nr.2-3, un izteikt 86. punktu šādā redakcijā:
“86. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem Skola kārto lietvedību
un Skolas arhīvu. Skola elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp
citām valsts un pašvaldības iestādēm un privātpersonām īsteno, izmantojot oficiālo
elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.”
2. Atcelt Līvānu novada domes 2018. gada 26. aprīļa sēdes protokola Nr. 7
lēmumu Nr. 7-11 “Par grozījumu Līvānu vakara (maiņu) vidusskolas nolikumā”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte ŠMUKSTE.
5. Par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību
Ziņo I. Kalvāne
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram
Paskaidro I. Peiseniece, R. Šmukste
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2018. gada 17. septembra vēstuli
Nr.LNIP/1-14/18/39 “Par valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību”,
kurā Izglītības pārvalde lūdz ar 2018.gada 1.septembri atzīt par spēku zaudējušiem ar
Līvānu novada domes 2017. gada 31. augusta protokola Nr.15 lēmumu Nr.15-11
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apstiprinātos Līvānu novada domes noteikumus Nr. 5 „Valsts budžeta mērķdotācijas
aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai” un pārtraukt valsts budžeta mērķdotācijas sadales Līvānu novada
komisijas darbību, un saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr.
447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”
23. punktā noteikto, ka novadu un republikas pilsētu pašvaldībām, sadalot
mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, ir tiesības pārdalīt
finansējumu starp izglītības iestādēm un 2017./2018. mācību gads minēts kā pēdējais,
kad tika pieļauta finansējuma pārdale, jo ar 2018. gada 1.septembri valsts budžeta
mērķdotācija pedagogu darba samaksai atbilstoši izglītojamo skaitam tiek novirzīta
katrai izglītības iestādei, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav un deputātam V. Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka ar 2018. gada 1. septembri ir zaudējuši spēku Līvānu novada
domes 2017. gada 31. augusta noteikumi Nr. 5 „Valsts budžeta mērķdotācijas
aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai”, apstiprināti ar Līvānu novada domes 2017.gada 31.augusta
protokola Nr.15 lēmumu Nr.15-11.
2. Atzīt, ka ar 2018. gada 1. septembri savu darbu ir izbeigusi Līvānu novada
valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisija.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
6. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots G. Pastaram, G. Krauklei
Izskatot nekustamā īpašuma „Veltas” ar kopējo kadastra numuru 7686-0070718, kas atrodas Līvānu novada Turku pagastā, īpašnieces V. K., dzīvo (adrese),
2018.gada 4.septembra iesniegumu par nekustamā īpašuma „ Veltas”, kas sastāv no
divām zemes vienībām 0,3012 ha kopplatībā sadalīšanu, atdalot no tā otro zemes
vienību 0,2147 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-007-0723, piešķirt tai jaunu
nosaukumu un noteikt zemes izmantošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. –
2024.gadam”, un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta
14.punktu un 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 2006.gada 20. jūnija
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, un
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likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Veltas”, kas atrodas Līvānu novada Turku
pagastā ar kopējo kadastra Nr.7686-007-0718, zemes vienību 0,2147 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686-007-0723, saskaņā ar atdalāmās zemes vienības zemes
robežu plānu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu (sk. pielikumā zemes robežu,
plānu).
2. Atdalāmajai zemes vienībai 0,2147 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7686-007-0723 piešķirt jaunu nosaukumu „Štifaniči” un noteikt zemes lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
4. 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: zemes robežu plāna kopija uz 1 lpp.
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Ziema”.
Ziņo J. Magdaļenokam
Izskatot nekustamā īpašuma „Ziema” ar kopējo kadastra Nr.7668-006-0043,
kas atrodas Līvānu novada Rudzātu pagasta Jaudzemos, īpašnieka L. B., dzīvo
(adrese), 2018. gada 17. septembra iesniegumu par nekustamā īpašuma ar nosaukumu
„Ziema” ar kopējo kadastra Nr.7668-006-0043, kas sastāv no divām zemes vienībām
ar kopējo platību 10,3 ha, pirmās zemes vienības 9,8 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7668-006-0043 sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot no tās zemes
nogabalu 5,0 ha platībā, un atdalot no īpašuma otro zemes vienību 0,5 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-006-0047, piešķirot atdalāmajiem zemes gabaliem jaunus
nosaukumus un atstājot esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), kā arī mainīt apbūvētajam
zemes nogabalam adresi, bet zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7668-006-0043
palikušajam zemes nogabalam atstāt esošo nosaukumu ,,Ziema” un atstāt esošo zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101), un saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošo
noteikumu Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam”
2.daļas 2.3. nodaļu un pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts,
ka Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, un 8.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības
