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Sēdes sākums plkst. 900
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
Gaļina KRJUKOVA
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Normunds BRUKMANIS, slimības dēļ,
Juris KIRILLOVS, slimības dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja,
Valija Ruisa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja,

Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītājs,
Iveta Dobele, investīciju un projektu nodaļas vadītāja,
Ilga Peiseniece, izglītības pārvaldes vadītāja,
Līga Ancāne, galvenā ekonomiste,
Indra Upeniece, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja p.i.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 28. pantu un 32. pantu, Līvānu
novada dome izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par saistošajiem noteikumiem „Par Līvānu novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu”. Ziņo A. Vaivods.
2. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem. Ziņo A. Vaivods.
3. Par Gada balvu sportā. Ziņo A. Vaivods.
4. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
5. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Turku pagastā.
Ziņo A. Vaivods.
6. Par zemes nodošanu nomai. Ziņo A. Vaivods.
7. Par Rēzeknes augstskolas filiāles izveidi. Ziņo A. Vaivods.
8. Par inženierbūves - gaisa tilta tehniskā stāvokļa izvērtēšanu. Ziņo A. Vaivods.
9. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018.gadam aktualizētā Rīcību plāna 2012.-2018.gadam un Investīciju plāna
2014.-2018.gadam apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
10. Par grozījumiem noteikumos „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to
piešķiršanas kārtību”. Ziņo A. Vaivods.
11. Par grozījumiem Līvānu novada domes atlīdzības noteikumos. Ziņo
A. Vaivods.
12. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2015.gada budžetā. Ziņo A. Vaivods.

1. Par saistošajiem noteikumiem
„Par Līvānu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 45.panta piekto daļu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdot saistošus noteikumus Nr.23 “Par Līvānu novada domes saistošo
noteikumu publicēšanas vietu” /sk. pielikumā/.
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2. Noteikt, ka saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā "Latvijas
Vēstnesis".
3. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu publicēšanu oficiālajā
izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un nosūtīšanu LR Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai ir priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
Renāte Šmukste.
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi uz 1 lpp.
2) paskaidrojuma raksts uz 1 lpp.

2. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar Līvānu novada 2012. gada 26. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.
5 „Noteikumi par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem” (turpmāk
tekstā – Noteikumi) un pamatojoties uz Līvānu novada domes kultūras un sporta
komisijas un Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Par piedalīšanos Latvijas pieaugušo izlases sastāvā Olimpiskajās spēlēs,
pasaules un Eiropas čempionātos atbilstoši Noteikumu 3.1. punktam apbalvot ar
naudas balvu:
1.1. LEONTĪNI VĪTOLU - par izcīnīto 1. vietu X Eiropas čempionātā
senioriem telpās Polijā, Toruņā 60 m –130,00 EUR.
1.2. MĀRĪTI VILCĀNI- par izcīnīto 1. vietu Eiropas Meistaru spēlēs Francijā
Nicā lodes grūšanā–120,00 EUR.
1.3. ARVĪDU ZEPU - par izcīnīto 1. vietu Eiropas Meistaru spēlēs Francijā
Nicā 2000 m kavēkļu skrējienā–120,00 EUR.
1.4. ALĪDU ĀBOLU - par izcīnīto 1. vietu 12 Eiropas čempionātā 24 stundu
rogainingā kategorijā XSV –100,00 EUR.
1.5. INTARU SAUSKĀJU- par izcīnīto 1. vietu WPC Eiropas čempionātā
pauerliftingā svara kategorija 120 kg –90,00 EUR.
1.6. GEORGIJU STOĻEROVU- par izcīnīto 1. vietu WPC Eiropas
čempionātā pauerliftingā svara kategorija 74 kg –90,00 EUR.
1.7. VLADIMIRU POĻAKOVU - par izcīnīto 2. vietu Eiropas Meistaru
spēlēs Francijā Nicā augstlēkšanā–100,00 EUR.
1.8. JURI ĻEBEDOKU- par izcīnīto 2. vietu Eiropas Meistaru spēlēs Francijā
Nicā tāllēkšanā –100,00 EUR.
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1.9. ANNU IVBULI - par izcīnīto 3. vietu Eiropas Meistaru spēlēs Francijā
Nicā šķēpa mešanā–90,00 EUR.
