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2020. gada 28. maija

Nr. 5
Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas pirmo punktu un 24.pantu

Izdarīt Līvānu novada domes 2016. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr.
7 “Līvānu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus
grozījumus:
1. Izteikt Noteikumu III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
“III. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora,
izpilddirektora vietnieka pilnvaras”
2. Izslēgt Noteikumu 19.13. apakšpunktu.
3. Izteikt Noteikumu 28. punktu šādā redakcijā:

“28. Izpilddirektors nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības
Administrācijas, struktūrvienību, iestāžu un kapitālsabiedrību darbu.”
4. Papildināt noteikumu 29. punktu ar 29.22. apakšpunktu šādā redakcijā:
29.22. saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likumu pilda kapitāldaļu turētāja pārstāvja pienākumus un paraksta
pilnvarojuma līgumus ar kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājiem;
5. Papildināt Noteikumus ar 48.1 un 48.2 punktu šādā redakcijā:

48.1 Ja valstī atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem tiek noteikta
ārkārtējā situācija vai tai pielīdzināms stāvoklis, vai arī domes deputāts komitejas
sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar
ierasties komitejas sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas
sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).
48.2 Domes deputāts uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs
piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta
tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta
elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts sēdei ir reģistrējies, izmantojot
dokumentu vadības sistēmu Namejs.
6. Izteikt Noteikumu 51. punktu šādā redakcijā:

“51. Komitejas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no komitejas
locekļiem. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas
priekšsēdētājs vai vietnieks sasauc atkārtotu komitejas sēdi. Ja uz atkārtotu komitejas
sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam par to
jāpaziņo Domei.”
7. Papildināt Noteikumus ar 51.1 punktu šādā redakcijā:
“Komiteja izskata lēmumprojektus un, ja nav iebildumu, virza tos izskatīšanai
domes sēdē. Ja komitejas locekļu viedoklis ir atšķirīgs, notiek balsošana. Ja balsis
sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja (sēdes vadītāja) balss.”.
8. Izteikt Noteikumu 55. punktu šādā redakcijā:
“55. Atbildīgais darbinieks nodrošina komiteju darba tehnisko apkalpošanu
Dokumentu vadības sistēmā (DVS) “NAMEJS” vai, ja tas tehniski nav iespējams, nodrošina
komitejas darba nepārtrauktību ar citiem tehniskiem risinājumiem. Atbildīgais darbinieks:”
9. Papildināt noteikumu 55.2. apakšpunktu ar vārdiem

“un reģistrē lēmumprojektu DVS “NAMEJS”;
10. Papildināt Noteikumu 59. punktu ar 59.10.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
59.10.1 Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisija 6 locekļu sastāvā;
11. Izteikt Noteikumu 78. punktu šādā redakcijā:
“78. Domes lēmumu projekti, atzinumi, iesniegumi, priekšlikumi un citi materiāli ir
pieejami deputātiem, autorizējoties DVS “NAMEJS”. Personāla vadības un administratīvā
daļa nosūta par to informāciju elektroniski uz deputātu norādītām e-pasta adresēm ne vēlāk
kā trīs darbdienas pirms Domes kārtējās sēdes un trīs stundas pirms Domes ārkārtas sēdes.
Ja tehnisku iemeslu dēļ nav nodrošināta pieeja DVS “NAMEJS”, lēmumu projekti tiek
nosūtīti elektroniski uz deputātu norādītām e-pasta adresēm.

12. Aizstāt Noteikumu 84. un 85. punktā vārdu “nodaļa” ar vārdu “daļa”
atbilstošā locījumā.
13. Papildināt Noteikumus ar 91.1, 91.2, 91.3 un 91.4 punktu šādā redakcijā:
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91.1 Ja valstī atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem tiek noteikta
ārkārtējā situācija vai tai pielīdzināms stāvoklis, vai arī domes deputāts domes sēdes
laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties
domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes kārtējā vai
ārkārtas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide
reālajā laikā).
91.2 Ja domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas
pārraide reālajā laikā), par domes sēdes organizatorisko un tehnisko apkalpošanu
atbild Personāla vadības un administratīvā daļa un Informācijas tehnoloģiju nodaļa.
91.3 Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties
balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja
piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana
tiešsaistē un deputāts sēdei ir reģistrējies, izmantojot dokumentu vadības sistēmu
Namejs."
91.4 Neatrodoties sēdes norises vietā, deputāts nevar piedalīties likuma “Par
pašvaldībām” 40. panta ceturtajā daļā paredzētajos balsojumos.
14. Aizstāt Noteikumu 96. punktā vārdus “Administrācijas personāla un
administratīvās daļas” ar vārdiem “Personāla vadības un administratīvās daļas”.

