LATVIJAS REPUBLIKA

LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV – 5316,
tālr.: 65307250, fakss: 65307255, e-pasts: dome@livani.lv

Līvānu novada domes
ārkārtas sēdes protokols
LĪVĀNOS

2015. gada 7. oktobrī

Nr.15

Sēdes sākums plkst.930
Sēdi vada:
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris VAIVODS
Sēdi protokolē: personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Inta RAUBIŠKA
Sēdē piedalās deputāti:
Valdis ANSPAKS
Klavdija DAUKŠTE
Māris GRIGALIS
Inese JAUNUŠĀNE
Normunds LIEPNIEKS
Jānis MAGDAĻENOKS
Pēteris ROMANOVSKIS
Ēriks SALCEVIČS
Ļevs TROŠKOVS
Andris VAIVODS
Nav ieradušies deputāti
Normunds BRUKMANIS, personīga iemesla dēļ
Juris KIRILLOVS, personīga iemesla dēļ,
Gaļina KRJUKOVA, darba pienākumu veikšanas dēļ
Aija USĀNE, atvaļinājumā
Mārīte VILCĀNE, komandējumā
Sēdē klātesošās personas:
Uldis SKREIVERS, izpilddirektors,
Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos,
Helēna JABLONSKA, finanšu nodaļas vadītāja,
Indra UPENIECE, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas speciāliste,
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par darba tiesiskajām attiecībām ar Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas
direktori Sandru Smilškalni. Ziņo A. Vaivods.
2. Par precizējumu Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr.18
„Noteikumi par kārtību, kādā tiek segti braukšanas izdevumi pamatizglītības,
vispārējā izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem Līvānu
novadā”. Ziņo A. Vaivods.
3. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018.gadam aktualizācijas uzsākšanu. Ziņo A. Vaivods.
4. Par ziedojumu pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods.
5. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
1. Par darba tiesiskajām attiecībām ar Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas
direktori Sandru Smilškalni.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot ar Līvānu novada domes 2015.gada 4.septembra rīkojumu 21.1/15/283 izveidotās komisijas 2015.gada 11.septembra Atzinumu par darba
tiesiskajām attiecībām ar S.Smilškalni (turpmāk -Atzinums) un 2015.gada 6.oktobra
Papildus informāciju pie 2015.gada 11.septembra Atzinuma, tika konstatēts, ka:
Sandra Smilškalne, būdama valsts amatpersona, kā Līvānu Bērnu un
jaunatnes sporta skolas direktore, ir aizliegti savienojusi valsts amatpersonas amatu ar
SIA “Purva Spāres” (vienotās reģ. Nr.41503059183) valdes locekļa amatu, tādējādi
neievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
7.panta piektajā daļā noteiktos amata savienošanas ierobežojumus, ir rīkojusies
prettiesiski un zaudējusi darba devēja uzticību.
Atbilstoši Darba likuma 101.panta otrajai daļai darba devējs pieprasīja no S.
Smilškalnes rakstveida paskaidrojumu 26.08.2015., izdodot rīkojumu Nr.2-1.1/15/264
“Par paskaidrojuma sniegšanu”, kuru S.Smilškalne saņēma personiski 26.08.2015.
S.Smilškalne darba devējam 03.09.2015. iesniedza paskaidrojumu, kurā
paskaidroja, ka “atbildot uz Jūsu pieprasījumu, paskaidroju, ka informācija par
amatu savienošanu tika sniegta iepriekš.”
16.09.2015. Līvānu novada domē saņemta S.Smilškalnes atbilde uz 11.09.2015.
Līvānu novada domes rīkojumu Nr.2-1.1/15/297 “Par informācijas sniegšanu”, kas
datēta ar 14.09.2015. un kurā norādīts, ka viņa nav arodbiedrības biedrs.
S. Smilškalnei no 2015. gada 22.septembra līdz 7. oktobrim tika piešķirta
neizmantotā atvaļinājuma daļa un papildatvaļinājums, kā arī 8. un 9. oktobrī divas
brīvdienas. Ņemot vērā, ka laika periodā no šā gada 17.septembra līdz 25.septembrim
S.Smilškalnei bija pārejoša darbnespēja, neizmantotā atvaļinājuma daļa tika pārceltas
pēc darba nespējas, t.i. līdz šā gada 15. oktobrim ieskaitot.
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Saskaņā ar Darba likuma 101.panta trešo daļu “darba devējs var uzteikt darba
līgumu, pamatojoties uz šā panta pirmās daļas 2.punkta noteikumiem, ne vēlāk kā
viena mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, neieskaitot darbinieka
