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

2014. gada 6. novembrī

Nr.18

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:
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Ainis VEIGURS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Valdis ANSPAKS, slimības dēļ
Ināra KALVĀNE, darba pienākumu veikšanas dēļ
Juris KIRILLOVS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Gaļina KRJUKOVA, slimības dēļ
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
Līga Ancāne, galvenā ekonomiste
Armands Šaraks, būvinženieris
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par konkursu uz vakanto Līvānu bērnu un jauniešu centra direktora amatu.
Ziņo A. Vaivods.
2. Par zemes nodošanu nomai. Ziņo A. Vaivods.
3. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
4. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
5. Par pašvaldības īpašuma objekta – gatera ēkas „Jaunajos Rožkrastos”,
Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.
Vaivods.
6. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem no 2014. gada 1. septembra. Ziņo A. Vaivods.
1. Par konkursu uz vakanto Līvānu Bērnu un jauniešu centra
direktora amatu
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots M. Grigalim
Paskaidro I. Peiseniece
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.496
„Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot
augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu
pretendentu atlasei” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 9. punktu un 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei
„par”, „pret” – nav un deputātam N. Liepniekam „atturoties”
NOLEMJ:
1. Izsludināt atklātu konkursu uz vakanto Līvānu Bērnu un jauniešu centra
direktora amatu.
2. Apstiprināt Pretendentu atlases konkursa uz vakanto Līvānu Bērnu un
jauniešu centra direktora amatu nolikumu (skatīt pielikumā).
3. Izveidot pretendentu atlases konkursa uz vakanto Līvānu Bērnu un jauniešu
centra direktora amatu komisiju 7 locekļu sastāvā, tai skaitā:
3.1. komisijas priekšsēdētājs - Andris Vaivods, Līvānu novada domes
priekšsēdētājs,
3.2. komisijas locekļi:
3.2.1. Aija Usāne, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece,
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3.2.2. Uldis Skreivers, Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors,
3.2.3. Ināra Kalvāne, Līvānu novada domes deputāte, Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāja,
3.2.4. Inta Raubiška, Līvānu novada domes Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja,
3.2.5. Ilga Peiseniece, Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja,
3.2.6. Inga Zvaigzne – Sniķere, Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
"Kvartāls" vadītāja.
4. Ievietot sludinājumu par konkursu Līvānu novada domes mājas lapā
interneta vietnē www.livani.lv un informatīvajā izdevumā “Līvānu novada vēstis”.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece un priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste.
Pielikumā: nolikums uz 4 lpp.
2. Par zemes gabalu nodošanu nomai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot R. S., dzīvo (adrese), 2014.gada 26.augusta iesniegumu par zemes
gabalu 1,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0117 un 1,05 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7652 005 0152 nodošanu nomā, tika konstatēts, ka zemes gabali
1,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0117 un 1,05 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 7652 005 0152, kas atrodas Darankās, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
ar VZD Latgales reģionālās nodaļas 2010.gada 13.novembra aktu Nr.15-22-L2/903
ieskaitīti rezerves zemes fondā.
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 par publiskas personas zemes nomu” 15. punktam, un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot iznomāšanai no rezerves zemes fonda zemes gabalus 1,06 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7652 005 0117 un 1,05 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
7652 005 0152, kas atrodas Darankās, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, un
informāciju par iznomājamām zemes vienībām izvietot redzamā vietā Jersikas pagasta
pārvaldes ēkā ne mazāk kā vienu mēnesi.
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes zemes
ierīcības inženieris Miķelis Baltmanis.
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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: izkopējums no kadastra kartes uz 2 lpp.
3. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam
Paskaidro A. Šaraks, U. Skreivers
Saskaņā ar Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas
ierosinājumu par nepieciešamo papildus darbu veikšanu un līdzekļu piešķiršanu
Līvānu novada Līvānu pilsētas Sporta ielas, A. Pumpura ielas, Avotu ielas (posmā no
Saules ielas līdz Meža ielai), Meža ielas (posmā no Sporta ielas līdz Avotu ielai),
Rožu ielas rekonstrukcijai EUR 3843,03 (ieskaitot PVN 21%) apmērā, Lāčplēša ielas
(posmā no Rīgas ielas līdz Lāčplēša ielai 23) un Saules ielas (posmā no Saules ielas 1
līdz Rīgas ielai) rekonstrukcijai EUR 1000,57 (ieskaitot PVN 21%) apmērā, Dzelzceļa
ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Dzelzceļa ielai 21) un Rūpniecības ielas
rekonstrukcijai EUR 498,74 (ieskaitot PVN 21%) apmērā, un Dzelzceļa ielas ietves
pārbūvei un papildus apgaismes staba izbūvei EUR 2259,55 (ieskaitot PVN 21%)
apmērā, kas kopsummā sastāda EUR 7601,89, sakarā ar to, ka šīs izmaksas nav
iekļautas ERAF projektā „Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana
industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai”, un ņemot vērā, ka
ir saņemts avansa maksājums no Lauku atbalsta dienesta projektiem „Sutru
pamatskolas piebraucamā ceļa un laukuma rekonstrukcija” EUR 2712 apmērā,
„Jersikas pagasta sporta zāles izveide” EUR 748 apmērā un „Zivju resursu