projektu izstrādā zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma „Par
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pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Ziema”, kas
atrodas Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, pirmajai zemes vienībai 9,8 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668-006-0043, to sadalot divos zemes nogabalos, atdalot
nogabalu 5,0 ha platībā, saskaņā ar dalījuma skici, un atdalīt no īpašuma otro zemes
vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-006-047 (skat. pielikumā).
2. Piešķirt atdalāmajam zemes nogabalam 5,0 ha platībā un atdalāmajai zemes
vienībai 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7668-006-047 jaunu nosaukumu
„Zeltītais kalniņš”.
3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu būvvaldē.
6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
7. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
7.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1:5000 ar iekļautu
nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju;
7.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
7.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
7.5. Projekta grafisko daļu saskaņot ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu
atbildību ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.
8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
9. 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) kartes skata izdruka uz 1 lpp.,
2) izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
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8. Par zemes ierīcības – apvienošanas un sadales projekta izstrādāšanu zemes
īpašumiem Krustpils ielā 4/6, Sofijas ielā 3 un Jelgavas ielā 3, Līvānos.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot nekustamā īpašuma Krustpils ielā 4/6, Līvānos, Līvānu novadā,
836 m platībā ar kadastra Nr.76110052022, Sofijas ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā,
499 m2 platībā ar kadastra Nr.76110052026 un Jelgavas ielā 3, Līvānos, Līvānu
novadā, 625 m2 platībā ar kadastra Nr.76110052024, īpašnieka J. T., dzīvo (adrese),
2018.gada 20.septembra iesniegumu par sev piederošo blakus esošo minēto zemes
vienību apvienošanu 1960 m2 kopplatībā un sadalīšanu divos zemes gabalos, atdalot
no apvienotā īpašuma zemes nogabalu Nr.2 1164 m2 platībā, noteikt tam adresi:
Sofijas iela 3, Līvāni, Līvānu novads un zemes lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (0601), bet palikušajam apvienotā īpašuma zemes nogabalam
Nr.1 796 m2 platībā atstāt esošo zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601), un noteikto adresi Krustpils iela 4/6, Līvāni, Līvānu novads, uz zemes
nogabala Nr.2, ar platību 1164 m2, esošajām būvēm, kas piesaistītas Jelgavas ielai,
Līvānos, Līvānu novadā, atstāt adresi: Jelgavas iela 3, Līvāni, Līvānu novads, un
saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” un pamatojoties
uz Zemes ierīcības likuma 7.pantu, kurā noteikts, ka Zemes ierīcības projektu
izstrādā, ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, un 8.panta pirmās daļas
3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgabalu (arī
kopīpašumā esošo) sadalīšanai, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apvienot zemes vienības Krustpils ielā 4/6, Līvānos, Līvānu novadā, 836
2
m platībā ar kadastra Nr.76110052022, Sofijas ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā, 499
m2 platībā ar kadastra Nr.76110052026 un Jelgavas ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā,
625 m2 platībā ar kadastra Nr.76110052024, nosakot kopējo platību apvienotajai
zemes vienībai 1960 m2, neizstrādājot zemes ierīcības projektu(sk. pielikumā
izkopējumu no kadastra kartes).
2. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu apvienotajam zemes īpašumam
Krustpils ielā 4/6, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra Nr.76110052022, Sofijas ielā
3, Līvānos, Līvānu novadā, ar kadastra Nr.76110052026 un Jelgavas ielā 3, Līvānos,
Līvānu novadā, ar kadastra Nr.76110052024 1960 m2 kopplatībā, to sadalot divos
zemes nogabalos, atdalot zemes nogabalu Nr.2 1164 m2 platībā, saskaņā ar dalījuma
skici (skat. pielikumā).
3. Noteikt, ka zemes nogabalu platības uzmērot dabā var tikt precizētas.
4. Noteikt, ka Zemes ierīcības projektu jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības
darbu veicējam.
2
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5. Noteikt, ka zemes ierīcības darbu projekts, pirms tā apstiprināšanas domē,
jāiesniedz saskaņošanai Līvānu novada būvvaldē.
6. Noteikt, ka Zemes ierīcības projekts stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas
Līvānu novada domē.
7. Zemes ierīcības projekts jāizstrādā ievērojot sekojošus nosacījumus:
7.1. Zemes ierīcības projekta grafiskā daļa izstrādājama uz zemes robežu plāna
Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 mērogā 1: 500 ar iekļautu
nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju;
7.2. Precizēt apgrūtinājumus atbilstoši Aizsargjoslu likumam saskaņā ar
Teritorijas plānojumu;
7.3. Paredzēt piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kas pēc
zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot ceļa servitūta tiesību nodibināšanai;
8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
9. 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) izkopējums no kadastra kartes ar dalījuma skici uz 1 lpp.,
2) zemes robežu plāns uz 1 lpp.

9. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada
25. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 „Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots G. Krauklei, V. Labinskim
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada
25. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Līvānu novadā” projektu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 13. punktu un Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta
pirmās daļas 3.punktu, un Tautsaimniecības komitejas un Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.9 “Grozījumi Līvānu novada domes
2016.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā”.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
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3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
10. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes
2013. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par tirdzniecību publiskās
vietās un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Līvānu novadā””.
Ziņo J. Magdaļenoks
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Līvānu novada domes 2013.gada
28.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par tirdzniecību publiskās vietās un tirgus
statusa piešķiršanas kārtību Līvānu novadā”” projektu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 43.panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru
kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr.440 «Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību"
9.punktu un Tautsaimniecības komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas ierosinājumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.10 “Grozījumi Līvānu novada domes
2013.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par tirdzniecību publiskās vietās un
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Līvānu novadā””.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
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11. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi 2015.gada 28.augusta
saistošajos noteikumos Nr.18 „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas,
uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā””
Ziņo J. Magdaļenokam
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi 2015.gada 28.augusta saistošajos
noteikumos Nr.18 „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas
un izķeršanas kārtību Līvānu novadā”” projektu un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības likuma
8.panta trešo daļu, Ministru kabineta 21.06.2011.gada noteikumu Nr.491 „Mājas
(istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 11.punktu, Ministru kabineta 04.04.2006.
gada noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punktu,
un Tautsaimniecības komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas
ierosinājumu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.11 “Grozījumi 2015.gada 28.augusta
saistošajos noteikumos Nr.18 „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites,
turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā””.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
12. Par saistošajiem noteikumiem Grozījumi Līvānu novada domes 2010.gada
29.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sabiedrisko kārtību Līvānu
novadā”.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots G. Krauklei
Izskatot saistošo noteikumu “Grozījumi Līvānu novada domes 2010.gada
29.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sabiedrisko kārtību Līvānu novadā”
projektu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punku
un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu un Tautsaimniecības
komitejas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
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Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.12 “Grozījumi Līvānu novada domes
2010.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par sabiedrisko kārtību
Līvānu novadā”
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 2 lpp.
13. Par spēļu zāles un derību pieņemšanas vietu Rīgas ielā 108,
Līvānos, Līvānu novadā.
Ziņo J. Magdaļenoks
Vārds tiek dots G. Krauklei, V. Labinskim
Informāciju sniedz E. Algšbirze, SIA „LVBet” administratīvā vadītāja
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot SIA “LVBet”, reģ. Nr. LV50203083121, Elizabetes iela 33-8 Rīgā,
LV-1010, 2018. gada 1. jūnija (reģ. 01.06.2018. ar Nr. 2-1.6/18/1166) iesniegumu
“Licences pieteikums” par atļauju atvērt spēļu zāli un derību pieņemšanas vietu Rīgas
ielā 108, Līvānos un klāt pievienotos dokumentus, tika konstatēts, ka SIA “LVBet”
vēlas, pamatojoties uz telpu nomas līgumu ar SIA „Vikings Latgale”, Rīgas ielā 108,
Līvānos ierīkot jaunu spēļu zāli un derību punktu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma
42. panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.16-13 „Par spēļu zāles un derību pieņemšanas vietu
Rīgas ielā 108, Līvānos, Līvānu novadā”.
2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
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14. Par Līvānu novada pašvaldības noteikumu Nr.2 “Līvānu novada pašvaldības
budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles
kārtība” apstiprināšanu.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro U. Skreivers
