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Sēdes sasaukta plkst.13:00
Sēdi atklāj plkst. 13:00
Sēdi vada:
Andris Vaivods, domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolē: Inta Raubiška, Personāla vadības un administratīvās nodaļas vadītāja
Sēdē piedalās deputāti:
1. Andrejs Bondarevs
2. Dace Jankovska
3. Gatis Pastars
4. Ginta Kraukle
5. Ināra Kalvāne, līdz plkst.1400
6. Jānis Klaužs
7. Jānis Magdaļenoks
8. Kaspars Stikāns
9. Maija Spūle
10. Mārīte Vilcāne
11. Pēteris Romanovskis
12. Valdis Labinskis
13. Andris Vaivods
Nav ieradušies deputāti:
1) Ivans Matrosovs, attaisnojoša iemesla dēļ,
2) Sanita Pinupe, attaisnojoša iemesla dēļ.
Sēdē piedalās:
1) Aija Usāne, izpilddirektora vietniece,
2) Juris Sniķers, pašvaldības administrācijas vadītājs,
3) Sandra Rivča, bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece,
4) Gatis Pelēķis, vecākais juriskonsults,
5) Jānis Vaivods, sabiedrisko attiecību speciālists,

6) Antra Vilcāne, Nekustamā īpašuma un vides pārvaldības nodaļas vadītāja,
7) Ksenija Skrīzmane, bāriņtiesas locekles amata kandidāte.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome izskata
iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par Līvānu novada Bāriņtiesu. Ziņo Andris Vaivods.
2. Par grozījumiem lēmumā. Ziņo Andris Vaivods.
3. Informatīvs ziņojums. Ziņo Andris Vaivods.
4. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar pašvaldības izpilddirektoru Uldi
Skreiveru. Ziņo Andris Vaivods.
Vārds tiek dots deputātiem Valdim Labinskim, Jānim Klaužam, domes
priekšsēdētājam Andrim Vaivodam, domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei,
izpilddirektoram Uldim Skreiveram.
1. Par Līvānu novada Bāriņtiesu.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots domes priekšsēdētāja vietniecei Gintai Krauklei, deputātiem Jānim
Klaužam, Jānim Magdaļenokam
Paskaidro Līvānu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Sandra Rivča
Informāciju sniedz bāriņtiesas locekles amata pretendente Ksenija Skrūzmane
Lai nodrošinātu aizbildnības un aizgādnības funkcijas, kā arī normatīvajos
aktos noteikto apliecinājumu izdarīšanu un citu darbību veikšanu Līvānu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā un pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 3.panta
otro prim daļu, kurā noteikts, ka Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieku un bāriņtiesas locekli nodarbina uz darba līguma pamata un šī likuma
9.panta pirmo daļu, kurā noteikta pašvaldības kompetence pieņemt darbā bāriņtiesas
locekļus un Bāriņtiesu likuma 10.panta otro daļu, kurā noteiktas prasības bāriņtiesas
locekļiem un saskaņā ar Ksenijas Skrūzmanes, dzīvo Zaļā ielā 4 – 6, Līvānos, Līvānu
novadā, pieteikumu uz bāriņtiesas locekļa amatu un bāriņtiesas locekļa amata
pretendentu izvērtēšanas komisijas ierosinājumu un likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 26. punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm
"Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta
Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Valdis Labinskis), "Pret" – nav,
"Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Ar 2022. gada 17. maiju apstiprināt Kseniju Skrūzmani, dzīvo Zaļā ielā 4-6,
Līvānu novadā, par Līvānu novada Bāriņtiesas locekli.
2. Uzdot Personāla vadības un administratīvās daļas vadītājai Intai Raubiškai
noslēgt darba līgumu atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem.
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3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietniece Sandra Rivča.
2. Par grozījumiem lēmumā.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim
Paskaidro Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne
Līvānu novada dome 2019. gada 31. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 14-21 “Par
grozījumiem Līvānu novada domes 2018. gada 29. novembra lēmumā Nr. 19-22 “Par
dzīvokļu nodošanu atsavināšanai”” .
Saskaņā ar Valsts nekustamā īpašuma kadastra informācijas sistēmas datiem
daudzdzīvokļu mājas Biedrības ielā 3, Līvānos, Līvānu novada kadastra apzīmējums
ir 7611 004 0507 001.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris
Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Ināra Kalvāne, Jānis Klaužs,
Jānis Magdaļenoks, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris
Romanovskis, Valdis Labinskis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izdarīt 2019. gada 31. oktobra Līvānu novada domes lēmumā Nr.14-21 “Par
grozījumiem Līvānu novada domes 2018. gada 29. novembra lēmumā Nr. 19-22 “Par
dzīvokļu nodošanu atsavināšanai”” grozījumu un aizstāt visā lēmuma tekstā vārdus un
skaitļus “kadastra numurs 7611 004 0508” ar vārdiem un skaitļiem “kadastra
apzīmējums 7611 004 0507 001”.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Nekustamo īpašumu un vides
pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne.
