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Sēdes sākums plkst.900

Sēdi vada:
Sēdi protokolē:

Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Aija USĀNE
personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA

Sēdē piedalās deputāti:
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Ināra KALVĀNE
Juris KIRILLOVS
Normunds LIEPNIEKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Aija USĀNE
Ainis VEIGURS
Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
Valdis ANSPAKS, slimības dēļ
Gaļina KRJUKOVA, personīgu iemeslu dēļ
Jānis MAGDAĻENOKS, personīgu iemeslu dēļ
Andris VAIVODS, atvaļinājumā
Sēdē klātesošās personas:
Uldis Skreivers, izpilddirektors
Ginta Kraukle, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja
Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos
Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja
Līga Ancāne, galvenā ekonomiste

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome izskata
iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Usāne.
2. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Usāne.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Usāne.
4. Par dāvinājuma pašvaldībai pieņemšanu. Ziņo A. Usāne.
1. Par aizņēmumu no Valsts kases.
Ziņo A. Usāne
Vārds tiek dots I. Kalvānei
Paskaidro U. Skreivers, H. Jablonska
Sakarā ar Līvānu novada Līvānu pilsētas Jāņa ielas, J. Rudzutaka ielas, Turku ielas,
Rožupes ielas un Siladieviņa ielas renovāciju, un ņemot vērā, ka saskaņā ar iepirkuma
rezultātiem būvdarbu izmaksas sastāda EUR 297935,66 (summa bez PVN), ar PVN EUR
360502,15, būvuzraudzības pakalpojumi EUR 3719,01 (summa bez PVN), ar PVN
4500,00, un autoruzraudzība EUR 3500,00 (summa bez PVN), ar PVN 4235,00, līdz ar to,
ielu renovācijas kopējās izmaksas ar PVN sastāda EUR 369237,15, un atbilstoši likuma
„Par valsts budžetu 2014.gadam” 14. panta sestās daļas 1.punktu, kurā noteikts, ka
pašvaldība var ņemt aizņēmumu ceļu un ielu investīciju projektiem, nodrošinot pašvaldības
līdzfinansējumu 20% apmērā no projektu kopējām izmaksām, 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 M.
Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1.Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 295389,00 (divi simti deviņdesmit pieci
tūkstoši trīs simti astoņdesmit deviņi euro) apmērā uz desmit gadiem ar Valsts kases
noteikto gada aktuālo procentu likmi 2014.gada septembrī ar mērķi veikt Līvānu novada
Līvānu pilsētas Jāņa ielas, J. Rudzutaka ielas, Turku ielas, Rožupes ielas, Siladieviņa ielas
renovāciju ar atlikto pamatsummas maksājumu uz vienu gadu, paredzot apmaksu domes
budžetā, garantējot aizņēmuma atmaksu ar pašvaldības budžetu.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers.
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2. Par līdzekļu piešķiršanu.
Ziņo A. Usāne
Vārds tiek dots I. Kalvānei
Paskaidro H. Jablonska
Sakarā ar Līvānu novada Līvānu pilsētas Jāņa ielas, J. Rudzutaka ielas, Turku ielas,
Rožupes ielas un Siladieviņa ielas renovāciju, un ņemot vērā, ka saskaņā ar iepirkuma
rezultātiem būvdarbu izmaksas sastāda EUR 297935,66 (summa bez PVN), ar PVN EUR
360502,15, būvuzraudzības pakalpojumi EUR 3719,01 (summa bez PVN), ar PVN
4500,00, un autoruzraudzība EUR 3500,00 (summa bez PVN), ar PVN 4235,00, līdz ar to,
ielu renovācijas kopējās izmaksas ar PVN sastāda EUR 369237,15, un atbilstoši likuma
„Par valsts budžetu 2014.gadam” 14. panta sestās daļas 1.punktu, kurā noteikts, ka
pašvaldība var ņemt aizņēmumu ceļu un ielu investīciju projektiem, nodrošinot pašvaldības
līdzfinansējumu 20% apmērā no projektu kopējām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējuma
nodrošināšanai nepieciešami līdzekļi EUR 73848,15 apmērā, šim mērķim no Līvānu
novada domes pamatbudžeta 2014.gadam sadaļā „Līvānu pilsētas teritorijas
apsaimniekošana” plānotajiem līdzekļiem iespējams novirzīt EUR 49524,15 un Līvānu
novada domes speciālā budžeta 2014.gadam sadaļā „Autoceļu (ielu) fonds” plānotajiem
līdzekļiem EUR 4500,00, līdz ar to atlikusī nepieciešamā finansējuma daļa ir EUR
19824,00, ņemot vērā Līvānu novada domes 2014.gada janvāra-jūlija pamatbudžeta
ieņēmumu izpildi un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem M. Grigalim,
I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam,
Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus EUR 19824,00 apmērā pašvaldības līdzfinansējuma
nodrošināšanai Līvānu novada Līvānu pilsētas Jāņa ielas, J. Rudzutaka ielas, Turku ielas,
Rožupes ielas un Siladieviņa ielas renovācijai, apmaksu veicot no Līvānu novada domes
papildus ieņēmumiem no dividendēm EUR 8561,00 un līdzfinansējuma atgriešanas daļas
līdzekļiem no projekta „E-WATER” vadošā partnera EUR 11263,00 apmērā, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2014.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir pašvaldības izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Usāne
Paskaidro L. Ancāne, R. Šmukste
1. ….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
2. ….
Lēmums netiek publicēts ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus
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4. Par dāvinājuma pašvaldībai pieņemšanu.
Ziņo A. Usāne
Izskatot SIA „Līvānu kūdras fabrika”, reģ. Nr. 40003017973, juridiskā adrese:
„Soltumi”, Rožupes pagasts, Līvānu novads,2014. gada 28. jūlija vēstuli Nr. 38-30-2014
„Par automašīnas dāvinājumu” ar piedāvājumu bez atlīdzības pieņemt kā dāvinājumu
Līvānu novada pašvaldības Rožupes pagasta pārvaldei, noslēdzot dāvinājuma līgumu,
automašīnu RENAULT TRAFIC, reģistrācijas numurs GL 2022, un pamatojoties uz
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta
pirmo daļu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 8. panta pirmās daļas 2. punktu un
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem M. Grigalim, I. Jaunušānei, I. Kalvānei, J. Kirillovam, N. Liepniekam,
Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Veiguram, M. Vilcānei „par”, „pret” –nav,
„atturas” – nav un deputātam P. Romanovskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Pieņemt kā dāvinājumu, noslēdzot līgumu, automašīnu RENAULT TRAFIC,
reģistrācijas numurs GL 2022, un nodot to Līvānu novada pašvaldības Rožupes pagasta
pārvaldes rīcībā.
2. Apstiprināt dāvinājuma līgumu / pielikumā/.
3. Līvānu novada domes grāmatvedībai nodrošināt šī lēmuma 1. punktā pieņemtā
dāvinājuma uzskaiti normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, atbilstoši nodošanas-pieņemšanas
aktā noteiktai vērtībai.
4. Noteikt, ka atbildīgie par šī lēmuma izpildi ir Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs
Andris Neicenieks, Līvānu novada domes galvenā grāmatvede Ināra Gribonika un
pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers.
Pielikumā:

1) dāvinājuma līguma kopija uz 2 lpp.,
2) pieņemšanas - nodošanas akta kopija uz 1 lpp.

Sēde beidzas plkst.930
Protokols parakstīts 2014. gada 11. augustā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētāja vietniece

A. Usāne

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

I. Raubiška
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