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Sēdes sākums plkst.1400
Sēdi vada:
Sēdi protokolē:

Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA

Sēdē piedalās deputāti:
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Juris KIRILLOVS
Gaļina KRJUKOVA
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Andris VAIVODS
Ainis VEIGURS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Valdis ANSPAKS, slimības dēļ
Ināra KALVĀNE, darba pienākumu veikšanas dēļ
Ēriks SALCEVIČS, darba pienākumu veikšanas dēļ
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Ginta KRAUKLE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļas vadītāja,
Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Gunita VAIVODE, vides inženiere,
Ainārs SKROMĀNS, būvinženieris,

SIA „Firma L4” pārstāvji
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome izskata
iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā 2. kārta”. Ziņo A.
Vaivods.
1. Par projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā 2. kārta”
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots N. Liepniekam, P. Romanovskim
Paskaidro G. Vaivode, U. Skreivers
Izskatot Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļas sagatavoto projekta
„Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā 2. kārta” koncepciju, kas izstrādāta
saskaņā ar Valsts atbalsta pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas
ir valsts vai pašvaldību īpašumā” programmu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda
finanšu līdzekļiem, kuras mērķis ir zivsaimniecības attīstība valsts un pašvaldību īpašumā
esošajās ūdenstilpēs, un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmas 2012 . – 2018. gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība,
darbs un ģimenes labsajūta) 2.3. rīcības virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga dabas vide) 2.3.1.
rīcībai (Dabas vides aizsardzības un sakārtošanas pasākumu nodrošināšana) un 2.3.2.
rīcībai (Dabas vides ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana), un Ministru kabineta 2010. gada
2. marta noteikumiem Nr. 215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības
attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, un likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21.
pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā Valsts atbalsta programmas
pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs,
kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību
īpašumā” ar projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā 2. kārta” un
iesniegt projektu Lauku atbalsta dienestā.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā, projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai
līdzekļus EUR 4718,48 apmērā, no kuriem EUR 4246,63 ir Valsts atbalsta programmas
Zivsaimniecības attīstībai finansējums un EUR 471,85 pašvaldības līdzfinansējums,
rezervēt no Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem
gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem.
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3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja pienākumu
izpildītāja Aiga Balule.
Sēde beidzas plkst.1430
Protokols parakstīts 2014. gada 20. februārī
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

I. Raubiška
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