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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes

DARBA KĀRTĪBU:
1. Par siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA
„Līvānu siltums”. Ziņo A. Usāne.
1. Par siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības
SIA „Līvānu siltums”
Ziņo A. Usāne
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus, tai skaitā – siltumapgādi.
Lēmums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Līvānu siltums” izveidošanu
pieņemts 2000.gada 27.janvārī, atbilstoši tajā laikā spēkā esošajam tiesiskajam
regulējumam, reorganizējot Līvānu pilsētas pašvaldības uzņēmumu “Siltumtīkli”
(reģistrācijas numurs 40003007496). Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
sabiedrība reģistrēta 2000.gada 25.februārī ar Nr.000348259. Latvijas Republikas
Uzņēmumu Komercreģistrā ierakstīta 2004.gada 21.septembrī ar Nr.40003482591.
Saskaņā ar sabiedrības statūtiem viens no galvenajiem tās darbības veidiem ir
tvaika piegāde un kondicionēšana (siltumapgāde), savukārt, mērķis – organizēt
Līvānu pilsētas centralizēto siltumapgādi. Sabiedrība kopš tās dibināšanas sekmīgi
veic statūtos noteikto darbību, nodrošina nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus
pakalpojumus siltumapgādes nozarē, kā arī nodrošina sabiedrības pamatdarbības
attīstību, līdz ar to tai ir ievērojama pieredze šo pakalpojumu sniegšanā, kā arī tajā
strādā siltumapgādes nozarē kvalificēti un pieredzes bagāti darbinieki. Tās īpašumā
un rīcībā ir visi siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi
un resursi. Siltumapgādes infrastruktūras attīstībā ir veikti ievērojami ieguldījumi,
piesaistot gan Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, gan citu finansējumu.
Sabiedrība ir reģistrēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
Siltumapgādes komersantu reģistros (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība),
siltumenerģijas pārvadei un sadalei izsniegta licence Nr.22020/40.3-035.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu siltums” darbība ir atbilstoša
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2., 5.un 6.punktā noteiktajiem
gadījumiem.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu šo
likumu nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par: (..) 7) tādas institūcijas veiktajiem
būvdarbiem vai piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, kura vienlaikus atbilst
šādiem kritērijiem: a) tā atrodas viena vai vairāku pasūtītāju pilnīgā kontrolē (šāda
kontrole izpaužas kā tiesības ietekmēt kontrolē esošās institūcijas darbības būtiskus
mērķus un lēmumus), b) vismaz 80 procentus tās gada finanšu apgrozījuma veido
konkrētu uzdevumu izpilde kontrolējošo pasūtītāju interesēs vai citu pasūtītāju
interesēs, kurus kontrolē šo institūciju kontrolējošie pasūtītāji, c) tās kapitāla daļas
vai akcijas pilnībā pieder pasūtītājiem, kas to kontrolē; (..) 9) iepirkumu, lai
nodrošinātu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3., 4., 5., 6. un
7.pantā minētās darbības šajos pantos noteiktajās jomās.
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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Līvānu siltums” ir Līvānu novada
pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Līvānu novada
pašvaldībai, līdz ar to tā atrodas pilnīgā Pašvaldības kontrolē. Sabiedrības
pamatdarbības veids (joma) un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus
izriet no likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās
pašvaldības kompetencē esošās autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā. Uz Līguma noslēgšanas dienu no
minētās
Pašvaldības
kompetencē
esošās autonomās
funkcijas izrietošā
uzdevuma
sabiedrības
gada
finanšu
apgrozījums
veido
94%.
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3.pantu
siltumapgāde ir viena no minētajā likumā noteiktajām darbības jomām.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai Līvānu novadā nodrošinātu
nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus pakalpojumus siltumapgādes nozarē,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un
21.panta pirmās daļas 23.punktu, ievērojot Komercdarbības atbalsta likuma 1.panta
otrās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 31.08.2010. noteikumus Nr. 824
‘’Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.5.2.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes
paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām”,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, M. Vilcānei „par”, „pret” – nav,
„atturas”
NOLEMJ:
1. Slēgt līgumu par siltumapgādes sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Līvānu siltums”, reģ. Nr. 40003482591, uz 10
(desmit) gadiem, saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka atbildīgā par līguma slēgšanu ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
3. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
priekšsēdētāja vietniece Aija Usāne.
Pielikumā: līguma projekts
Sēde beidzas plkst.1445
Protokols parakstīts 2015. gada 23. jūlijā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētāja vietniece

/paraksts/

A. Usāne

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška

3

