LATVIJAS REPUBLIKA

LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316,
tālr.: 65307250, fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv

Līvānu novada domes
ārkārtas sēdes protokols
LĪVĀNOS

2015. gada 16. jūlijā

Nr. 8

Sēdes sākums plkst.1630
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Valdis ANSPAKS
Klavdija DAUKŠTE
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti:
Normunds BRUKMANIS, personīga iemesla dēļ
Juris KIRILLOVS, personīga iemesla dēļ
Gaļina KRJUKOVA, personīga iemesla dēļ
Ļevs TROŠKOVS, slimības dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,

Ginta KRAUKLE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja,
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Baiba VUCENLAZDĀNE, attīstības un plānošanas daļas vadītāja,
Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību speciāliste

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Līvānos. Ziņo A. Vaivods.
2. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo A. Usāne.
3. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
4. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2015. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 11 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”. Ziņo A.
Vaivods.
5. Par precizējumu Līvānu novada domes 28.05.2015. gada saistošajos noteikumos
Nr.12 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības””. Ziņo A. Vaivods.
6. Par precizējumu Līvānu novada domes 28.05.2015. gada saistošajos noteikumos
Nr.13 „Grozījumi Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija saistošajos
noteikumos Nr. 10 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”. Ziņo A. Vaivods.
7. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
8. Par izmaiņām Līvānu novada domes komiteju un komisiju sastāvā. Ziņo A. Vaivods.
9. Par ziedojumu pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods.

1. Par Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Līvānos
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļas sagatavoto
projekta „Vienotā klientu apkalpošanas centra izveide Līvānos” ieceri, kuras mērķis ir
Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveide reģionu un
novadu nozīmes attīstības centros, un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes
(„Uzņēmējdarbība un ģimenes labsajūta”) 2.2. rīcības virziena („Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta
pievilcīga sociālā vide”) rīcības 2.2.9. (“Publiskās pārvaldes uzlabošana Līvānu
novadā”) pasākumam 2.2.9.1. (“Dalība valsts noteikto Vienas pieturas aģentūras (VPA)
principu ieviešanā Līvānu novada domes darbā”), un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, N. Liepniekam, J.
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Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veidot Vienoto klientu apkalpošanas centru Līvānos.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.

2. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot Līvānu novada domes priekšsēdētāja Andra Vaivoda 2015.gada 7.jūlija
iesniegumu (reģ.2015.gada 8.jūlijā ar nr.2-2.12/15/458) par atvaļinājuma piešķiršanu 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 otro daļu un Līvānu novada domes 2011.gada 31.marta noteikumu nr.5 „Līvānu
novada domes atlīdzības noteikumi” 8.punktu un 44.4.1. punktu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam ikgadējā
atvaļinājuma daļu trīs kalendārās nedēļas un papildatvaļinājumu piecas darba dienas no
šā gada 20. jūlija līdz 14. augustam par periodu no 2014. gada 6. septembra līdz 2015.
gada 5. septembrim un izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas.
2. Noteikt, ka atbildīgās par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes personāla
speciāliste Elita Matisone un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.

3. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Izskatot Līvānu novada Rožupes pagasta pārvaldes 2015. gada 6. jūlija
iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu 3811,50 EUR apmērā stāvlaukuma izbūvei pie
Rožupes brīvdabas estrādes, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 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, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Piešķirt līdzekļus 3811,50 EUR apmērā stāvlaukuma izbūvei pie Rožupes
brīvdabas estrādes, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā no Līvānu novada domes
3

2015.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada
pamatbudžetā.
1.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Sakarā ar nepieciešamību veikt videonovērošanas sistēmas uzlabojumus
projekta “Strūklakas būvniecība un teritorijas labiekārtošana skvērā Rīgas ielā 103,
Līvānos, Līvānu novadā” ietvaros, un saskaņā ar iesniegto tāmi videonovērošanas
sistēmas izbūves izmaksu pieaugums sastāda 1946,65 EUR (ieskaitot PVN 21%), 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,
K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Piešķirt papildus līdzekļus 1946,65 EUR apmērā videonovērošanas sistēmas
uzlabojumiem projektā “Strūklakas būvniecība un teritorijas labiekārtošana skvērā Rīgas
ielā 103, Līvānos, Līvānu novadā” no Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā
„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2015. gada pamatbudžetā.
2.2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.

4. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2015. gada 30. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 11 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu
novadā””
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015. gada 18.
jūnija vēstulē Nr.18-6/4958 „Par saistošajiem noteikumiem” sniegto atzinumu par
Līvānu novada domes Līvānu novada domes 2015. gada 30. aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr. 11 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā””
un ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus, kā arī ņemot vērā Līvānu novada Sociālā
dienesta un Dzimtsarakstu nodaļas ierosinājumus un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu un 45. panta ceturto daļu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - na
NOLEMJ:
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1. Izdot saistošos noteikumus Nr. 16 „Grozījumi Līvānu novada domes 2015.
gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par pašvaldības materiālās palīdzības
pabalstiem Līvānu novadā””.
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami Līvānu novada bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: 1) saistošie noteikumi uz 2 lpp.,
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.

5. Par precizējumu Līvānu novada domes 28.05.2015. gada saistošajos noteikumos
Nr.12 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības””
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015. gada
18. jūnija vēstulē Nr.18-6/4951 „Par saistošajiem noteikumiem” sniegto atzinumu par
Līvānu novada domes 2015.gada 28. maija saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par
dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”” un
ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu, un 45. panta ceturto daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2015. gada 28. maija saistošajos noteikumos
Nr.12 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības”” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus precizējumus:
1.1. papildināt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.2 panta pirmo daļu.
1.2. Izteikt Noteikumu pielikumu šādā redakcijā:
Pielikums
Līvānu novada domes 28.05.2015. gada saistošajiem noteikumiem Nr.12
„Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”

Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas
normatīvi
1. Dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, tiek
aprēķināts pēc izdevumiem par īri/apsaimniekošanu, par pakalpojumiem, kas saistīti ar
5

dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai,
elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas
nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā.
2. Dzīvokļa pabalstam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, tiek
noteikti šādi mēneša normatīvi:
2.1. karstais un aukstais ūdens – atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā
2 m3;
2.2. kanalizācijas patēriņš– atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 2 m3;
2.3. elektrība – līdz 50 kWh;
2.4. gāze – līdz 3 m3;
2.5. atkritumu izvešana – līdz 1 m3;
2.6. dzīvojamās telpas īres maksa līdz 10,00 euro mēnesī;
2.7. siltumenerģija apkures nodrošināšanai līdz 10,00 euro mēnesī;
3. Pašvaldība nesedz izdevumus, kas saistīti ar interneta, telefona un kabeļtelevīzijas
lietošanu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar maksu par autostāvvietas izmantošanu.
Domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi ar pielikumu uz 3 lpp.
6. Par precizējumu Līvānu novada domes 28.05.2015. gada saistošajos noteikumos
Nr.13 „Grozījumi Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija saistošajos
noteikumos Nr. 10 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015. gada
17. jūnija elektronisko vēstuli Nr.2015-1-18/9232 un sniegto atzinumu par Līvānu
novada domes 2015.gada 28. maija saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2014.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par pašvaldības
palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas” un ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2015. gada 28. maija saistošajos noteikumos
Nr.13 „Grozījumi Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.
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10 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
pēc pilngadības sasniegšanas” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādu precizējumu papildināt Noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Izteikt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857 “Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 30., 31. un
31.1punktu.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi Nr. 13 uz 1 lpp.

