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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 18.septembrī

Nr.14

Sēdes sākums plkst.830
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
Ināra KALVĀNE
Juris KIRILLOVS
Gaļina KRJUKOVA
Normunds LIEPNIEKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Andris VAIVODS
Ainis VEIGURS
Nav ieradušies deputāti
Valdis ANSPAKS, slimības dēļ
Aija USĀNE, atvaļinājumā
Jānis MAGDAĻENOKS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Mārīte VILCĀNE, atvaļinājumā
Sēdē klātesošās personas:
Uldis Skreivers, izpilddirektors
Ginta Kraukle, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja
Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
Ilga Peiseniece, izglītības pārvaldes vadītāja
Ingūna Liepiņa, ekonomiste

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par nodarītā morālā un personīgā kaitējuma atlīdzināšanas pieprasījumu. Ziņo
A. Vaivods.
2. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo
A. Vaivods.
3. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu. Ziņo A. Vaivods.
4. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Svīres”, Upeniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo
A. Vaivods.
1. Par nodarītā morālā un personīgā kaitējuma atlīdzināšanas pieprasījumu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots I. Kalvānei, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, P. Romanvoskim
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot R. B., dzīvo (adrese), 2014. gada 20. augusta iesniegumu par
kompensācijas pieteikumu par personisko kaitējumu 10000,00 EUR un morālo
kaitējumu EUR 10000,00, kas radies sakarā ar Līvānu novada bāriņtiesas faktisko
rīcību, uzaicinot viņu uz bāriņtiesas sēdi kā administratīvā procesa dalībnieku sakarā
ar Atzinuma sniegšanu Preiļu rajona tiesai civillietā Nr. C25026214, un atbilstoši
Administratīvo aktu strīdu komisijas atzinumam un saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 91. panta otro daļu un 93. panta trešo daļu, Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto
zaudējumu atlīdzināšanas likuma 19. panta piekto daļu un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu un 47. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam. A.
Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt lēmumu Nr.14-1 „Par nodarītā morālā un personīgā kaitējuma
atlīdzināšanas pieprasījumu”.
1.2. Lēmums pievienots sēdes protokola pielikumā uz 3 lapām.
1.3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: lēmums uz 3 lpp.
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2. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots I. Jaunušānei, M. Grigalim
Paskaidro I. Peiseniece, I. Liepiņa
1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 18.augusta rīkojumu Nr.429 „Par
mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2014.gadam” 1. un
4.pielikumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Līvānu novada domes
2013.gada 26.septembra noteikumu „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales
kārtība Līvānu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 2.11 punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.

Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam. A. Veiguram „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 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
(pielikums Nr.1)
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 2014.gada
1.septembra līdz 31.decembrim (pielikums Nr.2)
1.3. Izglītības iestāžu vadītājiem paredzēt piemaksu par papildu pienākumu
veikšanu EUR 42,00 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.
2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 18.augusta rīkojumu Nr.429
„Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm
2014.gadam” 3.pielikumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta
noteikumiem Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu
speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
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Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam. A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas sadalījumu Rudzātu speciālajai
internātpamatskolai no 2014.gada 1.septembra līdz 31.decembrim (pielikums Nr.3)
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par šī lēmuma izpildi ir Rudzātu speciālās
internātpamatskolas direktors Edgars Vaivods.
3. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 18.augusta rīkojumu Nr.429
„Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm
2014.gadam” 2.pielikumu un saskaņā ar Ministru Kabineta 2001. gada 28. augusta
noteikumiem Nr.382 ,,Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, interešu izglītības programmu izvērtēšanas un finansēšanas kārtību
Līvānu novadā, Izglītības likuma 17.panta 16.punktu un likuma ,,Par pašvaldībām”
21.pantu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam. A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
3.1. Apstiprināt valsts mērķdotācijas līdzekļu sadalījumu Līvānu novadā
realizēto interešu izglītības programmu finansēšanai no 2014.gada 1.septembra līdz
31.decembrim (pielikumi 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.

3. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots I. Jaunušānei, M. Grigalim
Paskaidro I. Peiseniece, I. Liepiņa
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1.punktu, kas nosaka, ka izglītības iestādes
vadītāja mēneša darba algu nosaka katru gadu uz 1.septembri (koledžu un interešu
izglītības iestāžu direktoriem – pēc stāvokļa uz 1.oktobri) atbilstoši faktiskajam
izglītojamo skaitam attiecīgā novada (republikas pilsētas) pašvaldība, un 13.punktu,
kas nosaka, ka direktoram, pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam papildus amata
pienākumiem tarificētā mācību priekšmeta pedagoga darba apjoms nedrīkst pārsniegt
deviņas stundas nedēļā, Ministru kabineta 2014.gada 18.augusta rīkojumu Nr.429
„Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm
2014.gadam” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J.
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Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam. A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu ar 2014.gada
1.septembri:
1.1. Līvānu 1.vidusskolas direktoram Jurim Iesalniekam:
1.1.1. par direktora amatu – EUR 984,00 mēnesī,
1.1.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu, ievērojot noteikto pedagoga
mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā izglītības iestādē,
1.2. Līvānu 2.vidusskolas direktorei Klavdijai Daukštei:
1.2.1. par direktora amatu – EUR 943,00 mēnesī,
1.2.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu un piemaksu par 4. kvalitātes
pakāpi, ievērojot noteikto pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā
izglītības iestādē,
1.2.3. piemaksu par mazākumtautību (krievu) valodas un literatūras
metodiskās apvienības vadīšanu – EUR 42,00 mēnesī.
1.3. Jaunsilavas pamatskolas direktorei Janīnai Usārei:
1.3.1. par direktora amatu – EUR 914,00 mēnesī,
1.3.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu un piemaksu par 3. kvalitātes
pakāpi, ievērojot noteikto pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā
izglītības iestādē,
1.4. Rudzātu vidusskolas direktoram Vladislavam Spriņģim:
1.4.1.par direktora amatu – EUR 832,00 mēnesī,
1.4.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu un piemaksu par 4. kvalitātes
pakāpi, ievērojot noteikto pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā
izglītības iestādē,
1.4.3. piemaksu par fizikas metodiskās apvienības vadīšanu – EUR 42,00
mēnesī.
1.5. Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskolas direktorei Ilzei Vanagai:
1.5.1. par direktora amatu – EUR 832,00 mēnesī,
1.5.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu un piemaksu par 3. kvalitātes
pakāpi, ievērojot noteikto pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā
izglītības iestādē,
1.5.3. piemaksu par mūzikas metodiskās apvienības vadīšanu – EUR 42,00
mēnesī.
1.6. Rožupes pamatskolas direktoram Gundaram Kucenčeiram:
1.6.1. par direktora amatu – EUR 817,00 mēnesī,
1.6.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu un piemaksu par 3. kvalitātes
pakāpi, ievērojot noteikto pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā
izglītības iestādē,
1.6.3. piemaksu par informātikas metodiskās apvienības vadīšanu – EUR
42,00 mēnesī.
1.7. Jersikas pamatskolas direktorei Inesei Jaunušānei:
1.7.1. par direktora amatu – EUR 817,00 mēnesī,
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1.7.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu un piemaksu par 3. kvalitātes
pakāpi, ievērojot noteikto pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā
izglītības iestādē,
1.7.3. piemaksu par izglītības iestāžu direktoru metodiskās apvienības
vadīšanu – EUR 42,00 mēnesī.
1.8. Sutru pamatskolas direktoram Mārim Grigalim:
1.8.1. par direktora amatu – EUR 700,05 mēnesī,
1.8.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu un piemaksu par 3. kvalitātes
pakāpi, ievērojot noteikto pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā
izglītības iestādē,
1.9. Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” vadītājai Aijai
Grugulei:
1.9.1. par iestādes vadītāja amatu – EUR 913,00 mēnesī,
1.9.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu, ievērojot noteikto pedagoga
mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā izglītības iestādē,
1.10. Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas direktoram
Gunāram Luriņam:
1.10.1. par direktora amatu – EUR 875,00 mēnesī,
1.10.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu, ievērojot noteikto pedagoga
mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā izglītības iestādē,
1.11.Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas direktorei Sandrai Smilškalnei:
1.11.1. par direktora amatu – EUR 737,05 mēnesī,
1.11.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu, ievērojot noteikto pedagoga
mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā izglītības iestādē,
1.12. Rudzātu speciālās internātpamatskolas direktoram Edgaram Vaivodam:
1.12.1. par direktora amatu – EUR 811,00 mēnesī un piemaksu par darbu
specifiskos apstākļos EUR 162,20 mēnesī,
1.12.2. samaksu par papildu pedagoģisko darbu, ievērojot noteikto pedagoga
mēneša darba algas likmi un slodzi attiecīgajā izglītības iestādē,
2. Noteikt, ka atbildīgā persona par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers.

4. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Svīres”, Upeniekos, Jersikas pagastā,
Līvānu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas 2014.gada 12.septembra protokolu Nr.10 par pašvaldības
nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Svīres”, Vītolu ielā 22, Upeniekos, Jersikas
pagastā, Līvānu novadā (kadastra numurs 76520030264, īpašuma tiesības
nostiprinātas Preiļu zemesgrāmatu nodaļas Jersikas pagasta zemesgrāmatas
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nodalījumā Nr. 4364) nomas tiesību izsoli, un saskaņā ar Līvānu novada domes
2014.gada 28.augusta lēmumu Nr.12-28 „Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu
„Svīres”, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli”, un
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku
cenu un likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam. A. Veiguram „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1 Apstiprināt 2014.gada 12.septembra pašvaldības nekustamā īpašuma –
„Svīres”, Vītolu ielā 22, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, kadastra
Nr.7652 003 0264, nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „DRL - 1”, reģ.
Nr. 40103658066, Strauta iela 3, Salaspils, Salaspils novads, Līvānu novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Svīres”, Vītolu ielā 22,
Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, kadastra Nr.7652 003 0264, uz desmit
gadiem, nosakot nomas maksu EUR 0,16 ( nulle euro un sešpadsmit centi ) un PVN
par 1 m2 telpu kopējās platības mēnesī.
3. Iemaksāto nodrošinājumu EUR 50,00 (piecdesmit euro ) apmērā ieskaitīt
nomas maksā un uzskatīt par priekšapmaksu.
4. Noteikt, ka telpu nomas tiesību ieguvējs SIA „DRL - 1”, nedēļas laikā pēc
izsoles rezultātu apstiprināšanas, noslēdz nekustamā īpašuma nomas līgumu ar Līvānu
novada domi.
5. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir Līvānu novada
domes Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
Sēde beidzas plkst.930
Protokols parakstīts 2014. gada 18. septembrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

I. Raubiška
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