pārejošas darbnespējas laiku vai laiku, kad viņš ir bijis atvaļinājumā vai nav veicis
darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pārkāpuma
izdarīšanas dienas”. Līdz ar to, uzteikt darba līgumu S.Smilškalnei var viena mēneša
laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas - 2015.gada 25.augusta, neieskaitot darbinieka
pārejošas darbnespējas laiku vai laiku, kad darbinieks ir bijis atvaļinājumā vai nav
veicis darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no
pārkāpuma izdarīšanas dienas.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Darba likuma 101.panta pirmās daļas
2.punktu, kurā noteikts, ka darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu,
ja “darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja
uzticību”, un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, kurā
noteikts, ka “tikai dome var: (…) iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības
iestāžu vadītājus …”, un ņemot vērā Līvānu novada domes apvienoto komiteju sēdes
ierosinājumu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K.
Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav,
„atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Uzteikt darba līgumu Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktorei
Sandrai Smilškalnei saskaņā ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas 2.punktu:
darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību.
2. Līvānu novada Izglītības pārvaldei atbilstoši Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 2.punktā noteiktajam, jautājumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar
Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktori Sandru Smilškalni, saskaņot ar LR
Izglītības un zinātnes ministriju.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Līvānu novada domes Personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja Inta Raubiška.
Pielikumā:
1) 2015.gada 11.septembra Atzinums par darba tiesiskajām attiecībām ar S.Smilškalni
ar pielikumiem uz 14 lapām,
2) 2015.gada 6.oktobra “Papildus informācija pie 2015.gada 11.septembra Atzinuma
par darba tiesiskajām attiecībām ar S.Smilškalni” ar pielikumiem uz 7 lapām.
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2. Par precizējumu Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr.18
„Noteikumi par kārtību, kādā tiek segti braukšanas izdevumi pamatizglītības,
vispārējā izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem Līvānu
novadā”
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015. gada
29. septembra vēstulē Nr.18-6/7994 „Par saistošajiem noteikumiem” sniegto atzinumu
par Līvānu novada domes 2015.gada 28. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.17
„Noteikumi par kārtību kādā tiek segti braukšanas izdevumi pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem Līvānu novadā” un ņemot vērā
atzinumā izteiktos iebildumus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta
trešo daļu, un 45. panta ceturto daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem
V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt Līvānu novada domes 2015. gada 28. augusta saistošajos noteikumos
Nr.17 „Noteikumi par kārtību kādā tiek segti braukšanas izdevumi pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem Līvānu novadā”.
(turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus precizējumus:
1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā: “Par kārtību, kādā tiek segti
braukšanas izdevumi pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Līvānu novadā”;
1.2. svītrot no noteikumu tiesiskā pamatojuma atsauci uz Sabiedriskā
transporta pakalpojuma likuma 14. panta trešo daļu;
1.3. aizstāt noteikumu visā tekstā un to pielikumā Nr. 2 atbilstošā locījumā
vārdus “vecāki (vai personas, kas pilda vecāku pienākumus)” ar vārdiem “vecāki vai
likumiskie pārstāvji”
1.4. Svītrot 23. punktu.
1.5. Izteikt noteikumu 24. punktu šādā redakcijā:
“24. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2015. gada 1. novembri.”;
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste.