2. Par izcīnītām godalgotām vietām starptautiskās sacensībās (ar vismaz 6
valstu līdzdalību), t.sk. arī Eiropas kausi, atbilstoši Noteikumu 3.2.2. punktam
apbalvot ar naudas balvu:
2.1. KRISTAPU BULMEISTARU- par izcīnīto 1. vietu Starptautiskajā
Latvija Open 2015 čempionātā kikboksā – 90,00 EUR.
2.2. ZIGMUNDU RUDZĪTI– par izcīnīto 1. vietu Starptautiskajā Latvija
Open 2015 čempionātā kikboksā – 90,00 EUR.
2.3. KRISTAPU KUDIŅU- par izcīnīto 1. vietu Starptautiskajā Latvija Open
2015 čempionātā kikboksā – 90,00 EUR.
2.4. ARMĪNU UŠACKI - par izcīnīto 1. vietu Starptautiskajā Latvija Open
2015 čempionātā kikboksā – 90,00 EUR.
2.5. EDUARDU ROŽINSKI - par izcīnīto 2. vietu Starptautiskajā Latvija
Open 2015 čempionātā kikboksā –70,00 EUR.
2.6. IGORU LEVICKI - par izcīnīto 2. vietu Starptautiskajā Latvija Open
2015 čempionātā kikboksā – 70,00 EUR.
2.7. RENĀTU VAVILOVU - par izcīnīto 3. vietu Starptautiskajā Latvija
Open 2015 čempionātā kikboksā – 50,00 EUR.
2.8. KIRILU KALINU - par izcīnīto 3. vietu Starptautiskajā Latvija Open
2015 čempionātā kikboksā – 50,00 EUR.
2.9. SANDI DALGU - par izcīnīto 3. vietu Starptautiskajā Latvija Open 2015
čempionātā kikboksā – 50,00 EUR.
2.10. LĪVĀNU VOLEJBOLA VĪRIEŠU KOMANDU par izcīnīto 1. vietu
Starptautiskajās sacensībās Franča Vilcāna kausa izcīņā volejbolā un apbalvot
komandas locekļus Jānis Klaužu, Džeraldu Kalniņu, Vilni Jegeru, Edgaru Ratnieku,
Raivo Rozīti, Egons Salmiņš, Aleksandrs Šemetovs – EUR 385,00 kopsummā, to
sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas loceklim.
3. Par izcīnītajām 1.-6. vietām Latvijas Olimpiādēs un Latvijas Jaunatnes
olimpiādēs atbilstoši noteikumu 3.3.2. punktam apbalvot ar naudas balvu
3.1. ALISI SIMONU SALMIŅU - par izcīnīto 3. vietu Latvijas Jaunatnes
Olimpiādē 2000 m kavēkļu skrējienā –85,00 EUR.
3.2. OĻEGU HVECKOVIČU - par izcīnīto 3. vietu Latvijas Jaunatnes
Olimpiādē 2000 m kavēkļu skrējienā –85,00 EUR.
4. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas čempionātos pieaugušajiem
atbilstoši Noteikumu 3.4.1. punktam apbalvot ar naudas balvu
4.1. KITIJU VALTERI- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā maratona
skrējienā –170,00 EUR.
4.2. SOLVEIGU OZOLU-OZOLIŅU- par izcīnīto 2. vietu Latvijas
čempionātā 3000 m kavēkļu skrējienā –140,00 EUR.
4.3. LĪVĀNU VIEGLATLĒTIKAS KLUBA KOMANDU par izcīnīto 3. vietu
Latvijas čempionātā komandām pusmaratona distancē un apbalvot komandas locekļus
Kitiju Valteri, Solveigu-Ozolu Ozoliņu, Gintu Valteri, Valēriju Šakeli, Jāni
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Važņeviču, Vjačeslavu Grigorjevu - 300,00 EUR kopsummā, to sadalot proporcionāli
vienādās daļās katram komandas loceklim.
4.4. LĪVĀNU DAMBRETES KOMANDU par izcīnīto 2. vietu Latvijas
komandu čempionātā 100 lauciņu dambretē un apbalvot komandas locekļus Gunāru
Zālīti, Laimoni Zālīti, Ilmāru Štolceru- 90,00 EUR kopsummā, to sadalot
proporcionāli vienādās daļās katram komandas loceklim.
5. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas čempionātos pieaugušajiem
atbilstoši Noteikumu 3.4.2. punktam apbalvot ar naudas balvu:
5.1. ZANI KRŪMIŅU - par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spēka
trīscīņā ( ar ekipējumu) svara kategorija līdz 57 kg - 90,00 EUR.
