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Sēdes sākums plkst.1600
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta KRAUKLE
Sēdi protokolē: Juridiskās daļas vadītāja – priekšsēdētāja padomniece juridiskajos
jautājumos Renāte Šmukste
Sēdē piedalās deputāti:
1) Andrejs BONDAREVS
2) Māris GRIGALIS
3) Inese JAUNUŠĀNE
4) Ināra KALVĀNE
5) Ginta KRAUKLE
6) Jānis MAGDAĻENOKS
7) Ivans MATROSOVS
8) Gatis PASTARS
9) Pēteris ROMANOVSKIS
10) Ļevs TROŠKOVS
11) Ainis VEIGURS
12) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti:
1) Ramiss AĻIJEVS
2) Andris VAIVODS
3) Valdis LABINSKIS
Sēdē klātesošās personas: Uldis Skreivers, pašvaldības izpilddirektors,
Baiba Vucenlazdāne, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja,

Iveta Dobele, Plānošanas un attīstības daļas vadītāja vietniece,
Intis Svirskis, Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs,
Indra Upeniece, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja,
Staņislavs Vitvickis, IT daļas speciālists
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto ārkārtas domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par projektu „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu
uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.kārta”. Ziņo G.
Kraukle
2. Par juridiskās adreses reģistrāciju. Ziņo G. Kraukle
1. Par projektu „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu
uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.kārta”.
Ziņo G. Kraukle
Paskaidro I. Dobele, B. Vucenlazdāne
Vārds tiek dots G. Pastaram, I. Kalvānei, J. Magdaļenokam
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu
izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.kārta” koncepciju, kas
izstrādāta pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2020.gada 6.jūlija
vēstuli Nr. 39-2-60/4568, ar kuru Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības
iestāde uzaicina Līvānu novada pašvaldību sagatavot un iesniegt Eiropas Reģionālās
attīstības fonda projekta iesniegumu, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada
13.oktobra noteikumu Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām” īstenošanas noteikumi” 25.2. apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Ministru
kabineta 2016.gada 1.jūnija rīkojumā Nr. 310 “Par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” un 5.6.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” plānoto finansējuma
apmēru un iznākuma rādītājiem otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai” noteikto
un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2019.–2025. gadam” Rīcību plāna 2019.–2025. gadam un Investīciju
plāna 2019.–2021. gadam, 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta)
rīcību virziena Nr. 2.5. „Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
2

uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša
uzņēmējdarbības vide” uzdevuma Nr. 2.5.1. „Radīt un attīstīt piemērotu tehnisko
infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu novadā” pasākumam Nr.
2.5.1.8. „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu
izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.kārta” un likuma „Par
pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam,, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt
privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 2.kārtas projektu atlasē
ar projektu „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu
izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 2.kārta”, iesniedzot projekta
iesniegumu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA).
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 1 898 073,73 EUR apmērā, t.sk. 1 889
082,28 EUR ir attiecināmās izmaksas, no kurām 1 441 904,94 EUR (76,33%) ir Eiropas
reģionālās attīstības fonda finansējums, 75 255,88 EUR (3,98%) ir Valsts budžeta
dotācija pašvaldībai, 172 987,82 EUR (9,16%) ir Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējums un 198 933,64 EUR (10,53%) ir Līvānu novada pašvaldības privātās
attiecināmās izmaksas, bet 8991,45 EUR ir Līvānu novada pašvaldības privātās
neattiecināmās izmaksas.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
2. Par juridiskās adreses reģistrāciju.
Ziņo G. Kraukle
Paskaidro U. Skreivers
Izskatot
biedrības
“Basketbola
klubs
“RNS-D/Līvāni””,
Reģ.
Nr. 40008117114, juridiskā adrese Dzelzceļa iela 19, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316,
valdes locekļa Jura Sniķera 2020. gada 2. augusta iesniegumu Nr.3/2020 par juridiskās
adreses reģistrāciju Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrā (Domes ielā 3, Līvāni,
Līvānu novads, LV-5316) un atbrīvošanu no pakalpojuma maksas, kas noteikta Līvānu
novada domes 2015. gada 30. aprīļa lēmuma Nr. 5-43 “Par Līvānu novada pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem” 4. pielikumā, un atbilstoši Līvānu
novada domes 2016. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 7 “Līvānu novada
pašvaldības nolikums” 9. punktam, kurā noteikts, ka pašvaldība var dibināt un būt par
dalībnieku biedrībās (nodibinājumos), un ievērojot vietējās sabiedrības intereses,
atbalstu biedrībām un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kurā noteikts, ka
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pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi
realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta,
ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja
šāda darbība nav aizliegta ar likumu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem A. Bondarevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, J.
Magdaļenokam, I. Matrosovam, G. Pastaram, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam,, A.
Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piekrist biedrības “Basketbola klubs “RNS-D/Līvāni””, Reģ.
Nr. 40008117114, juridiskās adreses reģistrēšanai pašvaldības nekustamajā īpašumā
Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrā, adresi Domes iela 3, Līvāni, Līvānu novads,
LV-5316.
2. Atbrīvot biedrību “Basketbola klubs “RNS-D/Līvāni””, Reģ. Nr.
40008117114, no maksas par juridiskās adreses reģistrēšanu.
3. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes Juridiskās
daļas vadītāja - priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta
centra vadītāja Inese Stahovska.
5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanas dienas.

Sēde beidzas plkst. 1630
Protokols parakstīts 2020. gada 04. augustā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētāja vietniece

G. Kraukle

Sēdi protokolēja
Juridiskās daļas vadītāja –
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos

R. Šmukste
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