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Sēdes sākums plkst.1000
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija USĀNE
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Valdis ANSPAKS
Normunds BRUKMANIS
Klavdija DAUKŠTE
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Gaļina KRJUKOVA
Jānis MAGDAĻENOKS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti:
Juris KIRILLOVS, darba pienākumu veikšanas dēļ,
Normunds LIEPNIEKS, darba pienākumu veikšanas dēļ,
Pēteris ROMANOVSKIS, darba pienākumu veikšanas dēļ,
Andris VAIVODS, atvaļinājumā
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors

Ginta KRAUKLE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Ilga PEISENIECE, Izglītības pārvaldes vadītāja,
Ingūna LIEPIŅA, ekonomiste,
Iveta DOBELE, plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo
A. Usāne.
2. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.–2018.gadam aktualizētajā Rīcību plānā 2012.-2018.gadam un
aktualizētajā Investīciju plānā 2014.-2018.gadam. Ziņo A. Usāne.
3. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Usāne.

1. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm.
Ziņo A. Usāne
Vārds tiek dots J. Magdaļenokam
Paskaidro I. Liepiņa
1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 30.septembra rīkojumu
Nr.571 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm no
2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim” 1. un 4.pielikumu 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” 12.punktu, Ministru kabineta
2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
Līvānu novada domes 2016. gada 15. septembra noteikumu Nr. 1 „Valsts budžeta
mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada vispārējās izglītības
iestādēm” 19. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim,
I. Jaunušānei, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu Līvānu novada pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada
31.decembrim (pielikums Nr.1)
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1.2. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu Līvānu novada bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2016.gada
1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim (pielikums Nr.2)
1.3. Izglītības iestāžu vadītājiem paredzēt piemaksu par papildu pienākumu
veikšanu 45,00 EUR mēnesī Līvānu novada izglītības darba metodisko apvienību
vadītājiem, to saskaņojot ar Līvānu novada Izglītības pārvaldi.
1.4. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.
Pielikumā: mērķdotācijas sadalījums uz 2 lpp.
2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 30.septembra rīkojumu
Nr.571 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm no
2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim” 3.pielikumu un saskaņā ar
Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.477 „Speciālās izglītības
iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu)
finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” nav
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu Rudzātu speciālajai
internātpamatskolai no 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim
(pielikums Nr.3)
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Rudzātu speciālās
internātpamatskolas direktors Edgars Vaivods.
Pielikumā: mērķdotācijas sadalījums uz 1 lpp.
3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 30.septembra rīkojumu
Nr.571 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm no
2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim” 2.pielikumu un saskaņā ar
Ministru Kabineta 2001.gada 28. augusta noteikumiem Nr.382 ,,Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem
Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Līvānu novada domes 2013. gada 30.
maija noteikumiem Nr. 4 “Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas
kārtība Līvānu novadā”, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punktu un likuma
,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, J.
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Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas līdzekļu sadalījumu Līvānu novadā
realizēto interešu izglītības programmu finansēšanai no 2016.gada 1.septembra līdz
2016.gada 31.decembrim (pielikums Nr.4, Nr.5).
3.2. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.
Pielikumā: mērķdotācijas sadalījums uz 3 lpp.

2. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.–2018.gadam aktualizētajā Rīcību plānā 2012.-2018.gadam un aktualizētajā
Investīciju plānā 2014.-2018.gadam.
Ziņo A. Usāne
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam
Paskaidro I. Dobele, U. Skreivers
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016. gada 12.
augusta atzinumu “Kritēriju izpildes vērtējums par pašvaldības attīstības programmas
atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un metodiskajiem ieteikumiem
attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”, veikt grozījumus ar
Līvānu novada domes 2012.gada 26.jūlija sēdes lēmumu Nr.13-11 apstiprinātās
“Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam”
aktualizētā Rīcību plāna 2012.-2018.gadam pasākumos Nr. 2.1.1.11., Nr.2.1.2.11,
t.sk. aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam projektu idejās Nr.2.1.28.,
Nr.2.1.30., Nr.2.1.31., Nr.2.1.45., un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 27.
janvāra noteikumiem Nr.42 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta
dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas
fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai”,
Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 593 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”
un Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 645 “Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju
revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” īstenošanas noteikumi” un likuma “Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 3. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, J.
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Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” –
nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Precizēt “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.–2018.gadam” aktualizētā Rīcību plāna 2012.-2018.gadam pasākumus Nr.
2.1.1.11., Nr.2.1.2.11 un aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam projekta
idejas Nr. Nr. 2.1.28., 2.1.30., 2.1.31., 2.1.45.
2. Precizēt “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.–2018.gadam” aktualizēto Rīcību plānu 2012.-2018.gadam (skat. pielikumā).
3. Precizēt “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2014.–2018.gadam” aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam kopsavilkumu
(skat. pielikumā).
4. Precizēt aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam Pielikumu Nr.1.
“ITI projektu idejas” (skat. pielikumā).
5. Lēmumu un pielikumus nosūtīt Latgales plānošanas reģionam un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
6. Lēmumu un pielikumus publicēt interneta vietnē www.livani.lv.
7. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu publicēt Līvānu novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Līvānu Novada Vēstis”.
8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Pielikumā:

1) Rīcību plāns 2012.-2018.gadam,
2) Investīciju plāna 2014.-2018. gadam kopsavilkums,
3) Investīciju plāna Pielikums Nr.1. “ITI projektu idejas”.

3. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu par līdzekļu piešķiršanu kopsummā 5566,00 EUR, tai skaitā
dokumentācijas izstrādāšanai Kaiju ielas atjaunošanai Līvānos, Līvānu novadā, kuras
izmaksas saskaņā ar cenu piedāvājumu sastāda 4235,00 EUR (ieskaitot PVN 21%),
847,00 EUR ģeoloģiskajai izpētei un 484,00 EUR topogrāfiskajai uzmērīšanai, lai
iesaistītos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa pasākumā “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām”, un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes
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(Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.1. rīcības virziena (Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide) 2.1.2. rīcības (Transporta infrastruktūras
uzlabošana Līvānu novadā) projektam Nr. 2.1.2.11. („Līvānu pilsētas ielas pārbūve
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus kopsummā 5566,00 EUR ģeoloģiskajai izpētei,
topogrāfiskajai uzmērīšanai un dokumentācijas izstrādāšanai Kaiju ielas atjaunošanai
Līvānos, Līvānu novadā no Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā
„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2016.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Sēde beidzas plkst.1045
Protokols parakstīts 2016. gada 6. oktobrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

A. Usāne

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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