5.2. AUSTRU KĀRKLI- par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā spēka
trīscīņā (ar ekipējumu) svara kategorija līdz 52 kg - 90,00 EUR.
5.3. JURI RUBENU - par izcīnīto 1. vietu Latvijas Pauerliftinga čempionātā
Klasiskajā spēka trīscīņā svara kategorija līdz 74 kg - 90,00 EUR.
5.4. GUNTI VUCINU - par izcīnīto 1. vietu Latvijas amatieru autokrosa
čempionāta kopvērtējumā –80,00 EUR.
5.5. GUNĀRU BUCENIEKU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas KAUSA 4H
komandu krosā Kvadri Open kopvērtējumā – 80,00 EUR.
6. Par piedalīšanos Latvijas jaunatnes un junioru izlases sastāvā pasaules un
Eiropas junioru un jaunatnes čempionātos:
6.1. ELZU SMILŠKALNI – par piedalīšanos Eiropas U18 čempionātā
pludmales volejbolā –80,00 EUR.
7. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas jaunatnes (16 gadi) un junioru
čempionātos atbilstoši Noteikumu 3.6.1. punktam apbalvot ar naudas balvu
7.1. SANTU KOKINU- par izcīnīto 3. vietu Latvijas čempionātā vieglatlētikā
3000 m skrējienā –70,00 EUR.
7.2. OSKARU LUKSTU – par izcīnīto 3. vietu Latvijas čempionāta 64.
lauciņu dambretē –50,00 EUR.
7.3. LĪVĀNU DAMBRETES KOMANDU - par izcīnīto 3. vietu Latvijas
čempionāta 64. lauciņu dambretē un apbalvot komandas locekļus Arvi Utinānu,
Aināru Dukaļski, Adrianu Divru, Dagniju Butleri - 80,00 EUR kopsummā, to sadalot
proporcionāli vienādās daļās katram komandas loceklim.
8. Par izcīnītām godalgotām vietām Latvijas veterānu sporta spēlēs un
čempionātos atbilstoši Noteikumu 3.7. punktam apbalvot ar naudas balvu:
8.1. GUNDEGU JURĀNI- par izcīnīto 1. vietu 52. Latvijas pašvaldību sporta
veterānu-senioru sporta spēlēs orientēšanās sportā - 80,00 EUR.
8.2. ZANDU SPŪLI-VILCĀNI- par izcīnīto 1. vietu Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs novusā jaukto pāru dubultspēlēs - 80,00 EUR.
8.3. MĀRĪTI VASIĻJEVU - par izcīnīto 1. vietu trīssoļlēkšanā 52. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR.
8.4. GUNĀRU JĀNI MĪKULI- par izcīnīto 1. vietu 52. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs 5 km soļošanā - 80,00 EUR.
8.5. JĀNI MĀSĀNU- par izcīnīto 1. vietu vesera mešanā 52. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs - 80,00 EUR.
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8.6. STAŅISLAVU MOSĀNU- par izcīnīto 1. vietu Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs novusā jaukto pāru dubultspēlēs - 80,00 EUR.
8.7. JĀNI VAŽŅEVIČU - par izcīnīto 1. vietu 52. Latvijas pašvaldību sporta
veterānu-senioru sporta spēlēs krosā - 80,00 EUR.
8.8. ROBERTU MĀLNIEKU - par izcīnīto 1. vietu 52. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs 1500 m- 80,00 EUR.
8.9. ARVILU BUŠMANI- par izcīnīto 1. vietu 52. Latvijas pašvaldību sporta
veterānu-senioru sporta spēlēs 5000 m skrējienā - 80,00 EUR.
8.10. JĀNI TURKU - par izcīnīto 1. vietu Latvijas čempionātā orientēšanās EUR 80,00.
811. VILMU LOJĀNI - par izcīnīto 2. vietu 52. Latvijas pašvaldību sporta
veterānu-senioru sporta spēlēs peldēšanā - 60,00 EUR.
8.12. OLGU BONDAREVU - par izcīnīto 2. vietu 52. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs krosā - 60,00 EUR.
8.13. VALĒRIJU ŠAKELI - par izcīnīto 2. vietu 52. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs krosā - 60,00 EUR.
8.14. ANDREJU BONDAREVU - par izcīnīto 2. vietu 52. Latvijas pašvaldību
sporta veterānu-senioru sporta spēlēs 400 m - 60,00 EUR.
8.15. EDVĪNU BEMERU - par izcīnīto 2. vietu 52. Latvijas pašvaldību sporta
veterānu-senioru sporta spēlēs orientēšanās sportā - 60,00 EUR.
