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Sēdes sākums plkst.1500
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
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) Andris VAIVODS
12) Mārīte VILCĀNE
Nav ieradušies deputāti
1) Ramiss AĻIJEVS, attaisnojoša iemesla dēļ,
2) Valdis LABINSKIS, prombūtnes iemesls nav zināms,
3) Ainis VEIGURS, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē klātesošās personas:
1) Renāte Šmukste, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
2) Aija Usāne, izpilddirektora vietniece,

3) Helēna Jablonska, finanšu nodaļas vadītāja,
4) Baiba Vucenlazdāne, plānošanas un attīstības daļas vadītāja,
5) Indra Upeniece, sabiedrisko attiecību un ārējo
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par projektu „Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A.Baumanes
ģimenes ārsta praksē”. Ziņo A. Vaivods.
2. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
1. Par projektu „Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību
A.Baumanes ģimenes ārsta praksē”
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots G. Krauklei, I. Kalvānei, I. Jaunušānei, J. Magdaļenokam,
M. Grigalim, P. Romanovskim
Paskaidro B. Vucenlazdāne
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta „Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A. Baumanes ģimenes
ārsta praksē” koncepciju, kas izstrādāta pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada
11. septembra noteikumiem Nr.585 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu
iesniegumu atlases ceturto kārtu”, kā arī pamatojoties uz projekta atbilstību “Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025. gadam” 2.
Prioritātes ("Uzņēmība, darbs un ģimenes labsajūta"), 2.2. Rīcību virziena ("Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga un viņu vajadzībām atbilstoša Sociālā vide"), Uzdevuma 2.2.2.
("Nodrošināt veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamību un attīstību Līvānu
novadā"), Pasākumam 2.2.2.1. ("Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes un
pieejamības uzlabošana un dažādošana") un pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, 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. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav, “atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās
2

atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes
infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases ceturtajā kārtā ar projektu „Uzlabot
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A. Baumanes ģimenes ārsta praksē”,
iesniedzot projekta iesniegumu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA).
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 16 995,68 EUR apmērā, t.sk. 9 679,00
EUR attiecināmās izmaksas, no kurām 85% ir Eiropas reģionālās attīstības fonda
finansējums 8 227,15 EUR apmērā, 9% Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 871,11
EUR apmērā un 6% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 580,74 EUR apmērā
un neattiecināmās izmaksas 7316,68 EUR apmērā.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada pašvaldības 2020.gada
budžetā paredzēt līdzekļus pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai un projekta
neattiecināmo izmaksu segšanai.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
izpilddirektors Uldis Skreivers un Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
2. Par telpu nomas līgumu termiņu pagarināšanu
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro B. Vucenlazdāne
Izskatot ģimenes ārstes Anitas Baumanes, dzīvo Lāčplēša ielā 25-22, Līvānos,
Līvānu novadā, 2019. gada 12. aprīlī saņemto iesniegumu par telpu nomas līgumu Nr.
LND/9-4/12/19 (līgums noslēgts 01.10.2012 ) un LNP/2-13.6/18/28 ( līgums noslēgts
12.11.2018 ) pagarināšanu ģimenes ārsta praksēm Skolas ielā 7-8, Rožupē, Līvānu
novadā un Rīgas ielā 77, Līvānos, tika konstatēts, ka ar ģimenes ārsti Anitu Baumani
telpu nomas līguma Nr. LND/9-4/12/19 noslēgts līdz 2021. gada 1. oktobrim un telpu
nomas līgums LNP/2-13.6/18/28 noslēgts līdz 2023. gada 11. novembrim.
Telpu nomas līgumu pagarinājums ģimenes ārstes prakses nodrošināšanai ir
nepieciešams sakarā ar ģimenes ārstes Anitas Baumanes plānoto dalību Specifiskā
atbalsta mērķa (SAM) 9.3.2. “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu
konkursā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97
„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18. punktu, iznomātājam,
ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai
pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu
citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt,
ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas
līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai
deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai. Atbilstoši Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmās daļas
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noteikumiem, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi,
nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.
Ievērojot iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 20.
februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18.
punktu, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu,
kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības
aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, 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. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” – nav,
“atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pagarināt ar ģimenes ārsti Anitu Baumani:
1.1. 2012. gada 01. oktobrī noslēgtā telpu nomas līguma Nr. LND/9-4/12/19
termiņu līdz 2025. gada 31. decembrim, ģimenes ārsta prakses nodrošināšanai Rīgas
ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, nemainot citus līguma noteikumus.
1.2. 2018. gada 12. novembrī noslēgtā telpu nomas līguma Nr. LNP/213.6/18/28 termiņu līdz 2025. gada 31. decembrim, ģimenes ārsta prakses
nodrošināšanai Skolas ielā 7-8, Rožupē, Līvānu novadā, nemainot citus līguma
noteikumus.
2. Noteikt, ka atbildīgais par līgumu grozījumu veikšanu ir juridiskās nodaļas
vadītājs Gatis Pelēķis.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu
Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601), viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas.
Sēde beidzas plkst.1530
Protokols parakstīts 2019. gada 23. aprīlī
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

I. Raubiška
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