Sakarā ar nepieciešamību izstrādāt noteikumus, kuru mērķis ir formulēt
skaidrus nosacījumus visām darbībām, kas tiek realizētas pašvaldības budžeta
izstrādāšanas un izpildes gaitā un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības noteikumus Nr.2 “Līvānu novada
pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un
kontroles kārtība” apstiprināšanu.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: noteikumi uz 7 lpp.
15. Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Jersikas ielā 8a, Līvānos,
Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro U. Skreivers, R. Šmukste
Izskatot A. K., dzīvesvieta deklarēta (adrese), iesniegumu par Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošā zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1731, kas
atrodas Jersikas ielā 8a, Līvānos, Līvānu novadā, atsavināšanu, un saskaņā ar Līvānu
novada domes 2018. gada 30. augusta lēmumu Nr. 14-11 „Par atsevišķa neapbūvēta
zemes starpgabala Jersikas ielā 8a, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai”,
SIA „Latio” 2018. gada 16. augustā noteikto nekustamā īpašuma vērtību un
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās
daļas 1.punktu, kas nosaka, ka 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 piegul viņu zemei; un saskaņā ar likuma 37., 44. un 44.1
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pantiem, kuri nosaka publiskai personai piederošu zemes starpgabalu atsavināšanas
kārtību, un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21.panta
pirmās daļas 17. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Jersikas ielā 8a, Līvānos, Līvānu novadā, ar
kadastra numuru 7611 003 0013, kas sastāv no atsevišķas neapbūvētas zemes vienības
1670 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1731, nosacīto cenu 2300,00 EUR
divi tūkstoši trīs simti euro ) apmērā.
2. Nosūtīt mēneša laikā pēc nosacītās cenas apstiprināšanas atsavināšanas
paziņojumu šī lēmuma 1.punktā minētā zemes gabala pierobežniekiem.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
Pielikumā: atsavināšanas paziņojums uz 1 lpp.
16. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram, I. Jaunušānei
Paskaidro I. Peiseniece, A. Usāne
1. Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2018. gada 17. septembra
vēstuli Nr. LNIP/1-14/18/38 par izmaiņām amatu vienību sarakstā, ar 2018. gada
1. oktobri amata vienībai “izglītības metodiķis”, profesijas kods 2351 01, nosakot
slodzi 1,05 un atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem
Nr.584 Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” mēneša darba algu 785,00 EUR par vienu
likmi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 21. punktā noteikto
pašvaldības autonomo funkciju organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un
metodisko darbu un Līvānu novada Izglītības pārvaldes nolikuma 7.17. punktu par
metodiskā darba koordinēšanu, lai nodrošinātu 14 mācību jomu konsultantu darbu 3
stundas nedēļā katram, un likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par” un deputātam V. Labinskim balsojot „pret”, „atturas” –
nav
NOLEMJ:
1.1. Ar 2018. gada 1. oktobri noteikt Līvānu novada Izglītības pārvaldes amata
vienībai “izglītības metodiķis”, profesijas kods 2351 01, slodzi 1,05 un mēneša darba
algu 785,00 EUR par vienu likmi (skatīt amatu vienību sarakstu pielikumā).
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1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
2. Izskatot Līvānu novada Kultūras centra 2018.gada 18.septembra vēstuli Nr.
1-15/111 par izmaiņām amatu vienību sarakstā un noteiktajās mēneša darba algās
sakarā ar izmaiņām Līvānu novada Kultūras centra un tā filiāļu vadītāju personālā,
ņemot vērā, ka filiāļu vadītāji papildus tiešajiem darba pienākumiem pilda arī pulciņu
vadītāju pienākumus, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Ar 2018. gada 1. oktobri noteikt darba algu Līvānu novada kultūras centra
amata vienībai “kultūras menedžeris”, profesijas kods 3435 23, 820,00 EUR mēnesī
par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
2.2. Ar 2018. gada 1. oktobri iekļaut Sutru kultūras nama amatu vienību
sarakstā amata vienību “tradīciju ansambļa vadītājs”, profesijas kods 3435 23, 0,25
likmes ar darba algu 456,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu
pielikumā).
2.3. Ar 2018. gada 1. novembri noteikt darba algu Līvānu novada Kultūras
centra amata vienībai “direktors”, profesijas kods 1431 01, 1000,00 EUR mēnesī par
vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu pielikumā).
2.4. Ar 2018.gada 1. novembri iekļaut Turku saieta nama amatu vienību
sarakstā amata vienību “folkloras kopas “Turki” vadītājs”, profesijas kods 2653 11,
0,4 likmes ar darba algu 456,00 EUR par vienu likmi (skat. amatu vienību sarakstu
pielikumā).
2.5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada kultūras centra
direktores pienākumu izpildītāja.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 3 lpp.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3.un 4.tabulu, kas nosaka
pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi, un plānoto finansējuma apmēru no valsts
mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada
31.decembrim, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