8.16. VILI DUBROVSKI - par izcīnīto 2. vietu 52. Latvijas pašvaldību sporta
veterānu-senioru sporta spēlēs orientēšanās sportā - 60,00 EUR.
8.17. JURI JANSONU- par izcīnīto 3. vietu 52. Latvijas Sporta pašvaldību
veterānu -senioru sporta spēlēs 5000 m - 40,00 EUR.
8.18. vīriešu minifutbola komandu grupā 50+ par izcīnīto 1. vietu 52. Latvijas
pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēlēs futbolā un apbalvot komandas
locekļus Ilmāru Visocki, Jevgēniju Boļšakovu, Vladimiru Burcevu, Juriju
Kačanovski, Juriju Vasiļjevu, Vadimu Kononovu, Valēriju Kudrjašovu, Ivaru Paegli EUR 320,00 kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas
loceklim.
8.19. sieviešu basketbola komandu grupā 35+ par izcīnīto 2. vietu 24. Latvijas
maksibasketbola čempionātā un apbalvot komandas locekļus Inetu Smilškalni, Sintu
Golubevu, Ivetu Aišpuri, Līgu Zalāni, Mārīti Vasiļjevu, Baibu Grasu, Olitu Bidzāni,
Zani Lauvu, Evitu Liepnieci, Aivitu Ķiploku, Mārīti Vilcāni – 275,00 EUR
kopsummā, to sadalot proporcionāli vienādās daļās katram komandas loceklim.
9. Par sportistu sagatavošanu un izcīnītajām godalgotajām vietām sporta
sacensībās atbilstoši Noteikumu 3.9. punktam apbalvot ar naudas balvu sekojošus
trenerus:
9.1. EDGARU CIMARU – basketbola treneris 140,00 EUR.
9.2.VJAČESLAVU GRIGORJEVU- 85,00 EUR.
9.3. JOSIFU KOVČI – kikboksa treneri - 45,00 EUR.
9.4. JĀNI AUZĀNU- dambretes treneri –40,00 EUR.
10. Līdzekļus naudas balvas izmaksām kopsummā 5560,00 EUR paredzēt
Līvānu novada 2016. gada budžetā, tai skaitā no Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu
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centra “Kvartāls” budžetā 4800,00 EUR, Rožupes pagasta sporta pasākumu budžetā
260,00 EUR, Turku pagasta sporta pasākumu budžetā 240,00 EUR, Jersikas pagasta
sporta pasākumu budžetā 90,00 EUR un Rudzātu pagasta sporta pasākumu budžetā
170,00 EUR apmērā.11. Noteikt, ka sportistu apbalvošana tiek veikta 2016. gada 15.
janvārī Līvānu novada kultūras centrā ikgadējā sportistu pasākumā.
12. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers.
3. Par Gada balvu sportā.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes kultūras un sporta komisijas iesniegtos
priekšlikumus par apbalvošanu ar Līvānu novada domes apbalvojumu nominācijā
Gada balva sportā apakšnominācijās GADA CILVĒKS SPORTĀ un LABĀKĀ
SPORTA KOMANDA LĪVĀNU NOVADĀ, un saskaņā ar Līvānu novada domes
2014. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 1 „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem
un to piešķiršanas kārtība” 2.4.1., 2.4.2., 16., 35.1 un 35.2 punktu, un sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas ierosinājumu, un pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt nomināciju GADA CILVĒKS SPORTĀ – Vjačeslavam
Grigorjevam – par audzēkņu izcilajiem sasniegumiem, par sportistu sagatavošanu
valsts izlasei un nozīmīgu ieguldījumu vieglatlētikas attīstībā Līvānu novadā, un
apbalvot ar Līvānu novada domes Pateicību un naudas balvu 100,00 EUR (viens simts
euro, 00 centi) apmērā.
2. Piešķirt nomināciju LABĀKĀ SPORTA KOMANDA – Vieglatlētikas
kluba komandai, par izcīnīto 3. vietu Latvijas komandu čempionāta pusmaratonā, par
sportiskajiem sasniegumiem valsts sacensībās, un apbalvot komandas locekļus Kitiju
Valteri, Solveigu Ozolu-Ozoliņu, Gintu Valteri, Valēriju Šakeli, Jāni Važņeviču,
Vjačeslavu Grigorjevu (komandas kapteini) ar Līvānu novada domes Pateicību un
naudas balvu kopsummā 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi) apmērā, to
proporcionāli sadalot vienādās daļās katram komandas loceklim.
