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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
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Andris VAIVODS
Nav ieradušies deputāti
Normunds BRUKMANIS, slimības dēļ
Aija USĀNE, atvaļinājumā
Mārīte VILCĀNE, personīga iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors
Ginta KRAUKLE, sabiedrisko attiecību un ārējo skaru daļas vadītāja

Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Baiba VUCENLAZDĀNE, plānošanas un attīstības daļas vadītāja
Vadims KRIMANS, SIA “Līvānu slimnīca” valdes priekšsēdētājs
Sarmīte DRIKSNA, veselības veicināšanas koordinatore Līvānu novadā
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par projektu “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem”. Ziņo A. Vaivods.
2. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
3. Par pabalsta piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
1. Par projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu
īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem”
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas un SIA “Līvānu
slimnīca” sagatavoto projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” koncepciju, kas izstrādāta
saskaņā ar Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta
mērķa 9.2.4. “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem” un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes
(Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.2.rīcības virziena (Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga sociālā vide) 2.2.6. rīcībai (Veselības veicināšanas un aprūpes
pakalpojumu pieejamības un kvalitātes nodrošināšana) un pamatojoties uz Ministru
kabineta 2016. gada 17. maija noteikumiem Nr.310 „Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību
veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma
“Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2.
pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei” īstenošanas noteikumi” un likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”,
“pret” – nav, “atturas”- nav
NOLEMJ:
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1. Piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā specifiskā
atbalsta mērķa 9.2.4. pasākuma 9.2.4.2. projektu konkursā ar projektu „Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada
iedzīvotājiem”, iesniedzot projekta iesniegumu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā
(CFLA).
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 146 351,00 EUR apmērā, no kurām 85%
ir Eiropas sociālā fonda finansējums 124 398,35 EUR apmērā, 15% Valsts budžeta
finansējums EUR 21 952,65 apmērā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne, Līvānu novada veselības veicināšanas koordinators
Sarmīte Driksna un Līvānu novada domes deputāts Māris Grigalis.

2. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 7.2. pasākuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros izstrādātā projekta Nr. 16-03-A00702000008 "Līvānu novada pagastu ceļu pārbūve" īstenošanu, un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Ministru kabineta 2008. gada 25.marta
noteikumiem nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai,
N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam,
A. Vaivodam “par”, “pret” – nav, “atturas”- nav
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu 862751,00 EUR (astoņi simti sešdesmit divi tūkstoši
septiņi simti piecdesmit viens euro) apmērā Valsts kasē 2016.gada augustā uz pieciem
gadiem ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi Eiropas
Lauksaimniecības fonda projekta Nr. 16-03-A00702-000008 "Līvānu novada pagastu
ceļu pārbūve" īstenošanai ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu,
paredzot apmaksu domes budžetā, garantējot aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada
domes budžeta līdzekļiem.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers.

3

3. Par pabalsta piešķiršanu.
Ziņo A. Vaivods
Saskaņā ar 2015.gada 30.aprīļa Līvānu novada domes saistošo noteikumu Nr.
11 “Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” VII. daļu
“Pabalsts daudzbērnu ģimenēm” un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam “par”, “pret” – nav,
“atturas”- nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt pabalstu 20,00 EUR apmērā katram daudzbērnu ģimenes
nepilngadīgajam bērnam, kura dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
2. Noteikt, ka izmaksas kopsummā līdz 8020,00 EUR tiek veiktas no Līvānu
novada domes 2016.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes
2016.gada pamatbudžetā.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers, galvenā grāmatvede Ināra Gribonika un finanšu nodaļas vadītāja Helēna
Jablonska.
Sēde beidzas plkst.930
Protokols parakstīts 2016. gada 2. augustā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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