3. Informatīvs ziņojums
Ziņo Andris Vaivods, Ginta Kraukle
Vārds tiek dots deputātam Valdim Labinskim, Jānim Klaužam, Maijai Spūlei
Paskaidro izpilddirektors Uldis Skreivers, pašvaldības administrācijas vadītājs Juris
Sniķers
I
Līvānu novada pašvaldība ir saņēmusi Satiksmes ministrijas 2022.gada 28.aprīļa
vēstuli Nr. 04.1-02/1330 “Par mērķdotācijas plānotā un faktiskā izlietojuma likumības
un pareizības pārbaudes veikšanu”, saskaņā ar kuru Līvānu novadā tika veikta
pārbaude par mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) plānotā un faktiskā
izlietojuma likumību un pareizību (audits) par laika periodu no 2021.gada 1.janvāra
līdz 2021.gada 31.decembrim. Satiksmes ministrija lūdz sniegt pašvaldībai
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informāciju par virkni konstatētām nepilnībām audita laikā, kas rada aizdomas par
mērķdotācijas līdzekļu izlietojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Laika periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim kontrole pār
mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojumu bija pašvaldības
izpilddirektora kompetencē, secīgi Līvānu novada domes vadība vairākkārt (trīs
reizes) – (2021. gada 6. oktobra rīkojums Nr.LNP/2-1.1/21/441 “Par situāciju ar
Līvānu novada pašvaldības autoceļu un tiltu uzturēšanu”, 2021. gada 25. oktobra
rīkojums Nr.LNP/2-1.1/21/476 “Par paskaidrojuma sniegšanu” un 2021. gada 11.
novembra rīkojums Nr.LNP/2-1.1/21/516 “Par paskaidrojuma sniegšanu”) - ir
izdevusi rīkojumus izpilddirektoram U.Skreiveram, uzdodot novērst konstatētās
nepilnības mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) plānotā un faktiskā
izlietojuma uzskaitē un kontrolē iepriekšējos periodos.
Minētajos rīkojumos norādīts uz riskiem par iespējamajām finanšu korekcijām
pašvaldībai gadījumā, ja izpilddirektora pārraudzībā esošajā jomā nepilnības un
pārākumi netiktu novērsti. Norādīts arī uz virkni identisku nepilnību, kas ir
atkārtojušās vismaz trīs gadu garumā
un nav tikušas novērstas, uzdodot
izpilddirektoram U.Skreiveram veikt nepieciešamos pasākumus, lai šos trūkumus
novērstu. Līvānu novada domes sēdēs par šo situāciju tika informēti arī Līvānu
novada domes deputāti. Piemēram, 2021.gada 28.oktobra domes sēdes “Priekšsdētāja,
priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora ziņojumā” minēts
“6. oktobrī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle izdeva
rīkojumu Līvānu novada domes izpilddirektoram Uldim Skreiveram sniegt izvērstu
skaidrojumu par situāciju ar Līvānu novada autoceļu un tiltu uzturēšanu,
pamatojoties uz saņemto VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Preiļu nodaļas 2021. gada 6.
septembra ziņojumu, kurā norādīts uz nepilnībām un pārkāpumiem trīs gadu garumā,
kas nav tikuši novērsti un draud pašvaldībai ar auditu un attiecīgām sankcijām. Kā
minēts ziņojumā “Izvērtējot nepilnīgi iesniegtos dokumentus (daļēji oriģināli, daļēji
skenēts), kā arī faktu, ka netiek veikta iepriekšējo uzturēšanas darbu pārbaudes
ziņojumos par Līvānu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanu norādīto neatbilstību
novēršana, LVC Preiļu nodaļa aicinās veikt auditu Līvānu novada domē par
mērķdotācijas pašvaldības ceļiem (ielām) finanšu līdzekļu izlietošanu un
aizpildāmās/nododamās dokumentācijas pareizību”, un tas norāda, ka būvinženiera
Aināra Skromāna pārziņā un izpilddirektora Ulda Skreivera pārraudzībā esošie
procesi rada aizdomas trešajām personām par līdzekļu atbilstošu izlietojumu un
precīzu to uzskaiti. Šai sakarā Domes izpilddirektoram uzdots sniegt atskaiti par
iepriekšējos gados izstrādātajiem rīcības plāniem, ja tādi ir (minētajā termiņā
iepriekšējo gadu plānus izpilddirektors vadībai nav iesniedzis), pārkāpumu
novēršanā; sniegt paskaidrojumu par ziņojumā norādītajām nepilnībām un izstrādāt
un iesniegt domei rīcības plānu nepilnību novēršanai, kā arī ziņot par to deputātiem
komiteju/domes sēdē; nodrošinot ziņojumā uzskaitīto nepilnību novēršanu.”