3. Noteikt, ka sportistu apbalvošana tiek veikta 2016. gada 15. janvārī Līvānu
novada kultūras centrā ikgadējā sportistu pasākumā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers.
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4. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo A. Vaivods
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
5. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Turku pagastā.
Ziņo A. Vaivods
Izvērtējot zemes vienības, kas atrodas Līvānu novada Turku pagasta teritorijā,
par kurām noslēgts zemes nomas līgums ar bijušo zemes lietotāju, un pamatojoties uz
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas pirmo un otro punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībai piekrīt apbūvēta un neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši
Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma 25. panta 2.1 daļā noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas
līgumi, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atzīt, ka šādas apbūvētas un neapbūvētas zemes vienības, kas atrodas
Līvānu novada Turku pagastā, par kurām ar bijušajiem zemes lietotājiem ir noslēgti
zemes nomas līgumi, ir Līvānu novada pašvaldībai piekrītošā zeme un tā ierakstāma
zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda:
1.1. zemes vienība 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0094, kas
atrodas Vuškārniekos, Turku pagastā, Līvānu novadā;
1.2. zemes vienība 3,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0094, kas
atrodas Beirupurvā, Turku pagastā, Līvānu novadā;
1.3. zemes vienība 1,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0206, kas
atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā;
1.4. zemes vienība 0,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0271, kas
atrodas Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā;
1.5. zemes vienību 2,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-001-0234, kas
atrodas Vuškārniekos, Turku pagastā, Līvānu novadā;
1.6. zemes vienību 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0283, kas
atrodas Vanagsilā, Turku pagastā, Līvānu novadā;
1.7. zemes vienību 2,2941 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0285,
kas atrodas Vanagsilā, Turku pagastā, Līvānu novadā;
1.8. zemes vienību 2,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-003-0428, kas
atrodas Beirupurvā, Turku pagastā, Līvānu novadā;
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1.9. zemes vienību 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-005-0208, kas
atrodas Māsānos, Turku pagastā, Līvānu novadā;
1.10. zemes vienību 1,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0240, kas
atrodas Dabaros, Turku pagastā, Līvānu novadā;
1.11. zemes vienību 0,7999 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0390,
kas atrodas Kalnapurvā, Turku pagastā, Līvānu novadā;
1.12. zemes vienību 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686-006-0406, kas
atrodas Robežniekos, Turku pagastā, Līvānu novadā.
2. Atcelt Līvānu novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmuma Nr. 5-24
,,Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Turku pagastā un
zemes platību precizēšanu” 1.1.1. – 1.1.4. punktus un 1.1.39. – 1.1.46. punktus par
minēto zemes vienību, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, piekritību Līvānu
novada pašvaldībai.
3. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā norādīto zemes vienību platība var tikt
precizēta pēc uzmērīšanas dabā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Pielikumā: izkopējumi no kadastra kartes grafiskās daļas uz 12 lpp.
6. Par zemes nodošanu nomai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. K., dzīvo (adrese), 2015. gada 12. marta iesniegumu (Reģ. Nr.21.9.2/15/1057-K) par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības 4,4674 ha platībā ar
kadastra Nr.7666-009-0410 nodošanu nomā, tika konstatēts, ka ar Līvānu novada
domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes lēmuma Nr.5-22 „Par pašvaldībai piekrītošās
zemes noteikšanu Līvānu novada Rožupes pagastā un zemes platību precizēšanu” 2.2.
punktu noteikts, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0186, kas
atrodas Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, 4,9674 ha platībā ir pašvaldībai
piekrītošā zeme, bet ar Līvānu novada domes 2015. gada 29.oktobra sēdes lēmuma
Nr.16-12(2) „Par zemes nomu” 2.1. punktu zemes vienība 4,9674 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666-009-0186 sadalīta divos zemes nogabalos, atdalot zemes
nogabalu 4,4674 ha platībā ar zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), un atdalītajam zemes
nogabalam 4,4674 ha platībā piešķirts jauns kadastra apzīmējums 7666-009-0410.
Lai realizētu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktā noteikto
pārvaldes funkciju – racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu, kā arī valdījumā un turējumā esošos neapbūvētos zemes gabalus,
un atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi
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par publiskas personas zemes nomu” 15.punktam, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai pašvaldībai piekrītošo zemes vienību 4,4674 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7666-009-0410, kas atrodas Rušeniekos, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā, un informāciju par iznomājamo zemes vienību izvietot redzamā vietā
Rožupes pagasta pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis BALTMANIS.
