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Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja

Iveta Dobele, projektu un investīciju nodaļas vadītāja
Ilga Peiseniece, izglītības pārvaldes vadītāja,
Valija Ruisa, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja
Ruta Klibiķe, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja
Vadims Krimans, SIA „Līvānu slimnīca” valdes priekšsēdētājs
Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja
Līga Ancāne, galvenā ekonomiste
Aivars Smelcers, Turku pagasta pārvaldes vadītājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
2. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2014. gada budžetā. Ziņo A. Vaivods.
3. 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.
4. Par dzīvokļa Lāčplēša ielā 11 – 12, Līvānos privatizācijas samaksas termiņa
pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
5. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas GAZ 52, reģistrācijas
Nr.BZ1558, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
6. Par pašvaldības kustamās mantas – piekabes kravas kastes, reģistrācijas
Nr.F5989, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
7. Par pašvaldības īpašuma objekta – gatera ēkas, „Jaunajos Rožkrastos”,
Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo
A. Vaivods.
8. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Vindas” Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
9. Par precizējumu Līvānu novada domes 2014. gada 27. novembra saistošajos
noteikumos Nr.16 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Līvānu
būvvaldē”. Ziņo A. Vaivods.
10. Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Ziņo A. Vaivods.
11. Par dzīvokļa Rīgas ielā 43-18, Līvānos atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A.
Vaivods.
12. Par pašvaldības pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanā. Ziņo A. Vaivods.
13. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem. Ziņo A. Vaivods.

1. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Turku pagasta pārvaldes komunālās saimniecības daļas vadītāja
Roberta Rubena 2014. gada 23. decembra iesniegumu par papildus līdzekļu
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piešķiršanu kopsummā 23680 EUR, tai skaitā malkas sagatavošanai 20182 EUR,
motorzāģu iegādei 1290 EUR un Jaunsilavu atdzelžošanas stacijas automātikas
nomaiņai 2208 EUR apmērā, un ņemot vērā prognozējamo iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumu pārpildi, 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, I. Kalvānei, 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 līdzekļus 23680 EUR Turku pagasta pārvaldes komunālās
saimniecības daļai malkas sagatavošanas, motorzāģu iegādes un Jaunsilavu
atdzelžošanas stacijas automātikas nomaiņas izdevumu segšanai no Līvānu novada
domes plānotajiem papildus iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2014. gada budžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.

2. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2014. 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 M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, 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 Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 17 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2014. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Līvānu
novada domes pamatbudžetu 2014. gadam”” (skat. pielikumā).
2. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 18 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2014. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Līvānu
novada domes speciālo budžetu 2014. gadam”” (skat. pielikumā).
3. Izdot Līvānu novada domes saistošos noteikumus Nr. 19 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2014. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Līvānu
novada domes dāvinājumiem un ziedojumiem 2014. 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.17 ar pielikumiem uz 10 lpp.
2) saistošie noteikumi Nr.18 ar pielikumiem uz 2 lpp.
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3) saistošie noteikumi Nr.19 ar pielikumiem uz 2 lpp.

3. 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 un tā pielikumus, kas izstrādāti pamatojoties uz Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12. pantu, 22. pantu un likuma Pārejas noteikumu 7. punktu,
Attīstības plānošanas sistēmas likuma 10. pantu un likuma Pārejas noteikumu 4.
punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un 21. panta pirmās
daļas 3. punktu, Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumu Nr.711
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 16. punktu,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikto vadlīniju dokumentu
“Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”
(2014. gada 7. ktobris) un „Nozaru politiku vadlīnijas pašvaldībām – Nozaru politiku
vadlīnijas, kas būtu jāņem vērā izstrādājot pašvaldību attīstības programmas 2014.2020. gadam” (2014. gada 7. oktobris), Finanšu ministrijas dokumentu „Darbības
programma „Izaugsme un nodarbinātība””, informatīvo ziņojumu „Par pilsētvides un
policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos
2014.-2020.gadam”, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I.
Jaunušānei, I. Kalvānei, 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” (skat.
pielikumā).
4. Apstiprināt investīciju plāna Pielikumu Nr.2 „Projekti Latgalē un
Alūksnes novadā” (skat. pielikumā).
5. Apstiprināt investīciju plāna Pielikumu Nr.3 „Citas projektu idejas” (skat.
pielikumā).
6. Apstiprināt aktualizēto „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012.–2018.gadam” 3.3. nodaļu „2012- 2018.gadu periodam ieteicamie
projekti privātajā sektorā, kas nesīs sociāli ekonomisku labumu Līvānu novada
attīstībai” (skat. pielikumā).
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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.
Pielikumā:
1) Aktualizētais Rīcību plāns 2012.-2018.gadam uz 59 lpp.,
2) Aktualizētā Investīciju plāna 2014.-2018.gadam kopsavilkums uz 19 lpp.,
3) Investīciju plāna Pielikums Nr.1. „ITI projektu idejas uz 13 lpp.,
4) Investīciju plāna Pielikums Nr.2. „Projekti Latgalē un Alūksnes novadā” uz
7 lpp.,
5) Investīciju plāna Pielikums Nr.3. „Citas projektu idejas” uz 9 lpp.,
6) 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”
uz 2 lpp.
4. Par dzīvokļa Lāčplēša ielā 11-12, Līvānos privatizācijas samaksas
termiņa pagarināšanu.
Ziņo A. Vaivods
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.

5. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas GAZ 52, reģistrācijas
Nr. BZ1558, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. C., dzīvo (adrese), 2014. gada 12. decembra pieteikumu par
pašvaldībai piederošās kustamās mantas – automašīnas GAZ 52, reģ. Nr. BZ 1558,
1990. izlaiduma gads, iegādi, un atbilstoši Līvānu novada domes 2014. gada 30.
oktobra lēmuma Nr. 17-18 „Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu” 1.1.
punktam, kurš nosaka, ka automašīna GAZ 52, ar reģistrācijas Nr.BZ1558,
1990.izlaiduma gads, tiek atsavināta par brīvu cenu 320,00 EUR, tai skaitā PVN
55,54 EUR, un ņemot vērā, ka šī lēmuma 2. punktā norādītajā pieteikšanās termiņā
līdz 2014. gada 15. decembrim ir saņemts tikai viena pretendenta A. C. iesniegums,
un pamatojoties uz Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas
atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu un 21.
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pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I.
Kalvānei, 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. Pārdot automašīnu GAZ 52, reģistrācijas Nr. BZ 1558, 1990.izlaiduma
gads, par brīvu cenu 320,00 EUR, tai skaitā PVN 55,54 EUR, A. C., dzīvo (adrese).
2. Noteikt, ka kustamās mantas ieguvējam, A. C., mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas, jānoslēdz ar Līvānu novada domi kustamās mantas pirkuma līgums.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.

6. Par pašvaldības kustamās mantas – piekabes kravas kastes, reģistrācijas
Nr. F5989, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot A. K., dzīvo (adrese), 2014. gada 21. novembra pieteikumu par
pašvaldībai piederošās kustamās mantas – piekabes kravas kastes, reģ. Nr. F5989,
1999. izlaiduma gads, iegādi, un atbilstoši Līvānu novada domes 2014. gada 30.
oktobra lēmuma Nr. 17-18 „Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu” 1.2.
punktam, kurš nosaka, ka piekabe kravas kaste ar reģistrācijas Nr. F5989, 1999.
izlaiduma gads, tiek atsavināta par brīvu cenu 80,00 EUR, tai skaitā PVN 13,88 EUR,
un ņemot vērā, ka šī lēmuma 2. punktā norādītajā pieteikšanās termiņā līdz 2014. gada
15. decembrim ir saņemts tikai viena pretendenta A.K. iesniegums, un pamatojoties
uz Līvānu novada domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas
komisijas priekšlikumu, un likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, 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. Pārdot piekabi kravas kasti, reģistrācijas Nr. F5989, 1999. izlaiduma gads,
par brīvu cenu 80,00 EUR, tai skaitā PVN 13,88 EUR, A. K., dzīvo (adrese).
2. Noteikt, ka kustamās mantas ieguvējam, A. K., mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas, jānoslēdz ar Līvānu novada domi kustamās mantas pirkuma līgums.
3. Noteikt, ka atbildīgais darbinieks par lēmuma izpildi ir Līvānu novada
domes Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis.
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7. Par pašvaldības īpašuma objekta – gatera ēkas, „Jaunajos Rožkrastos”,
Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Rožupes pagasta zemnieku saimniecības (nosaukums), reģ.
Nr. (numurs), īpašnieces S. D., dzīvo (adrese), iesniegumu par pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma, gatera ēkas ar kadastra apzīmējumu Nr. 7666 509 022, kura
atrodas uz saimniecībai „Rožkrasti” piederošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7666 009 0223, pirkšanu par nosacīto cenu 1800,00 EUR, kura
apstiprināta ar Līvānu novada domes 2014. gada 27. novembra lēmumu Nr. 19-15
„Par pašvaldības īpašuma objekta – gatera ēkas „Jaunajos Rožkrastos”, Rušeniekos,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu”, un Līvānu novada
domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, 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. Pārdot Rožupes pagasta zemnieku saimniecībai (nosaukums), vienotais
reģistrācijas Nr. (numurs), īpašniece S. D., dzīvo Rīgas ielā 57 dz.43, Līvānos,
Līvānu novadā, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, gatera ēku ar kadastra
apzīmējumu Nr. 7666 509 022, kas atrodas uz saimniecībai „Rožkrasti” piederošās
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7666 009 0223, „Jaunajos Rožkrastos”,
Rožupes pagastā, Līvānu novadā, par nosacīto cenu 1800 EUR, t.sk. PVN.
2. Noteikt, ka S. D. pirkuma līgumu ar Līvānu novada domi jānoslēdz līdz
2015. gada 30. aprīlim.
3. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.

8. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Vindas” Jersikas pagastā, Līvānu
novadā, pirkuma līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot I. J., dzīvo (adrese), 2014. gada 22. decembra iesniegumu par
pašvaldībai piekrītošā zemesgabala ar kadastra Nr. 7652 005 0296, pirkšanu par
nosacīto cenu 480,00 EUR, kura apstiprināta ar Līvānu novada domes 2014. gada 27.
novembra lēmumu Nr. 19-18 „Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Vindas”
Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu”, un Līvānu novada
domes privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu, un
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu, kas nosaka, ka dome var
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lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, 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. Pārdot I. J., dzīvo (adrese), pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu platībā
0,0635 ha ar kadastra Nr. 7652 005 0296, „Vindas”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā,
par nosacīto cenu 480 EUR, t.sk. PVN.
2. Noteikt, ka I. J. pirkuma līgums ar Līvānu novada domi jānoslēdz līdz
2015. gada 29. janvārim.
3. Noteikt, ka atbildīgais par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
Juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Pelēķis, par lēmuma izpildi - domes privatizācijas un
pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle Alīna Dalka.

9. Par precizējumu Līvānu novada domes 2014. gada 27. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
saņemšanu Līvānu būvvaldē”.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulē Nr.186/11145 „Par saistošajiem noteikumiem” sniegto atzinumu par Līvānu novada domes
2014. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas saņemšanu Līvānu būvvaldē” un ņemot vērā atzinumā izteiktos
iebildumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3.
punktu un 45. panta ceturto daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, 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. Izdarīt Līvānu novada domes 2014. gada 27. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 16 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Līvānu
būvvaldē” šādu grozījumu un izteikt saistošo noteikumu 13. punktu šādā redakcijā:
„13. Kontroli par nodevas nomaksu pilnā apmērā veic darbinieks, kurš
izsniedz pieprasīto dokumentu.”
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi uz 3 lpp.
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10. Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
Izskatot Līvānu novada domes personāla speciālistes Elitas Matisones 2014.
gada 17. decembra iesniegumu par atzīšanu par spēku zaudējušiem Līvānu novada
domes 2012. gada 26. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 „Par prioritāro
bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai”
(apstiprināti ar Līvānu novada domes 2012. gada 16. janvāra sēdes lēmumu Nr. 1 –
18, publicēti Līvānu novada informatīvajā izdevumā „Līvānu novada Vēstis” 2012.
gada 22. februāra Nr. 2 (92) un interneta vietnē www.livani.lv) sakarā ar to, ka
Eiropas Sociālā fonda projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” Nr.
1DP/1.3.5.0./12/IPIA/001, kas tika īstenots laikā no 2012. gada 23. janvāra līdz 2014.
gada 16. decembrim, realizācija ir pabeigta, un saistošo noteikumu „Par Līvānu
novada domes 2012. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 „Par prioritāro
bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai” atzīšanu
par spēku zaudējušiem” projektu un paskaidrojuma rakstu, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 1. punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, 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.20 „Par Līvānu novada domes 2012. gada
26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību
algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanai” atzīšanu par spēku zaudējušiem”/sk.
pielikumā/.
2. Noteikt, ka atbildīgā par saistošo noteikumu nosūtīšanu LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
personāla speciālistes Elita Matisone.
Pielikumā:

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

11. Par dzīvokļa Rīgas ielā 43-18, Līvānos atsavināšanu uz nomaksu.
Ziņo A. Vaivods
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.
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12. Par pašvaldības pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanā.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar ūdens patēriņa uzskaites skaitītāju uzstādīšanu Līvānu novada
pašvaldības dzīvojamā fonda daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īrētajos un
apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos Līvānu pilsētā un, ņemot vērā, ka saskaņā ar
starp Līvānu novada domi un SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
(turpmāk - SIA) 2004.gada 16.martā noslēgto Pašvaldības nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumu Nr. 39 pašvaldības dzīvojamais fonds ir
nodots apsaimniekošanā SIA, tai skaitā dzīvojamās mājās esošās komunikācijas, un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 12.decembra noteikumu Nr.999
„Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu
sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” 11. punktu,
kurā noteikts, ka ūdens patēriņu dzīvoklī uzskaita ar skaitītājiem, kas atbilst
normatīvo aktu prasībām mērījumu vienotības jomā, un par ūdens patēriņa skaitītāju
uzstādīšanu ir atbildīgs izīrētājs, Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra
noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, lai
nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3 punktā un 15.panta
pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijās - organizēt
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas
dzīvojamais fonds un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu , Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, 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 papildus apsaimniekošanā SIA „Līvānu dzīvokļu komunālā
saimniecība” Līvānu novada pašvaldības dzīvojamā fonda daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju īrētajos un apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos Līvānu pilsētā uzstādītos ūdens
patēriņa uzskaites skaitītājus un citu inventāru saskaņā ar Pielikumu Nr.1, tai skaitā:
1.1. ūdens skaitītājus – 1413 gab.,
1.2. moduļus datu savākšanai un uzkrāšanai – 650 gab.,
1.3.
nepārtrauktas
barošanas
bloku
UPS-ORV
UP
750
VA
6SCUCO3SURGE+3BATT- 1gab.
2. Nodot papildus apsaimniekošanā SIA „Līvānu dzīvokļu komunālā
saimniecība” šādus pamatlīdzekļus - iekārtas ūdens skaitītāju darbības nodrošināšanai,
par kopējo atlikušo bilances vērtību –10330,94 EUR, saskaņā ar Pielikumu Nr. 2, tai
skaitā:
2.1. Datu pārsūtīšanas ierīces bezvadu tīklā – 43.gab., ar kopējo bilances
atlikušo vērtību –8943,50 EUR;
2.2. lielos ūdens skaitītājus – 2.gab., ar bilances atlikušo vērtību –449,48 EUR,
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2.3. Monitoru BENQ GL2450 24" W/LED/F-HD/DVI/VESA/TCO5 – 1gab., ar
bilances atlikušo vērtību –130,29 EUR,
2.4. Ūdens skaitītāju kontroles un vadības programmatūru Metlink - 1gab., ar
bilances atlikušo vērtību –373,01 EUR,
2.5. Datoru DELL OptiPlex MT (ar Windows 7 Pro, peli, klaviatūru) - 1gab., ar
bilances atlikušo vērtību –434,66 EUR.
3. Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram veikt šī
lēmuma 1.punktā norādītā inventāra un 2. punktā norādīto pamatlīdzekļu nodošanu
apsaimniekošanā SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” ar nodošanas
pieņemšanas aktu.
4. Juriskonsultei Sanitai Grabānei slēgt ar SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” papildus vienošanos pie 2004.gada 16.martā noslēgtā Pašvaldības
nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pilnvarojuma līguma Nr. 39 par ūdens patēriņa
uzskaites skaitītāju un iekārtu ūdens skaitītāju darbības nodrošināšanai, pārņemšanu
apsaimniekošanā.
Pielikumā:

pielikums nr.1 un Nr.2 ar nododamā inventāra un
pamatlīdzekļu sarakstiem.

13. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots M. Vilcānei
Izskatot Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra
„KVARTĀLS” vadītājas vietnieces Mārītes Vilcānes 2014. gada 29. decembra
iesniegumu par klasiskā spēka trīscīņas trenera Daiņa Tkačovu apbalvošanu saskaņā
ar Līvānu novada 2012. gada 26. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Noteikumi
par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem” (turpmāk tekstā –
Noteikumi) 3.9. punktu par Latvijas čempiones Zanes Krūmiņas sagatavošanu
čempionātam un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, 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.Papildināt Līvānu novada domes 2014. gada 18. janvāra sēdes lēmumu Nr.
20-4 „Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem” ar 6.4. punktu šādā
redakcijā:
„6.4. DAINI TKAČOVU - klasiskās spēka trīscīņas treneri - 50 EUR.”
2. Izteikt lēmuma 7. punktu šādā redakcijā:
„7. Līdzekļus naudas balvas izmaksām kopsummā 3336 EUR paredzēt Līvānu
novada 2015. gada budžetā, tai skaitā no Līvānu sporta pasākumiem 2796 EUR,
Sutru pagasta sporta pasākumiem 50 EUR, Rožupes pagasta sporta pasākumiem 320
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EUR, Turku pagasta sporta pasākumiem 80 EUR, Jersikas pagasta sporta
pasākumiem 90 EUR apmērā.”
3.Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers.

Sēde beidzas plkst.1100
Protokols parakstīts 2015. 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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