Pielikumā: precizētie saistošie noteikumi ar pielikumiem uz 6 lpp.
3. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.–2018.gadam aktualizācijas uzsākšanu
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļas vadītājas Ivetas
Dobeles ierosinājumu aktualizēt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmu 2012.– 2018. gadam, un atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 73. punktam, kurā noteikts, ka “Rīcības plānu un
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investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu
kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar domes
lēmumu un ievieto sistēmā”, un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas
likuma 12. pantu un 22. pantu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 5. panta otrās
daļas 11. punktu, 10.pantu un Pārejas noteikumu 4. punktu, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 3.decembra Metodiskajiem ieteikumiem
attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī un 2014. gada 7. oktobra
Nozaru politiku vadlīnijām pašvaldībām – Nozaru politiku vadlīnijas, kas būtu jāņem
vērā izstrādājot pašvaldību attīstības programmas 2014.-2020.gadam, un likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu un 21. panta pirmās daļas 3. punktu,
Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Veikt Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–
2018. gadam aktualizāciju, tai skaitā:
1.1. Programmas II Daļas - Stratēģiskās daļas Rīcību plāna aktualizāciju;
1.2. Programmas III Daļas - Investīciju plāna aktualizāciju;
2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba
Vucenlazdāne.
4. Par ziedojumu pieņemšanu
Ziņo A. Vaivods
Sakarā ar līdzekļu piesaistīšanu stipendiju nodrošināšanai Līvānu novada
jauniešiem, kuri studē augstskolās, un saskaņā ar Līvānu novada domes 2015. gada
30. aprīļa noteikumu Nr. 4 .„Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā” 8. punktu un pamatojoties uz
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 12.
pantu un likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Pieņemt ziedojumu 20000 EUR (divdesmit tūkstoši euro) apmērā no SIA
„Z-LIGHT”, reģ. Nr. 41503034724, adrese: Līvānu novads, Līvāni, Celtniecības iela
8, LV-5316.
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A.
Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav un deputātam P. Romanovskim
balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
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2. Pieņemt ziedojumu 8500 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti euro) apmērā no
SIA „LĪVĀNU KŪDRAS FABRIKA”, reģ. Nr. 40003017973, adrese: Līvānu
novads, Soltumi, „Vāge”, LV-5316.
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ.
Troškovam, A. Vaivodam „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav
NOLEMJ:
3. Šī lēmuma 1. un 2. punktā pieņemtos finanšu līdzekļus izmantot mācību
stipendiju Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās finansēšanai.
4. Slēgt līgumu ar SIA „Z-LIGHT”, reģ. Nr. 41503034724, un SIA „LĪVĀNU
KŪDRAS FABRIKA”, reģ. Nr. 40003017973, par piešķirto līdzekļu izlietojumu
paredzētajam mērķim.
5. Noteikt, ka atbildīgā par līgumu slēgšanu ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
6. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un galvenā grāmatvede Ināra Gribonika.
4. darba kārtības jautājuma izskatīšanas laikā elektroenerģijas piegādes pārtraukuma
dēļ uz laiku tika pārtraukts domes sēdes audio ieraksts.
5. Par zemes nomu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” (turpmāk – SIA),
reģistrācijas nr. 41503010497, 2015.gada 22. septembra vēstuli Nr. 1-8.23 un 2015.
gada 1. oktobra vēstuli Nr. 1-8.25 par zemes nomas līgumu slēgšanu projekta
“Ūdenssaimniecības
attīstība
Austrumlatvijas
upju
baseinos”
Nr.
200/LV/16/P/PE/007 (turpmāk – projekts) ietvaros izbūvētām būvēm, kas atrodas uz
pašvaldībai piekrītošās zemes Līvānu pilsētā, kā arī ņemot vērā, ka dibinot SIA