7. Par telpu nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāles 2015. gada 3. marta
vēstuli Nr. 33.1-7/66 „Par telpu nomas līgumu” par telpu nomas līguma par telpām
Rīgas ielā 77, Līvānos noslēgšanu starp Nodarbinātības valsts aģentūru un Līvānu
novada domi (esošais Telpu nomas līgums Nr.4 starp Līvānu novada domi un
Nodarbinātības valsts aģentūru noslēgts 2006.gada 2.janvārī ar grozījumiem
22.03.2006., 14.07.2006., 01.09.2007., 13.11.2008., 28.09.2009., 31.08.2011. un
darbojas līdz 2015.gada 31.decembim), un ievērojot sabiedrības intereses un lietderības
apsvērumus, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodika un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 4.10. punktu, 7. punktu
un 9. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta
pirmās daļas 10. punktu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar Nodarbinātības valsts aģentūru 2006.gada 02.janvārī noslēgto
Telpu nomas līgumu Nr. 4, kas noslēgts par Līvānu novada domes ēkas Rīgas ielā 77,
Līvānos, 3.stāva telpu ar lit. 4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14 un 108, (saskaņā ar
pielikumu nr.1) ar kopējo platību 131,7 m2 nomu un koplietošanas 1.stāva telpu (lit.1 –
12,3 m2 platībā - uzgaidāmā telpa (gaitenis), lit.2 – 2,9 m2 platībā (tualete) un lit.3 - 2,2
m2 platībā – ieejas mezgls (vējtveris), (saskaņā ar pielikumu nr.2 ) lietošanu bez
papildus maksas uz 5 gadiem, nosakot nomas maksu par iznomāto telpu 1m2 mēnesī
0,64 EUR un PVN. Samaksa par elektrību pēc skaitītāja rādījumiem.
2. Noteikt, ka atbildīgā par atbilstošu grozījumu veikšanu nomas līgumā ir
Līvānu novada domes juriskonsulte Sanita Grabāne.
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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.
Pielikumā:

1) 3.stāva nomas telpu shēmas izkopējums uz 2 lpp.,
2) 1.stāva lietošanas telpu shēmas izkopējums uz 1 lpp.

8. Par izmaiņām Līvānu novada domes komiteju un komisiju sastāvā.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar deputātes Ināras Kalvānes (Zaļo un zemnieku savienība) deputāta
pilnvaru nolikšanu un viņas izslēgšanu no Finanšu komitejas un Sociālo, izglītības un
kultūras sastāva un atbrīvošanu no Administratīvo aktu strīdu komisijas un Privatizācijas
un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekļa pienākumiem un izslēgšanu no
komisiju sastāva, un pamatojoties uz Līvānu novada Vēlēšanu komisijas 2015. gada 2.
jūlija sēdes lēmumu Nr. 1-1 „Par deputāta kandidāta noteikšanu deputāta pilnvaras
nolikušās deputātes Ināras Kalvānes vietā no Zaļo un zemnieku savienības saraksta”, un
Līvānu novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošo noteikumu Nr. 12 „Līvānu novada
pašvaldības nolikums” 26.1., 26.2., 47.1., 47.7. un 61. punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 10. punktu, un ņemot vērā Klavdijas Daukštes
(Zaļo un zemnieku savienība) 2015. gada 9. jūlija iesniegumu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei,
A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav un deputātam N. Liepniekam „atturoties”
NOLEMJ:
1. Ievēlēt Līvānu novada domes Finanšu komitejas sastāvā deputāti Klavdiju
Daukšti (Zaļo un zemnieku savienība).
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
2. Ievēlēt Līvānu novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komitejas sastāvā deputāti Klavdiju Daukšti (Zaļo un zemnieku savienība).
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3. Iekļaut deputāti Klavdiju Daukšti Līvānu novada domes Administratīvo aktu
strīdu komisijas un Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sastāvā.
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4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir domes priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.

9. Par ziedojumu pieņemšanu
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar Līvānu pilsētas svētku rīkošanu no 2015. gada 16. līdz 18. jūlijam un
līdzekļu piesaistīšanu svētku pasākumu nodrošināšanai 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, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam,
K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt ziedojumu 3000 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā no SIA „Z-LIGHT”,
reģ. Nr. 41503034724, adrese Līvānu nov., Līvāni, Celtniecības iela 8, LV-5316.
2. Pieņemt ziedojumu 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro) apmērā no SIA
„CERAM OPTEC”, reģ. Nr. 40103659502, adrese Rīga, Skanstes iela 7 k-1, LV-1050.
3. Šī lēmuma 1. un 2. punktā pieņemtos finanšu līdzekļus izmantot Līvānu
pilsētas svētku rīkošanai.
4. Slēgt līgumu ar SIA „Z-LIGHT”, reģ. Nr. 41503034724, un SIA „CERAM
OPTEC”, reģ. Nr. 40103659502, 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 Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un galvenās grāmatvedes vietniece Gita Utnāne.
Sēde beidzas plkst.1700
Protokols parakstīts 2015. gada 17. jūlijā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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