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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
Juris KIRILLOVS
Gaļina KRJUKOVA
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Normunds BRUKMANIS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Normunds LIEPNIEKS, darba pienākumu veikšanas 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,
Baiba VUCENLAZDĀNE, plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
Gunita VAIVODE, vides inženiere

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par Līvānu novada domes 2016. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr.6
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā” izdošanu
galīgajā redakcijā. Ziņo A. Vaivods.
2. Par aizņēmumiem no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.

1. Par Līvānu novada domes 2016. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr.6
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā”
izdošanu galīgā redakcijā
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam
Paskaidro R. Šmukste, G. Vaivode, U. Skreivers
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016. gada
18. marta vēstulē Nr. 2.18-1e/2216 „Par Līvānu novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 6” sniegto atzinumu par Līvānu novada domes 2016.gada
25. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Līvānu novadā” un ņemot vērā atzinumā izteiktos iebildumus un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 45. panta ceturto daļu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt precizējumus Līvānu novada domes 2016.gada 25. februāra
saistošajos noteikumos Nr.6 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu
novadā” un apstiprināt tos galīgā redakcijā (skatīt pielikumā).
2. Publicēt saistošos noteikumus Līvānu novada domes informatīvajā
izdevumā „Līvānu novada Vēstis” un mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi ar pielikumu uz 14 lpp.
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2. Par aizņēmumiem no Valsts kases.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots Ē. Salcevičam
Paskaidro H. Jablonska
Sakarā ar projekta „Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai” īstenošanu, un ņemot vērā, ka saskaņā ar iepirkuma rezultātiem
būvdarbu izmaksas sastāda 638783,38 EUR (summa bez PVN), ar PVN 772927,89
EUR, un atbilstoši likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 15. panta trešās daļas
3.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldība var ņemt aizņēmumu ceļu un ielu investīciju
projektiem, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu 25% apmērā no projektu kopējām
izmaksām, un 15.panta trešās daļas 5.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldība var ņemt
aizņēmumu pašvaldību prioritāro investīciju projektu īstenošanai ar maksimālo
pašvaldības aizņēmuma summu 250000 EUR apmērā republikas pilsētu pašvaldībām
un reģionālās nozīmes attīstības centra pašvaldībām un pamatojoties uz projekta
atbilstību Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018.
gadam 2. prioritātes „Uzņēmējdarbības, darbs un ģimenes labsajūta” 2.1. rīcības
virziena „Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide” 2.1.2. Rīcības „Transporta
infrastruktūras uzlabošana Līvānu novadā” 2.1.2.11. Pasākumam „Līvānu pilsētas
ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” un likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. un 24.
pantu, „Likuma par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piekto daļu, Ministru
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1. punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 579695,00 EUR (pieci simti septiņdesmit
deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit pieci euro) apmērā uz desmit gadiem ar Valsts
kases noteikto gada aktuālo procentu likmi, ņemot aizņēmumu pa daļām - 2016.gada
maijā 547756,00 EUR (pieci simti četrdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit
seši euro) un 2017.gadā 31939 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit
deviņi euro) projekta “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai” īstenošanai ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot
apmaksu domes budžetā, garantējot aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada domes
budžeta līdzekļiem.
2. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 193232,00 EUR (viens simts deviņdesmit trīs
tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro) uz pieciem gadiem ar Valsts kases noteikto
gada aktuālo procentu likmi 2016.gada maijā pašvaldības prioritārā investīciju
projekta “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”
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īstenošanai ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu
domes budžetā, garantējot aizņēmuma atmaksu ar pašvaldības budžetu.
3. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers.
Sēde beidzas plkst.930
Protokols parakstīts 2016. gada 18. aprīlī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška

4