Pielikumā: izkopējums no kadastra kartes uz 1 lpp.
7. Par Rēzeknes Augstskolas Līvānu filiāles izveidi
Ziņo A. Vaivods
Ņemot vērā Līvānu novada uzņēmēju ierosinājumu par profesionālās
izglītības pieejamības nodrošināšanu Līvānu novadā, kas pamatota pēc informācijas
apkopošanas par uzņēmējdarbības vidi Līvānu novadā, un kas būtu potenciāls
risinājums problēmai, ar ko saskaras uzņēmēji, ka atsevišķās profesijās pietrūkst
kvalificēta darbaspēka ar nepieciešamajām zināšanām mašīnbūvē, kā arī
pamatojoties uz Rēzeknes Augstskolas ieceri izveidot Rēzeknes Augstskolas Līvānu
filiāli, kura būtu Rēzeknes Augstskolas struktūrvienība ar zināmu organizatorisku
patstāvību, teritoriāli atdalīta no Rēzeknes Augstskolas atrašanās vietas un kuras
pamatuzdevums būtu īstenot akreditētas pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmu „Mašīnbūves speciālists“ (pilna laika klātiene), ar
mācību procesa darbības vietu Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas telpās
Rīgas ielā 113/117, Līvānos, Līvānu novadā, kas atbilst Augstskolu likuma 8.panta
7.daļas 2., 3. un 6.punkta prasībām, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“
21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Rēzeknes Augstskolas ieceri izveidot Rēzeknes Augstskolas
Līvānu filiāli akreditētas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvei
studiju programmā „Mašīnbūves speciālists“ (pilna laika klātiene), ar mācību
procesa darbības vietu Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas telpās Rīgas ielā
113/117, Līvānos, Līvānu novadā.
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2. Noteikt, ka atbildīgie turpmākai sadarbībai ar Rēzeknes Augstskolu ir
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods, Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece un Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centra
vadītāja Zanei Gaiduka.
8. Par inženierbūves - gaisa tilta tehniskā stāvokļa izvērtēšanu
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Z. Z., dzīvo (adrese), 2015. gada 23. novembra iesniegumu par gaisa
tilta pār Rīgas ielu Līvānos, kas atrodas daļēji uz Z. Z. piederošā zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 7611 003 2304, demontēšanu, jo tilts atrodas avārijas stāvoklī
un traucē realizēt plānoto būvniecību uz minētā zemes gabala, un izvērtējot Līvānu
novada domes Vides uzraudzības un kārtības komisijas 2015. gada 4. novembra sēdes
protokola izrakstu Nr. 50-1(1) “Par teritorijas sakārtošanu”, kurā konstatēts, ka
Līvānu vecā gaisa tilta teritorija, kas atrodas Līvānos, virs autoceļa A6 (Rīgas ielā),
Rīgas ielas ceļa nodalījuma joslā ir vizuāli nepievilcīgā stāvoklī un ir bīstama,
apdraud cilvēku drošību un degradē apkārtējo vidi, ainavu, un ņemot vērā, ka saskaņā
ar Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas 2015. gada 2. decembra vēstulē
Nr. 9-01/500658-1/1 “Par kadastra informācijas sniegšanu” norādīto informāciju ir
konstatēts, ka kadastra informācijas sistēmā pēc adreses Rīgas iela 5, Līvāni, Līvānu
novads uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1726 ir reģistrēta
inženierbūve – dzelzceļš ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1726 001, īpašnieks SIA
“LETTGLAS” (reģ. Nr. 41503028535), kas likvidēts 10.03.2011., līdz ar to, tilta, kas
ir dzelzceļa sastāvdaļa, piederība nav konstatēta, un lai novērstu tilta bīstamību,
apdraudējumu cilvēku drošībai un mantai, kā arī lai konstatētu vai inženierbūves
atjaunošana ir lietderīga vai tā nojaucama, un saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada
19.augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 41., 158. un 159. punktu,
Civillikuma 1084. pantu un Līvānu novada domes 2012.gada 31.augusta saistošo
noteikumu Nr.9 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024.gadam” II
daļas 125.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt inženierbūves - gaisa tilta, kas atrodas virs autoceļa A6, Rīgas ielas
Līvānos ceļa nodalījuma joslā, tehnisko ekspertīzi.