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3.1. Apstiprināt Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” amatu
vienību sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2018.gada 1.septembra (skatīt
pielikumā).
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes
“Rūķīši” vadītāja Aija Grugule.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
4. Izskatot Rožupes pamatskolas 2018.gada 27.augusta vēstuli Nr.1-12/56 par
finansējuma piešķiršanu izglītības iestādes darbības nodrošināšanai, saskaņā ar
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka pedagogu zemāko mēneša darba
algas likmi, un plānoto finansējuma apmēru no valsts mērķdotācijas pedagogu
atlīdzībai, ņemot vērā nepietiekamu valsts finansējumu Rožupes pamatskolas
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
4.1. Apstiprināt Rožupes pamatskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2018.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
4.2. Noteikt, ka papildus izdevumi kopsummā 3250,48 EUR atalgojumam un
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz 2018.gada
beigām tiks finansēti 1801,48 EUR no Sutru sākumskolas budžeta līdzekļu
ekonomijas un 1449,00 EUR no Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes
“Rūķīši” budžeta līdzekļu ekonomijas, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā.
4.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rožupes pamatskolas direktore Sanita Dubovska un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka
pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi, un plānoto finansējuma apmēru no valsts
mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
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NOLEMJ:
5.1. Apstiprināt Līvānu 1.vidusskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2018.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
5.2. Apstiprināt Līvānu 2.vidusskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2018.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
5.3. Apstiprināt Jaunsilavas pamatskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2018.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
5.4. Noteikt, ka papildus izdevumi kopsummā 605,61 EUR Jaunsilavas
pamatskolas pedagoģisko darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gadā tiks finansēti no Sutru sākumskolas
budžeta līdzekļu ekonomijas, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā.
5.5. Apstiprināt Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas amatu vienību
sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2018.gada 1.septembra (skatīt
pielikumā).
5.6. Apstiprināt Jersikas pamatskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2018.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
5.7. Noteikt, ka papildus izdevumi kopsummā 180,00 EUR Jersikas
pamatskolas pedagoģisko darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gadā tiks finansēti no Sutru sākumskolas
budžeta līdzekļu ekonomijas, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā.
5.8. Apstiprināt Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas amatu vienību
sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2018.gada 1.septembra (skatīt
pielikumā).
5.9. Noteikt, ka papildus izdevumi kopsummā 472,00 EUR Līvānu Bērnu un
jaunatnes sporta skolas pedagoģisko darbinieku atalgojumam un darba devēja valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gadā tiks finansēti no Sutru
sākumskolas budžeta līdzekļu ekonomijas, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu
novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā.
5.10. Apstiprināt Līvānu Bērnu un jauniešu centra amatu vienību sarakstu un
noteiktās mēneša darba algas no 2018.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
5.11. Apstiprināt Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas amatu
vienību sarakstu un noteiktās mēneša darba algas no 2018.gada 1.septembra (skatīt
pielikumā).
5.12. Noteikt, ka papildus izdevumi kopsummā 644,10 EUR Jēkaba Graubiņa
Līvānu Mūzikas un mākslas skolas pedagoģisko darbinieku atalgojumam un darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gadā tiks finansēti
no Sutru sākumskolas budžeta līdzekļu ekonomijas, veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā.
5.13. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas
direktors Gatis Pastars, Jaunsilavas pamatskolas direktore Janīna Usāre, Jersikas
pamatskolas direktore Inese Jaunušāne, Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas
direktore Ilze Vanaga, Līvānu 2.vidusskolas direktore Klavdija Daukšte, Līvānu
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Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Indra Iesalniece, Līvānu Bērnu un jauniešu
centra direktore Zane Praņevska un Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas
skolas direktors Gunārs Luriņš.
Pielikumā: amatu vienību saraksti uz 9 lpp.
6. Izskatot Rudzātu vidusskolas 2018.gada 26.septembra vēstuli Nr.1-12/59
par līdzekļu piešķiršanu mācību procesa organizācijas nodrošināšanai, saskaņā ar
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 1.pielikuma 3. un 4.tabulu, kas nosaka pedagogu zemāko mēneša darba
algas likmi, un plānoto finansējuma apmēru no valsts mērķdotācijas pedagogu
