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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par projektu „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju
gaismekļiem Līvānu pilsētā”.
2. Par medību koordinācijas komisijas izveidi.
3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas aizlieguma noteikšanai Līvānu novada administratīvajā teritorijā.
1. Par projektu „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju
gaismekļiem Līvānu pilsētā”
Ziņo A.Vaivods
Skaidro: A. Skromāns
B. Vucenlazdāne
Izskatot Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļas sagatavoto
projekta „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju
gaismekļiem Līvānu pilsētā” koncepciju, un saskaņā ar LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto
projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” nolikumu, kura mērķis ir oglekļa
dioksīda emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj
samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu, un pamatojoties uz projekta atbilstību
“Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam”
2. prioritātes (“Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”) rīcības virzienam 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 pamatojoties uz Ministru
kabineta 2011. gada 24. maija noteikumiem Nr.408 “Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums”
un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei,
N.Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A.
Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei, G. Krjukovai, I. Kalvānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Iesniegt projekta “Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED
tehnoloģiju gaismekļiem Līvānu pilsētā” pieteikumu LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esošā Klimata pārmaiņu finanšu
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instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt līdzekļus no Līvānu novada
domes 2015. gada budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem 107 598,65 EUR apmērā projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai, t.sk.
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums 70% jeb 72 828,81 EUR un
Līvānu novada domes līdzfinansējums 34 769,84 EUR., veicot atbilstošus grozījumus
Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
2. Par medību koordinācijas komisijas izveidi
Ziņo A. Vaivods
Skaidro G. Vaivode
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269
"Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību
koordinācijas komisijām" 2. un 3. punktu, lai nodrošinātu pašvaldības
administratīvajā teritorijā konstatēto medījamo dzīvnieku postījumu vietu apsekošanu,
un noteiktu medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, un nodarīto
postījumu apmēru, kā arī postījumu un to seku ierobežošanas vai likvidēšanas
pasākumu veikšanai, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 24.punktu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, N.Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, Ē.
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei, G. Krjukovai, I.
Kalvānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izveidot Līvānu novada medību koordinācijas komisiju sešu locekļu
sastāvā, ko veido:
1.1. Līvānu novada domes pārstāvis- Gunita Vaivode,
1.2. Valsts meža dienesta pārstāvis – Pēteris Kalvišs Soida,
.3. Lauku atbalsta dienesta pārstāvis- Arnis Griboniks,
1.4. Latvijas mednieku asociācijas pārstāvis – Viktors Friliņš,
1.5. Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis –Aldonis Utināns,
1.6. Biedrības „Zemnieku Saeima” pārstāvis- Ramis Aļijevs.
2. Komisijai no sava vidus ievēlēt komisijas priekšsēdētāju un izstrādāt
komisijas nolikumu, ko iesniegt apstiprināšanai Līvānu novada domes 2015. gada
aprīļa sēdē.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes vides
inženiere Gunita Vaivode.
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3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas aizlieguma noteikšanai Līvānu novada administratīvajā teritorijā
Ziņo A.Vaivods
Skaidro D. Jauja
Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro un
ceturto daļu, un Līvānu novada domes 2009. gada 30. jūlija saistošo noteikumu Nr. 12
„Līvānu novada pašvaldības nolikums” 126.3. un 128.4. punktiem, un ņemot vērā, ka
ar Līvānu novada domes 2010. gada 29. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Līvānu novadā” ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma termiņš, kas noteikts uz pieciem
gadiem, izbeidzas 2015. gada 29. aprīlī, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, M. Grigalim, I. Jaunušānei, N.Liepniekam, J.
Magdaļenokam, Ļ. Troškovam, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam, A.
Veiguram, M. Vilcānei, G. Krjukovai, I. Kalvānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izsludināt publisko apspriešanu par ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas aizlieguma noteikšanu visā Līvānu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā, kurā ietilpst Līvānu pilsēta, Jersikas pagasts, Rožupes pagasts, Rudzātu
pagasts, Sutru pagasts un Turku pagasts, nosakot publiskās apspriešanas periodu līdz
2015. gada 27. aprīlim.
2. Noteikt, ka sabiedrības viedokļi, ierosinājumi vai iebildumi par ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu iesniedzami Līvānu novada
domes lietvedības un personāla nodaļā (206. kab.) Rīgas ielā 77, Līvānos Līvānu
novadā, vai jebkurā no Līvānu novada pagastu pārvaldēm.
3. Paziņojumu par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ievietot Līvānu
novada domes mājas lapā interneta vietnē www.livani.lv un informatīvajā izdevumā
„Līvānu Novada Vēstis”
4. Informāciju par paziņojumu nosūtīt Zemkopības ministrijai un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
5. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Sēde beidzas plkst.1030
Protokols parakstīts 2015. gada 18. martā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
lietvedības un personāla
nodaļas vadītāja

/paraksts

V. Loča
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