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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo G. Kraukle
2. Par projektu „Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā”.
Ziņo G. Kraukle

1. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim, J. Magdaļenokam, G. Pastaram
Paskaidro B. Vucenlazdāne, U. Skreivers

Sakarā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības
programmas 2014.-2020. gadam “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā
atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" ietvaros izstrādāta
projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/002 “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides uzlabošana”
īstenošanu, kura ietvaros plānota aprīkojuma un iekārtu iegāde, un pamatojoties uz
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 R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G.
Krauklei, I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Veiguram “par”, “pret” – nav un deputātam V. Labinskim “atturoties”
NOLEMJ:
1. Ņemt aizņēmumu 164 397,00 EUR (viens simts sešdesmit četri tūkstoši trīs
simti deviņdesmit septiņi euro) apmērā Valsts kasē 2018.gada oktobrī uz 10 gadiem
ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/002 “Līvānu 1. vidusskolas mācību vides
uzlabošana” īstenošanai ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot
apmaksu pašvaldības budžetā, garantējot aizņēmuma atmaksu ar Līvānu novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Deputāts Valdis Labinskis lūdz ierakstīt protokolā, ka principā viņš atbalsta
mēbeļu iegādi Līvānu 1. vidusskolai, bet tā kā viņš jau iepriekš par atsevišķām
pozīcijām balsojot ir “atturējies”, arī šoreiz balsojumā “atturas”.
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2. Par projektu „Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā”
Ziņo G. Kraukle
Vārds tiek dots V. Labinskim, J. Magdaļenokam, A. Veiguram
Paskaidro A. Skromāns, U. Skreivers
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā” koncepciju, kura
mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, veicot viedo pilsētas tehnoloģiju
uzstādīšanu Līvānu pilsētā, un pamatojoties uz projekta atbilstību “Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes
(“Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”) rīcības virziena 2.1. (“Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide”) rīcības 2.1.4. (“Komunālo pakalpojumu
pieejamības un kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā”) pasākumam 2.1.4.3. (“Ielu
apgaismes sistēmas attīstība Līvānu pilsētā (sevišķi individuālo māju rajonos) un
pagastu centros”), Līvānu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2013. – 2020.
gadam pielikumam par plānotajām rīcībām, un atbilstoši Ministru kabineta 2018.
gada 12. jūnija noteikumiem Nr.333 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta
finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar
viedajām pilsētvides tehnoloģijām nolikums” un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem R. Aļijevam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, G. Krauklei, V.
Labinskim I. Matrosovam, J. Magdaļenokam, G. Pastaram, P. Romanovskim, A.
Veiguram “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta “Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā”
pieteikumu Latvijas Vides investīciju fondā.
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 200 904,22 EUR apmērā, t.sk.
198 363,22 EUR ir attiecināmās izmaksas, no kurām Emisijas kvotu izsolīšanas
instrumenta (EKII) finansējums 138 854,25 EUR apmērā, Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējums 59 508,97 EUR apmērā un neattiecināmās izmaksas ir 2 541,00 EUR.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
Sēde beidzas plkst.1145
Protokols parakstīts 2018. gada 5. septembrī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

G. Kraukle

Sēdi protokolēja
personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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