2. Ievietot sludinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ar
uzaicinājumu inženierbūves - gaisa tilta īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem)
sakārtot vai nojaukt inženierbūvi divu mēnešu laikā pēc sludinājuma ievietošanas
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā to
saskaņojot ar Līvānu novada būvvaldi.
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3. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma 1. punkta izpildi ir Līvānu novada
domes Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Intis Svirskis un par 2. punkta
izpildi priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
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.
9. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018.gadam aktualizētā Rīcību plāna 2012.-2018.gadam un Investīciju plāna
2014.-2018.gadam apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro I. Dobele
Izskatot Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.2018.gadam aktualizētā Rīcību plāna 2012-2018 un Investīciju plāna 2014.2018.gadam projektu, kas izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 73. punktu, kurā noteikts, ka “Rīcības plānu un investīciju
plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam
gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu
un ievieto sistēmā”, un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.
pantu un 22. pantu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5. panta otrās daļas 11.
punktu, 10.pantu un Pārejas noteikumu 4. punktu, Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 2014.gada 3.decembra Metodiskajiem ieteikumiem attīstības
programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī un 2014. gada 7. oktobra Nozaru
politiku vadlīnijām pašvaldībām – Nozaru politiku vadlīnijas, kas būtu jāņem vērā
izstrādājot pašvaldību attīstības programmas 2014.-2020.gadam, un likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un 21. panta pirmās daļas 3. punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.–2018.gadam aktualizēto Rīcību plānu 2012.-2018.gadam (skat. pielikumā).
2. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2014.–2018.gadam aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam kopsavilkumu
(skat. pielikumā).
3. Apstiprināt investīciju plāna Pielikumu Nr.1. „ITI projektu idejas”.
4. Apstiprināt investīciju plāna Pielikumu Nr.2. „Projekti Latgalē un
Alūksnes novadā”.
5. Apstiprināt investīciju plāna Pielikumu Nr.3. „Citas projektu idejas”.
6. Apstiprināt aktualizēto Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012.–2018.gadam 3.3.nodaļu „2012- 2018.gadu periodam ieteicamie
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projekti privātajā sektorā, kas nesīs sociāli ekonomisku labumu Līvānu novada
attīstībai”.
7. Lēmumu un pielikumus nosūtīt Latgales plānošanas reģionam un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
8. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu publicēt Līvānu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
9. Lēmumu un aktualizēto Rīcību plānu un Investīciju plānu publicēt
interneta vietnē www.livani.lv.
10. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Pielikumā:
1) Aktualizētais Rīcību plāns 2012.-2018.gadam
2) Aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam kopsavilkums:
2.1. Investīciju plāna Pielikums Nr.1. „ITI projektu idejas,
2.2. Investīciju plāna Pielikums Nr.2. „Projekti Latgalē un Alūksnes novadā”,
2.3. Investīciju plāna Pielikums Nr.3. „Citas projektu idejas”
3) Aktualizētā „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.–2018.gadam” 3.3.nodaļa „2012- 2018.gadu periodam ieteicamie
projekti privātajā sektorā, kas nesīs sociāli ekonomisku labumu Līvānu
novada attīstībai”.
10. Par grozījumiem noteikumos „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un
to piešķiršanas kārtību”.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
Pamatojoties uz Līvānu novada domes Finanšu nodaļas ierosinājumu un
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta
ceturtās daļas 5. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās
daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada domes 2014. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 1 „Par
Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” (turpmāk –
Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Papildināt Noteikumus ar 1.7. punktu šādā redakcijā:
“1.7. GADA DARBINIEKS.”
1.2. Papildināt Noteikumus ar 2.7. punktu šādā redakcijā:
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“2.7. GADA DARBINIEKS šī nolikuma izpratnē ir apbalvojums, ko piešķir
Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatpersonām (darbiniekiem)
par sasniegumiem darbā gada laikā.”
1.3. Papildināt Noteikumus ar jaunu nodaļu III.1 un atbilstošiem punktiem
šādā redakcijā:
“III.1 APBALVOJUMA GADA DARBINIEKS KANDIDĀTU IZVIRZĪŠANAS UN
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA.
23.1 Kandidātus apbalvojumam GADA DARBINIEKS izvirza Līvānu novada
pašvaldības iestādes un struktūrvienības.
23.2 Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Līvānu novada
domes kancelejā Rīgas ielā 77, Līvānos.
23.3 Izvirzot personu par kandidātu apbalvojuma GADA DARBINIEKS saņemšanai,
nepieciešams norādīt:
23.31. izvirzāmā kandidāta vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, nodarbošanos,
dzīvesvietu, kontaktinformāciju;
23.32. izvirzīšanas motivāciju;
23.3 3. kandidāta pieteicēja kontaktinformāciju.