atlīdzībai, ņemot vērā nepietiekamu valsts finansējumu Rudzātu vidusskolai pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
6.1. Apstiprināt Rudzātu vidusskolas amatu vienību sarakstu un noteiktās
mēneša darba algas no 2018.gada 1.septembra (skatīt pielikumā).
6.2. Noteikt, ka papildus izdevumi kopsummā 1306,67 EUR atalgojumam un
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz 2018.gada
beigām tiks finansēti no Sutru sākumskolas budžeta līdzekļu ekonomijas, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada pašvaldības 2018.gada pamatbudžetā.
6.3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, Rudzātu vidusskolas direktore Valentīna Vaivode un
Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Pielikumā: amatu vienību saraksts uz 1 lpp.
17. Par precizējumiem Līvānu novada domes pieņemtajos lēmumos.
Ziņo G. Kraukle
1. Līvānu novada dome 2018.gada 22.februārī pieņēma lēmumu Nr. 5-19 “Par
nekustamā īpašuma “Baltie Bērzi”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nodošanu
atsavināšanai”. Pārbaudot lietas materiālus, Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas konstatēja, ka minētā lēmuma lemjošās
daļas 1.punktā ir pieļauta pārrakstīšanās kļūda, norādot zemesgabala “Baltie Bērzi”,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7666 009 0208, kurš sastāv no
divām zemes vienībām, neapbūvētās zemes vienības 2,4 ha platībā kadastra
apzīmējumu 7666 009 0208. No lietas materiāliem pievienotās Zemesgrāmatu
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apliecības nekustamajam īpašumam “Baltie Bērzi”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
redzams, ka zemes vienības 2,4 ha platībā kadastra apzīmējums ir 7666 009 0207.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmo daļu, kura
nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas
pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas
nemaina lēmuma būtību un privatizācijas, un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas priekšlikumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.1. Labot pārrakstīšanās kļūdu Līvānu novada domes 2018.gada 22.februāra
lēmumā Nr. 5-19 “Par nekustamā īpašuma “Baltie Bērzi”, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā, nodošanu atsavināšanai” un izteikt lemjošās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Baltie Bērzi”, Laivacumos,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7666 009 0208, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0207 2,4 ha platībā un atsevišķas
apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0208 12,2 ha platībā”.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
2. Līvānu novada dome 2018.gada 26.jūlijā pieņēma lēmumu Nr. 12-11 “Par
atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Baltie Bērzi”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
pirkuma līguma slēgšanu”. Pārbaudot lietas materiālus, Līvānu novada domes
privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas konstatēja, ka minētā
lēmuma 1.punktā ir pieļauta pārrakstīšanās kļūda, norādot zemesgabala “Baltie
Bērzi”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7666 009 0208, kurš
sastāv no divām zemes vienībām, apbūvētās zemes vienības 12,2 ha platībā kadastra
apzīmējumu 7666 009 0207. No lietas materiāliem pievienotās Zemesgrāmatu
apliecības nekustamajam īpašumam “Baltie Bērzi”, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
redzams, ka zemes vienības 12,2 ha platībā kadastra apzīmējums ir 7666 009 0208.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kura
nosaka, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas
pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas
nemaina lēmuma būtību un privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas priekšlikumu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ:
2.1. Labot pārrakstīšanās kļūdu Līvānu novada domes 2018.gada 26.jūlija
lēmumā Nr. 12-11 “Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala “Baltie Bērzi”, Rožupes
pagastā, Līvānu novadā, un izteikt lemjošās daļas 1.punktu šādā redakcijā:
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“1. Pārdot Līvānu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Baltie
Bērzi”, Laivacumos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, ar kadastra numuru 7666 009
0208, kas sastāv no divām zemes vienībām 2,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7666 009 0207 un 12,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0208, par
nosacīto cenu 20000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro) Raimondam Veisam,
dzīvesvieta deklarēta “Baltie Bērzi”, Laivacumi, Rožupes pagastā, Līvānu novadā,
slēdzot pirkuma līgumu uz nomaksu uz 5 ( pieciem ) gadiem”.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
18. Par Līvānu novada domes konkursa skolēniem “Mana biznesa ideja 2018”
nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim, G. Pastaram, J. Magdaļenokam, I. Jaunušānei
Paskaidro I. Stahovska
Izskatot Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītājas Ineses Stahovskas
iesniegto Līvānu novada domes konkursa skolēniem “MANA BIZNESA IDEJA
2018” nolikuma projektu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un
41. panta pirmās daļas 2. punktu un Finanšu komitejas ierosinājumu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei,