pavairošana” EUR 2123 apmērā, kuru izpildes izmaksas tika plānotas no Līvānu
novada domes 2014.gada pamatbudžeta ieņēmumiem, un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30. pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus kopsummā EUR 7601,89 papildus darbu veikšanai
projektā „Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo zonu
sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai” no Līvānu novada domes 2014.
gada pamatbudžeta līdzekļiem, tai skaitā EUR 5583 apmērā no Lauku atbalsta
dienesta atbalstīto projektu „Sutru pamatskolas piebraucamā ceļa un laukuma
rekonstrukcija”, „Jersikas pagasta sporta zāles izveide” un „Zivju resursu
pavairošana” īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem un EUR 2018,89 apmērā no
procentu maksājumu ekonomijas daļas, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada
domes 2014. gada budžetā.
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2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
4. Par telpu nomu
Ziņo A. Vaivods
Izskatot biedrības „Sava kabata”, reģ.nr. 40008060421, juridiskā adrese:
Lāčplēša iela 28, Līvāni, Līvānu novads, 2014. gada 27. oktobra vēstuli Nr. IZ-SK2014/7 par 2014. gada 15. maijā noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas līguma Nr.
LND/2-13.6/14/4 (noslēgts par tirdzniecības vietu 6 m2 platībā Latgales mākslas un
amatniecības centrā (centra hallē, telpā ar litera nr.1), Domes ielā 1, Līvānos,
tirdzniecībai ar suvenīriem un amatnieku izstrādājumiem) pagarināšanu uz vienu
gadu un nomas maksas apmēra samazināšanu par 50 % laika posmā no 2014.gada
1.novembra līdz 2015.gada 30.aprīlim un, ievērojot sabiedrības intereses un
lietderības apsvērumus, un ņemot vērā biedrības ieguldījumu novada amatnieku
izstrādājumu popularizēšanā, un saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija
noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. un
9. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10. punktu, kurā
noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko
darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un rūpēties par bezdarba samazināšanu,
un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar biedrību „Sava kabata”, reģ. nr. 40008060421, juridiskā adrese:
Lāčplēša iela 28, Līvāni, Līvānu novads, 2014. gada 15. maijā noslēgto
Neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. LND/2-13.6/14/4, kas noslēgts par
tirdzniecības vietu 6 m2 platībā Latgales mākslas un amatniecības centrā (centra hallē,
telpā ar litera nr. 1), Domes ielā 1, Līvānos, līdz 2015.gada 31.oktobrim, nosakot
nomas maksu mēnesī par 1 m2 iznomājamās platības EUR 3,75 un PVN.
2. Noteikt, ka atbildīgā par vienošanās slēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
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.
5. Par pašvaldības īpašuma objekta – gatera ēkas „Jaunajos Rožkrastos”,
Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai
Ziņo A. Vaivods
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Izskatot O. B., dzīvo (adrese), iesniegumu par pašvaldības īpašuma objekta –
gatera ēkas, kura atrodas uz viņam piederošā īpašuma „Jaunie Rožkrasti” ar kadastra
Nr. 7666 009 0241 zemes vienības ar kadastra Nr. 7666 009 0223, kas atrodas
„Jaunajos Rožkrastos”, Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, par kuru ir
noslēgts nomas līgums, atsavināšanu, un Līvānu novada domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un pamatojoties uz
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 1.punktu, kurā
noteikts, 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 pieguļ viņu zemei, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, N. Liepniekam,
J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības īpašuma objektu – gatera ēku, kas atrodas
uz citai personai piederošā zemes īpašuma ar kadastra Nr. 7666 009 0241 zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0223, „Jaunie Rožkrasti”, Rušeniekos,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā.
2. Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai organizēt
atsavināmā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda
un nodrošināt atsavināšanas procesu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir privatizācijas un pašvaldības
mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.
6. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem no 2014. gada 1. septembra.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro L. Ancāne
Izskatot apkopoto informāciju par savstarpējiem norēķiniem starp
pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, un pamatojoties uz
2013. gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītajiem iestāžu uzturēšanas izdevumiem, un
saskaņā Ministru kabineta 1999. gada 13. jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības vai sociālās aprūpes iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” 20.4 punktu, kurā noteikts, ka pakalpojuma sniedzējs
precizē uz vienu audzēkni noteikto mēneša maksājuma summu ar pakalpojuma
saņēmēju, ja uz kārtējā budžeta gada 1. septembri ir mainījies audzēkņu skaits, un
pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 14. punkta „g” apakšpunktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram,
M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
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NOLEMJ:
1. Apstiprināt ar 2014. gada 1. septembri pašvaldību savstarpējos norēķinos
pielietojamos izcenojumus vienam audzēknim Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestādēs 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 „Izmaksas Līvānu novada izglītības iestādēs
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem no 2014. gada 1. septembra,
euro” uz 1 lpp.

Sēde beidzas plkst.1000
Protokols parakstīts 2014. gada 10. novembrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

I. Raubiška
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