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Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka pārkāpumu novēršanai kopumā bija pietiekami
daudz laika, kas objektīvi bija apmērām 6 mēneši, pašvaldības izpilddirektoram
U.Skreiveram tika uzdots sniegt paskaidrojumu pēc būtības par Satiksmes ministrijas
2022.gada 28.aprīļa vēstulē Nr. 04.1-02/1330 “Par mērķdotācijas plānotā un faktiskā
izlietojuma likumības un pareizības pārbaudes veikšanu”, konstatētajiem
pārkāpumiem:
- kāpēc Satiksmes ministrijas komisijai tika iesniegti nepilnīgu informāciju saturoši
uzturēšanas darbu pieņemšanas / nodošanas žurnāli, kuros nav atspoguļoti visi
pārbaudes periodā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim no
mērķdotācijas līdzekļiem apmaksātie autoceļu uzturēšanas darbi;
- kāpēc autoceļu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāls par 2021. gadā veiktajiem
autoceļu apsekošanas darbiem netika iesniegts, kā arī šāds žurnāls netika iesniegts par
2020. gadā veiktajiem autoceļu apsekošanas darbiem.
Saistībā ar mērķdotācijas izlietojumu par laika periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz
2021.gada 31.decembrim Satiksmes ministrijas vēstulē paustas bažas, vai dokumenti
ir tikuši sagatavoti periodā, kad veikti uzturēšanas darbi.
Satiksmes ministrija tāpat pauž bažas, ka mērķdotācijas līdzekļi par 2021.gadu “tikuši
izlietoti autoceļu uzturēšanas darbu apmaksai, kuri netiek dokumentēti atbilstoši
Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr.26 “Noteikumi par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”
noteiktajām prasībām, kas savukārt palielina risku mērķdotācijas līdzekļu izlietošanai
neatbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 “Valsts
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas
kārtība” noteiktajiem mērķiem”.
Kā iepriekš minēts, Līvānu novada domes vadība vēl 2021.gadā (2021.gada 6.oktobrī;
2021.gada 25.oktobrī un 2021.gada 11.novembrī) rakstiski pieprasīja Līvānu novada
domes izpilddirektoram U.Skreiveram novērst Valsts Akciju sabiedrības “Latvijas
Valsts ceļi” Preiļu nodaļas ziņojumos konstatētos pārkāpumus un nodrošināt, lai tiktu
sakārtoti autoceļu ielu fonda mērķdotācijas izlietojuma dokumenti, nodrošināta
mērķdotācijas izlietojuma likumība, norādot uz draudiem iespējamai finanšu
korekcijai pašvaldībai.
Līdz 2021.gada 15.oktobrim izpilddirektoram U.Skeiveram saskaņā ar rīkojumu Nr.
LNP/2-1.1/21/441, bija jāiesniedz jau izstrādātie pasākumu/rīcības plāni par
2019.gadu un 2020.gadu, kā arī līdz 2022.gada 15.martam rakstiski jāinformē Līvānu
novada dome par “Latvijas Valsts ceļi” Preiļu nodaļas 2021.gada 31.augusta
“Uzturēšanas darbu pārbaudes ziņojums par Līvānu novada pašvaldības autoceļu
uzturēšanu” uzskaitīto norādījumu novēršanu noteiktos termiņos, kas netika izdarīts.
II
Līvānu novada dome saņēmusi 2022. gada 29. aprīļa Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Pārbaudes aktu Nr.22/9-3.2/351 un
2022. gada 29. aprīļa VUGD Latgales reģiona brigādes Izpildrīkojumu Nr.22/93.14/7, kurā minēts, ka Līvānu novada pašvaldība 3 gadus noteiktā termiņā nav
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izpildījusi un novērsusi konstatētos pārkāpumus pašvaldības iestādē Rudzātu
vidusskola, uz ko norāda 3 gadu laikā sastādīti akti (VUGD Latgales reģiona brigādes
Preiļu daļas 2018. gada 29. marta Pārbaudes akts Nr.22/9.7-3.1-40, 2019. gada 22.
marta Pārbaudes akts Nr.22/9.7-3.-30 un 2020. gada 4. septembra Pārbaudes akts Nr.