V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada domes konkursa skolēniem “MANA BIZNESA
IDEJA 2018” nolikumu (skatīt nolikumu pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Inese Stahovska.
Pielikumā: nolikums uz 9 lpp.
19. Par Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā
maksas pakalpojumu cenrādi.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots I. Kalvānei, M. Vilcānei, G. Pastaram, V. Labinskim, I. Jaunušānei,
A. Veiguram. J. Magdaļenokam
Paskaidro U. Skreivers, H. Jablonska
Izskatot Līvānu 1. vidusskolas 2018. gada 18. septembra vēstuli ar lūgumu
apstiprināt peldbaseina Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā maksas pakalpojumu
cenrādi, konstatēts:
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Lai nodrošinātu peldbaseina izmantošanu iedzīvotājiem un citām interesentu
grupām, sākotnēji pakalpojumu cenas tiek noteiktas ar salīdzināšanas metodi,
salīdzinot ar citu Līvānu tuvumā esošo pašvaldību maksas cenrāžiem peldbaseinu
izmantošanai, jo šobrīd maksas pakalpojumu izmaksas nav iespējams noteikt,
piemērojot Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr. 333 “Kārtība, kādā
plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu
sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” noteikto kārtību, sakarā ar to, ka
šobrīd nav zināmas izmaksas, kas tieši attiecināmas uz maksas pakalpojuma
sniegšanu un netieši saistītas ar attiecīgā maksas pakalpojuma sniegšanu, kā arī
plānotais maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā.
Minētās izmaksas būs zināmas viena gada laikā pēc maksas pakalpojumu
sniegšanas uzsākšanas dienas, līdz ar to šajā termiņā ir jāveic maksas pakalpojumu
izmaksu pārrēķins, kas atbilstoši Līvānu novada domes 2015. gada 17. decembra
noteikumiem „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība” jāvirza apstiprināšanai Līvānu novada domē.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g)
apakšpunktu, Izglītības likuma 28.pantu, 59.panta ceturtās daļas 2.punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” – nav
NOLEMJ
1. Apstiprināt Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina Rīgas ielā 101, Līvānos,
Līvānu novadā sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (skatīt pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu 1.vidusskolas direktors
Gatis Pastars.
Pielikumā: Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina Rīgas ielā 101, Līvānos, Līvānu novadā
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis uz 3 lpp.
20. Par Līvānu novada pašvaldības noteikumu Nr.3 „Par finanšu līdzekļu vai
mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu
Līvānu novada pašvaldībā”.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro R. Šmukste, U. Skreivers
Izskatot Līvānu novada pašvaldības noteikumu „Par finanšu līdzekļu vai
mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada
pašvaldībā” projektu jaunā redakcijā un pamatojoties uz Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejas un Finanšu komitejas ierosinājumu, un Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un
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41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R.
Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I. Matrosovam, J.
Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības noteikumus Nr.3 „Par finanšu
līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Līvānu
novada pašvaldībā” (skat. pielikumā).
2. Noteikt, ka ar šo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku ar Līvānu novada
domes 2015. gada 30. aprīļa sēdes protokola Nr. 5 lēmumu Nr. 5-13(1) apstiprinātie
noteikumi Nr. 4 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā”
3. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā: noteikumi ar pielikumiem uz 8 lpp.
21. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem ar 2018. gada 1. septembri.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim
Paskaidro L. Ancāne
Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem, kā arī ņemot vērā uzskaitītos pašvaldības izglītības iestāžu
uzturēšanas izdevumus pēc naudas plūsmas 2017. gadā, un atbilstoši Izglītības likuma
17. panta otrajai daļai un Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumiem Nr.
418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 14. punkta „g” apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V. Labinskim, I.
Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1.Apstiprināt ar 2018. gada 1. septembri pašvaldību savstarpējos norēķinos
pielietojamos izcenojumus vienam audzēknim mēnesī saskaņā ar šī lēmuma
pielikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un galvenā ekonomiste Līga Ancāne.
Pielikumā: izmaksu tabula uz 1 lpp.
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22. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim, J. Magdaļenokam, I. Kalvānei
Paskaidro I. Peiseniece
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9. punktu un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 13.punktu,
1. Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, deputātam V.
Labinskim balsojot „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ
Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu ar 2018.gada
1.septembri:
Nr.
p.
k.