15. Aizstāt Noteikumu 97. punkta pirmo teikumu “Pašvaldības administrācijas
personāla un administratīvās daļas vadītājs reģistrē deputātu piedalīšanos sēdēs” ar
teikumu “Deputāts domes sēdē reģistrējas autorizējoties DVS “NAMEJS” vai, ja tas
nav tehniski iespējams, deputātus sēdei reģistrē sēdes protokolētājs.”

16. Izteikt Noteikumu 122. punktu šādā redakcijā:
“122.

Balsošana notiek DVS “NAMEJS”. Ja tehnisku iemeslu dēļ nav
nodrošināta pieeja DVS “NAMEJS”, par jautājumu balso paceļot roku. Domes sēdes
vadītājs atklāj un slēdz balsojumu, un paziņo balsošanas rezultātus.”
17. Papildināt Noteikumus ar Pārejas noteikumiem šādā redakcijā:
“Pārejas noteikumi.
Šo Noteikumu grozījumi 48.2, 55., 55.2., 78., 91.3, 97. un 122. punktos stājas
spēkā ar 2020. gada 1. jūliju.”
18. Apstiprināt Noteikumu 1. un 4. pielikumu jaunā redakcijā.

Priekšsēdētājs

A. Vaivods
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1.pielikums
Līvānu novada pašvaldības nolikumam

Domes struktūra (lēmējinstitūcijas)
/Līvānu novada domes 28.05.2020. gada saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā/

Līvānu novada dome
Domes priekšsēdētājs

Tautsaimniecības
komiteja

Zemes
komisija

Vides uzraudzības un
kārtības komisija

Finanšu komiteja

Privatizācijas un
pašvaldības mantas
atsavināšanas
komisija

Attīstības plānošanas
komisija

Priekšsēdētāja vietnieks

Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta
jautājumu komiteja
Dzīvokļu jautājumu
komisija

Kultūras
komisija
Sporta komisija

Ar lauksaimniecības
zemi veikto darījumu
uzraudzības komisija

Medību koordinācijas
komisija

Nekustamo īpašumu
un zemes lietu
komisija

Pagastu valdes

Administratīvā
komisija

Administratīvo aktu
strīdu komisija

Vēlēšanu
komisija

Līvānu novada domes priekšsēdētājs

Andris Vaivods
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4.pielikums
Līvānu novada pašvaldības nolikumam
Sabiedriskās organizācijas un biedrības (nodibinājumi), kurās
Līvānu novada pašvaldība ir dalībnieks (biedrs)
/Līvānu novada domes 28.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā/

1. Biedrība „Latgales reģiona attīstības aģentūra”, reģ. Nr. 41503023129;
2. Biedrība „Latvijas pilsētu savienība”, reģ. Nr. 40008012968;
3. Biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”, reģ. Nr. 40008020804;
4. Biedrība „Preiļu rajona partnerība”, reģ. Nr. 40008104529;
5. Biedrība „Basketbola klubs „RNS-D/Līvāni””, reģ. Nr. 40008117114,
6. Biedrība „Daugavas Savienība”, reģ. Nr. 40003234246,
7. Biedrība „Latvijas
50008025521,

sporta

veterānu

(senioru)

savienība”,

reģ.

Nr.

8. Biedrība “Latgales reģiona tūrisma asociācija “Ezerzeme””, reģ. Nr.
40008077324,
9. Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība”, reģ. Nr. 4000823730,
10. Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (LASA), reģ. Nr.
40008009597.
11. Biedrība “Latvijas Galda tenisa federācija”, reģ. Nr. 40008023618.

Līvānu novada domes priekšsēdētājs

Andris Vaivods
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