22/9.7-3.1-76). Tā rezultātā Līvānu novada pašvaldībai uzlikts piespiedu naudas sods
100 EUR apmērā. Izpildrīkojums saņemts 2022.gada 29.aprīlī, par saņemšanu
parakstījusies atbildīgā persona - pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers.
Trīs gadu garumā saskaņā ar VUGD aktiem “objektā nav veikta mehāniskās
ventilācijas pārbaude un tīrīšana, objekts nav pilnā apjomā nodrošināts ar
ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši ugunsdrošības noteikumu prasībām; objekta
īpašumā esošie ugunsdzēsības hidranti nav darba kārtībā; objektā izgaismotām
evakuācijas zīmēm nav veikta autonomu elektroenerģijas avotu pārbaude; objekta
skolas kāpņu telpas durvis, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu
izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes
telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm;
objekta 2. stāvā izgaismotās evakuācijas zīmes nenodrošina gaismas izstarojumu
vismaz 30 minūtes; objektā AUTSS panelis neparaida trauksmes signālu vai signālu
par sistēmas un sakaru kanāla bojājumu. Nav nodrošināta pārraide uz paneli, kuru
pastāvīgi diennakti uzrauga instruēta persona; objektā nav evakuācijas plāni izvietoti
evakuācijas ceļos, gaiteņos, starp izejām uz kāpņu telpu vai izejām no objekta.
Attālums starp evakuācijas plāniem nedrīkst pārsniegt 40m (evakuācijas plāni
atrodas neīstās vietās); objekta elektrosadales telpā aizliegts uzglabāt degtspējīgas
vielas vai priekšmetus”.
Saskaņā ar 2021. gada 16. decembra Līvānu novada pašvaldības Nolikuma 29.2.
punktu, kurš nosaka, ka pašvaldības izpilddirektors ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu
un kapitālsabiedrību darbu, 2022.gada 2.maijā pašvaldības izpilddirektoram
U.Skreiveram uzdots sniegt paskaidrojumu, precīzi norādot un pamatojot to ar
rīkojumiem, sapulču protokoliem un citiem dokumentiem, kāda bija izpilddirektora
rīcība, lai savas kompetences ietvaros novērstu jau konstatētos pārkāpumus un to
atkārtošanos pakļautības iestādē 3 gadu laikā - laika posmā no 2018. gada 29. marta
līdz 2020. gada 4. septembrim.
III
Līvānu novada pašvaldība izpilddirektoram 2021.gada 30.augustā Reģ.Nr. LNP/22.1/21/94 ir piemērots disciplinārsods – piezīme par neievērotiem rīkojumu izpildes
termiņiem, kas saistīti ar 2021.gada 23.jūlijā saņemto četru domes deputātu
pieprasījumu Reģ.Nr. 2-2.12/21/136, kurā lūgts sniegt informāciju par Ubaglīča ielu
pārbūves projektu un 2021.gada 27.jūlija deputātu pieprasījumu Reģ.nr. 22.12/21/142, kurā lūgts sniegt informāciju par pašvaldības īpašuma “Alejas”, Kaiju
ielā 14 nomas tiesību izsoli.
Deputātu pieprasītās informācijas apkopošanai 2021. gada 28.jūlijā izpilddirektoram
tika izdots rīkojums Nr.LNP/2-1.1/21/319 “Par deputātu pieprasījumu”, uzdodot līdz
2021.gada 12.augustam sagatavot deputātu pieprasīto konsolidēto dokumentu
6

kopumu. 2021.gada 11.augustā no izpilddirektora pakļautībā esoša darbinieka –
Aināra Skromāna tika saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt rīkojuma izpildes
termiņu, kas arī tika akceptēts – attiecīgi izdodot rīkojumu Nr. LNP/2-1.1/21/319,
pagarinot izpildes termiņu līdz 2021.gada 19.augustam. Diemžēl minētajos termiņos
uzdotais netika izpildīts.
2021.gadā 23.augustā izpilddirektoram tika lūgts sniegt rakstisku paskaidrojumu par
neizpildes iemesliem. Paskaidrojums norādītajā laikā netika saņemts.
Ņemot vērā iepriekš minētos faktus, Līvānu novada pašvaldības izpilddirektoram
U.Skreiveram ir piemērots disciplinārsods – izteikta piezīme.