Izglītības iestādes
nosaukums
Rožupes pamatskola

Direktora vārds,
uzvārds
Sanita
Dubovska

Amatalgas
likme

Amata
vienību
skaits

950,00

0,8

Darba alga mēnesī pa
finansējuma avotiem
Valsts budžeta
mērķdotācijas
līdzekļi

Pašvaldības
budžeta
līdzekļi
760,00

2. Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
deputātam V. Labinskim „atturoties” un deputātam G. Pastaram balsošanā
nepiedaloties
NOLEMJ
Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu ar 2018.gada
1.septembri:
Nr.
p.
k.

Izglītības iestādes
nosaukums
Līvānu 1.vidusskola

Direktora vārds,
uzvārds
Gatis Pastars

Amatalgas
likme

Amata
vienību
skaits

1100,00

1

Darba alga mēnesī pa
finansējuma avotiem
Valsts budžeta
mērķdotācijas
līdzekļi

Pašvaldības
budžeta
līdzekļi

1100,00

3. Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I. Kalvānei,
G. Krauklei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ.
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Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, deputātam V. Labinskim
„atturoties” un I. Jaunušānei balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ
Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu ar 2018.gada
1.septembri:
Nr.
p.
k.

Izglītības iestādes
nosaukums

Direktora vārds,
uzvārds

Amatalgas
likme

Amata
vienību
skaits

Jersikas pamatskola

Inese Jaunušāne

1000,00

1

Darba alga mēnesī pa
finansējuma avotiem
Valsts budžeta
mērķdotācijas
līdzekļi

Pašvaldības
budžeta
līdzekļi

1000,00

4. Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem R. Aļijevam, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram,
P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
deputātam V. Labinskim „atturoties”
NOLEMJ
Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu ar 2018.gada
1.septembri:
Nr.
p.
k.

Izglītības iestādes
nosaukums

Direktora vārds,
uzvārds

Amatalgas
likme

Amata
vienību
skaits

Darba alga mēnesī pa
finansējuma avotiem
Valsts budžeta
mērķdotācijas
līdzekļi

1.

Līvānu 2.vidusskola

Klavdija
Daukšte

1050,00

1

1050,00

2.

Līvānu
Vakara
vidusskola

Ilze Vanaga

1000,00

0,9

900,00

novada
(maiņu)

0,1

Pašvaldības
budžeta
līdzekļi

100,00

3.

Rudzātu vidusskola

Valentīna
Vaivode

1000,00

1

1000,00

4.

Jaunsilavas
pamatskola

Janīna Usāre

1000,00

1

1000,00

5.

Līvānu Bērnu un
jaunatnes sporta skola

Indra Iesalniece

1050,00

1

1050,00

6.

Līvānu Bērnu
jauniešu centrs

Zane Praņevska

1050,00

1

1050,00

7.

Jēkaba
Graubiņa
Līvānu Mūzikas un
mākslas skola

Gunārs Luriņš

1050,00

1

1050,00

8.

Rudzātu
speciālā
internātpamatskola

Edgars Vaivods

950,00

1

9.

Līvānu
novada
pirmsskolas izglītības
iestāde “Rūķīši”

Aija Grugule

1100,00

1

un
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950,00 +20%
piemaksa par
darbu īpašos
apstākļos
1100,00

2. Noteikt, ka atbildīgā persona par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers.
Sēde beidzas plkst.1230
Protokols parakstīts 2018. gada 1. oktobrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

G. Kraukle

Sēdi protokolēja
personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja /paraksts/

I. Raubiška
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