Līvānu novada pašvaldība ir ieguldījusi SIA pamatkapitālā ēkas un būves, kas
saistītas ar SIA darbības nodrošināšanu, un kuras atrodas uz Līvānu novada
pašvaldībai piekrītošās zemes, kas saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 4.1 panta otrās daļas 3. punktu,
kurā noteikts, ka “Zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes
reformas laikā piekrīt pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda, ja (…) 3) uz šīs zemes ir pašvaldības kapitālsabiedrībai piederošas ēkas
(būves) vai ēkas (būves), kuras, pirms tās kļuva par privātpersonas īpašumu, ir
piederējušas pašvaldības kapitālsabiedrībai;” nostiprināma zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.2. un 7.2
punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, Ļ. Troškovam, A. Vaivodam „par”,
„pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Noslēgt ar SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģistrācijas
nr. 41503010497, adrese: Rīgas iela 2B, Līvāni, Līvānu novads, zemes nomas līgumu
par šādām zemes vienībām:
1.1. par zemes vienību 3180 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 004
0707, kas atrodas Zaļā ielā 41, Līvānos un uz kura atrodas SIA „Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” uzbūvētais artēziskais urbums Nr. 1 un artēziskais urbums
Nr.4,
1.2. par zemes vienību 4270 m2 platībā, kas ir daļa no zemes vienības ar
kopējo platību 4540 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0614, kas atrodas
Biedrības ielā 2, Līvānos un uz kuras atrodas SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” uzbūvētais artēziskais urbums Nr.6 un ūdens sagatavošanas komplekss,
1.3. par zemes vienību 470 m2 platībā, kas ir daļa no zemes gabala 884 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003 1723, kas atrodas Sporta ielā 7B, Līvānos
un uz kuras atrodas SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” uzbūvētā
komunālā sūkņu stacija,
1.4. par zemes vienību 7822 m2 platībā, kas ir daļa no zemes gabala 9022 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0203, kas atrodas Domes ielā 6, Līvānos un
uz kuras atrodas SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” uzbūvētā komunālā
sūkņu stacija,
1.5. par zemes vienību 510 m2 platībā, kas ir daļa no zemes gabala 10455 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0204, kas atrodas Domes ielā bez Nr.,
Līvānos un uz kuras atrodas SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
uzbūvētais avārijas rezervuārs,
1.6. par zemes vienību 14459 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 003
2307, kas atrodas Rīgas ielā 2B, Līvānos un uz kuras atrodas SIA „Līvānu dzīvokļu
un komunālā saimniecība” ēkas un būves,
1.7. par zemes vienību 480 m2 platībā, kas ir daļa no zemes gabala 8174 m2
platībā ar kadastra apzīmējumu 7611 004 0609, kas atrodas Rīgas ielā 77, Līvānos un
uz kuras atrodas SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” artēziskais urbums,
1.8. par zemes gabalu 5,43 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 007 0651,
kas atrodas Turku pagasta, Līvānu novadā un uz kura atrodas SIA „Līvānu dzīvokļu
un komunālā saimniecība” uzbūvētās attīrīšanas iekārtas.
2. Zemes nomas līgumu noslēgt uz 10 gadiem, nosakot zemes nomas maksu
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā EUR 28
gadā un PVN gadā.
3. Noteikt, ka atbildīgā par nomas līguma noslēgšanu ir juriskonsulte Sanita
Grabāne.
4. 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.
Pielikumā: 1) izkopējums no kadastra kartes uz 7 lpp.,
2) zemes robežu plāns uz 1 lpp.
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6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu.
Ziņo A. Vaivods
Lēmums netiek publicēts, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma
noteikumus.

Sēde beidzas plkst.1000
Protokols parakstīts 2015. gada 7.oktobrī
Sēdi vadītāja
domes priekšsēdētājs

/paraksts

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts

I. Raubiška
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