2021.gada 6.septembrī tika saņemta izpilddirektora U.Skreivera sūdzība par piezīmes
atcelšanu. Sūdzības izskatīšanai darba devējs izveidoja komisiju, rīkojums Nr. LNP/21.1/21/393, kura 2021.gada 10.septembrī sanāca uz sēdi, uzaicinot piedalīties arī
izpilddirektoru U.Skreiveru. Uz sūdzības izskatīšanas sēdi U.Skreivers neieradās.
Sūdzībā norādītie iemesli netika atzīti par objektīviem un pamatotiem, jo atbilstoši
amata aprakstam izpilddirektors pieprasa un saņem nepieciešamo informāciju no
citām domes struktūrvienībām, kā arī iepazīstas ar to rīcībā esošiem dokumentiem,
līdz ar to izpilddirektoram bija tiesības un pienākums ne tikai personīgi iegūt visus
nepieciešamos dokumentus un informāciju no citām domes struktūrvienībām, bet arī
pēc saviem ieskatiem un vajadzības iesaistīt nepieciešamos darbiniekus uzdevuma
izpildē. Uzdevumā norādītā informācija (dokumenti), pildot savā darba līgumā un
amata aprakstā noteiktos pienākumus, jau bija izpilddirektora un viņa padotībā esošo
darbinieku rīcībā vai bija pieejama, izmantojot dokumentu vadības sistēmu Namejs.
Līdz ar to uzdevuma izpildei nebija objektīvu šķēršļu.
Komisija izpilddirektoram piemēroto disciplinārsodu atstāja spēkā.
Disciplinārsodu izpilddirektors U.Skreivers ir pārsūdzējis. Šobrīd notiek tiesvedība.
IV
Līvānu novada pašvaldība 2022.gada 2.maijā ir saņēmusi Latvijas Republikas
Dienvidlatgales prokuratūras 2022.gada 29.aprīļa lēmumu nodot tiesai krimināllietu,
kurā uzrādīta apsūdzība Līvānu pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram un
bijušajai Līvānu novada pašvaldības darbiniecei, ar kuru darba tiesiskās attiecības ir
izbeigtas.
Apsūdzība uzrādīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas paredzēts Krimināllikuma
327.panta otrajā daļā. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 413.panta piekto daļu
lēmums par krimināllietas nodošanu tiesai nav pārsūdzams.
V
Līvānu novada pašvaldībā 2022.gada 29.aprīlī ir saņemts Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora Ulda Skreivera iesniegums Nr. 2-2.12/22.101 par darba tiesisko
attiecību pārtraukšanu.
Domes sēdes darba kārtības 3.jautājuma izskatīšanas laikā domes sēdi atstāj
deputāte Ināra Kalvāne.
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Domes deputāts Valdis Labinskis lūdz ierakstīt protokolā savu viedokli:
“Nepiekrītu šim informatīvajam ziņojumam, jo tur ir pievienoti arī apgalvojumi un
pat epiteti, kuriem man nav pieņemami bez tiesas lēmuma”.
4. Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu
ar pašvaldības izpilddirektoru Uldi Skreiveru
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Valdim labinskim, Jānim Klaužam, Kasparam Stikānam,
Jānim Magdaļenokam, Mārītei Vilcānei
Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora Ulda Skreivera 2022.
gada 29. aprīļa iesniegumu (reģistrēts 29.04.2022 ar Nr.2-2.12./22/101) un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu, kas
nosaka, ka tikai dome var atbrīvot no amata izpilddirektoru, Līvānu novada domes
2021. gada 16. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Līvānu novada
pašvaldības nolikums”, Darba likuma 100. panta pirmo daļu un ceturto daļu, Līvānu
novada dome atklāti ar 12 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ginta Kraukle, Jānis Klaužs, Jānis Magdaļenoks, Kaspars
Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Valdis Labinskis), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav
NOLEMJ:
1. Izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektoru Uldi Skreiveru 2022.gada 11. maijā (pēdējā darba diena).
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Uldim Skreiveram viņa atbildībā un
lietošanā esošās materiālās vērtības un dokumentāciju nodot izpilddirektora vietniecei
Aijai Usānei līdz 2022. gada 11. maijam.
3. Uzdot pašvaldības administrācijas vadītājam Jurim Sniķeram un galvenās
grāmatvedes vietniecei Gitai Svirskai veikt kontroli par izpilddirektora atbildībā un
lietošanā esošo materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanu.
4. Uzdot Personāla vadības un administratīvas nodaļas vadītājai Intai
Raubiškai nepieciešamos dokumentus par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar
pašvaldības izpilddirektoru Uldi Skreiveru iesniegt grāmatvedībā.
Sēde slēgta plkst. 14:55
Protokols parakstīts 2022. gada 11. maijā
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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