23.4 Apbalvojumu GADA DARBINIEKS piešķir vienu reizi gadā. Apbalvojamo
saraksts tiek apstiprināts ar Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.
23.5 Apbalvojuma GADA DARBINIEKS nomināciju saņēmēji tiek apbalvoti ar
Pateicību un naudas balvu 200 EUR (divi simti euro, 00 centi) apmērā, tai skaitā
nodokļi.
1.4. Papildināt Noteikumus ar 42.1 punktu šādā redakcijā:
“42.1 Apbalvojumu GADA DARBINIEKS pasniedz Līvānu novada domes
priekšsēdētājs (viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks) Līvānu novada
dibināšanas gadadienas svinīgajā pasākumā.”
1.5. Noteikumu 5., 12. un 18. punktā aizstāt vārdus un ciparus “Līvānu novada
domē, 206.kabinetā” ar vārdiem “Līvānu novada domes kancelejā”.
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, par grozījumu veikšanu Noteikumos – priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā:

noteikumi „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un
to piešķiršanas kārtību” ar grozījumiem uz 7 lpp.

11. Par grozījumiem Līvānu novada domes atlīdzības noteikumos.
Ziņo A. Vaivods
Pamatojoties uz Līvānu novada domes Finanšu nodaļas ierosinājumu un
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta
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ceturtās daļas 5. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās
daļas 2. punktu, Līvānu novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada domes 2011. gada 31. marta noteikumos Nr. 5
„Līvānu novada domes atlīdzības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) šādus
grozījumus:
1.1. Izteikt Noteikumu 22. punktu šādā redakcijā:
“22. Mēnešalgu pašvaldības Iestāžu darbiniekiem nosaka Dome. Mēnešalga
tiek izmaksāta no attiecīgās Iestādes apstiprinātā budžeta.
Darbiniekiem, kuriem noteikta laika darba apmaksas sistēma (vai summētais
darba laiks), stundas tarifa likmi aprēķina: noteiktās mēneša darba algas apmēru
dalot ar normālā darba laika stundu skaitu mēnesī (piecu dienu darba nedēļa un 40
stundas nedēļā), tai skaitā svētku dienu stundu skaitu, ja darbinieks neveic darbu
svētku dienā, kas iekrīt darbiniekam noteiktajā darba dienā.”
1.2. papildināt Noteikumu 38. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā.
“Ja pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās strādā vairākas amatpersonas
(darbinieki), kas var pretendēt uz šajā punktā norādīto pabalstu, pabalsts tiek
izmaksāts vienai personai, kas uzņēmusies veikt apbedīšanu. “
1.3. Izslēgt Noteikumu 36. punktu.
1.4. papildināt Noteikumus ar 45.1 punktu šādā redakcijā:
“45.1 Amatpersonai (darbiniekam), kas nostrādājusi pašvaldības iestādē vai
struktūrvienībā ne mazāk kā piecus gadus, izbeidzot darba tiesiskās attiecības sakarā
ar aiziešanu pensijā, piešķir naudas balvu 200 EUR apmērā. “
1.5. papildināt Noteikumus ar 50.5 punktu šādā redakcijā:
“50.5 Grozījumi šo noteikumu 22.un 38. punktā stājas spēkā ar 2016. gada
1. janvāri.”
2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers, par grozījumu veikšanu Noteikumos – priekšsēdētāja
padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: atlīdzības noteikumi ar grozījumiem uz 8. lpp
12. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2015.gada budžetā.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro H. Jablonska
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un
finanšu vadību” un likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr.24 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Līvānu
novada domes pamatbudžetu 2015. gadam”” (skat. pielikumā).
2. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 25 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Līvānu
novada domes speciālo budžetu 2015. gadam”” (skat. pielikumā).
3. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 26 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par Līvānu
novada domes dāvinājumiem un ziedojumiem 2015. gadam" (skat. pielikumā).
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers, tāmju izpildītāji – iestāžu vadītāji un atbildīgie par programmām
(pasākumiem).
Pielikumā:

1) saistošie noteikumi Nr.24 ar pielikumiem
2) saistošie noteikumi Nr.25 ar pielikumiem
3) saistošie noteikumi Nr.26 ar pielikumiem

Sēde beidzas plkst.1015
Protokols parakstīts 2016. gada 5. janvārī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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