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DARBA KĀRTĪBU:
1. Par projektu “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašdarbības kolektīviem”.
Ziņo A. Vaivods.
2. Par projektu “Rožupes estrādes pārbūve”. Ziņo A. Vaivods.
3. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu Sociāli politiskas novada attīstības
biedrības “Līvāni” projektam „Amatiermākslas attīstība Līvānos”. Ziņo
A. Vaivods.
4. Par projektu “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”. Ziņo A. Vaivods.
5. Par galvojuma sniegšanu. Ziņo A. Vaivods.
6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Veloklubs Līvāni” projekta
“Daudzfunkcionālās trases funkcionalitātes pilnveidošana Grīvas mežā”
īstenošanai. Ziņo A. Vaivods.
7. Par Rudzātu speciālās internātpamatskolas bērnu nometni Haldenā, Norvēģijā.
Ziņo A. Vaivods.
8. Par Līvānu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Līvānu Novada Vēstis”
nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo A. Vaivods.
9. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
10. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo A. Vaivods.
1. Par projektu „Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašdarbības
kolektīviem”.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro A. Smirnova
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašdarbības kolektīviem” koncepciju,
kas izstrādāta saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam
19.2. pasākumu „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju”, kura mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā,
sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas
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izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā
arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu
tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam un
pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes („Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes
labsajūta”) 2.2. rīcības virziena („Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga sociālā vide”) rīcības 2.2.5.
(„Iedzīvotāju un viesu brīvā laika aktivitāšu pieejamības un kvalitātes uzlabošana”)
pasākumam 2.2.5.17. (“Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada deju kolektīviem”), un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590 “Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, un
likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas”- nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties biedrības „Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākumā „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar projektu „Skatuves tērpu
iegāde Līvānu novada pašdarbības kolektīviem” un iesniegt to biedrībā „Preiļu rajona
partnerība”.
2. Noteikt projekta kopējās attiecināmās izmaksas 9066,00 EUR apmērā, no
kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums
8159,40 EUR apmērā un 10% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 906,60
EUR apmērā.
3. Atcelt 2017.gada 25.maija lēmumu Nr. 7 - 13 „Par projektu „Skatuves tērpu
iegāde Līvānu novada pašdarbības kolektīviem”.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Projekta „Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada pašdarbības kolektīviem”
koncepcija
Projekta mērķis: veicināt Latgales kultūras mantojuma saglabāšanu, dziesmu un dejas
tradīciju popularizēšanu, nodrošinot atbilstošu skatuves tērpu pieejamību Līvānu
novada pašdarbības kolektīviem.
Projektā plānots iegādāties skatuves tērpus:
1. Rožupes vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rožupe”;
2. Rudzātu saieta nama bērnu deju kolektīvam;
3. Senioru deju kolektīvam “Jersikietis”.
Projekta rezultāti: uzlabots 3 Līvānu novada pašdarbības kolektīvu aprīkojums - būs
pieejami atbilstoši skatuves tērpi, kas tādejādi ilgtermiņā nodrošinās kultūras aktivitāšu
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piedāvājumu un pieejamību, veicinot Latgales kultūras mantojuma saglabāšanu,
dziesmu un dejas tradīciju popularizēšanu.
Projekta realizācijas laiks: 1 gads
2. Par projektu „Rožupes estrādes pārbūve”.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro A. Neicenieks
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas sagatavoto
projekta “Rožupes estrādes pārbūve” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākumu „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, kura mērķis ir veicināt
sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas
un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās,
tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas
var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu
saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam un pamatojoties uz projekta atbilstību
„Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 2.
prioritātes („Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”) rīcības virziena 2.2.
(“Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem
tiek nodrošināta pievilcīga sociālā vide”) rīcības 2.2.8. (“Kultūras pasākumu
pieejamības un kvalitātes nodrošināšana”) pasākumam 2.2.8.4. (“Rožupes brīvdabas
estrādes atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība”), un pamatojoties uz
Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr.590 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", un pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas”- nav
NOLEMJ:
1. Piedalīties biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākumā „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar projektu “Rožupes
estrādes pārbūve” un iesniegt to biedrībā “Preiļu rajona partnerība”.
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 39 678,85 EUR apmērā, t.sk. attiecināmās
izmaksas 25 000,00 EUR apmērā, no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 22 500,00 EUR apmērā, un 10% ir Līvānu
novada pašvaldības līdzfinansējums 2 500,00 EUR apmērā, un projekta neattiecināmās
izmaksas 14 678,85 EUR apmērā.
3. Atcelt Līvānu novada domes 2017.gada 25.maija lēmumu Nr.7-12 “Par
projektu “Rožupes estrādes pārbūve””.
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4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Projekta “Rožupes estrādes pārbūve” koncepcija
Projekta mērķis: Veikt Rožupes estrādes pārbūvi, radot pievilcīgu kultūras vidi
Rožupes pagastā un dodot iespēju Līvānu novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem
atbilstoši savām spējām un vēlmēm piedalīties kultūras vērtību apguvē un radīšanā.
Projektā plānotās darbības: Projekta ietvaros tiks veikta Rožupes estrādes pārbūve,
kas ietvers:
- Rožupes estrādes betona laukuma izbūve;
- Rožupes estrādes betona kāpņu izbūve;
- Rožupes estrādes jumta pagarinājums.
Projekta realizācijas rezultāts:
Projekta mērķa grupa: Līvānu novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu
dalībnieki un Līvānu novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotāji, pasākumu apmeklētāji,
viesmākslinieki.
Plānotais projekta realizācijas laiks: 2017. gada 1. septembris – 2018. gada 30.
novembris
3. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu Sociāli politiskas novada attīstības
biedrības “Līvāni” projektam „ Amatiermākslas attīstība Līvānu novadā”.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro A. Smirnova
Izvērtējot Sociāli politiskas novada attīstības biedrības “Līvāni”, reģ. Nr.
40008163109, adrese Celtniecības iela 2, Līvāni, Līvānu nov., LV – 5316, 2017. gada
12. jūnija iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Amatiermākslas
attīstība Līvānu novadā”, tika konstatēts, ka biedrība „Līvāni” plāno iesniegt projektu
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākumā „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, saskaņā ar kuru
ir paredzēts iegādāties tautas tērpus Līvānu novada Kultūras centra mākslinieciskās
pašdarbības kolektīviem. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 6582,72 EUR, no
kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums
5924,45, un 10% līdzfinansējums 658,27 EUR. Pamatojoties uz iepriekš minēto un
saskaņā ar projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes („Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes
labsajūta”) 2.2. rīcības virziena („Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga sociālā vide”) rīcības 2.2.5.
(„Iedzīvotāju un viesu brīvā laika aktivitāšu pieejamības un kvalitātes uzlabošana”)
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pasākumam 2.2.5.17. (“Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada deju kolektīviem”), un
pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590 “Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā
"Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas”- nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Sociāli politiskas novada attīstības biedrības “Līvāni”, reģ.
Nr.40008163109, adrese Celtniecības iela 2, Līvāni, Līvānu nov., LV – 5316, projekta
“Amatiermākslas attīstība Līvānu novadā” iesniegšanu projektu konkursam biedrībā
“Preiļu rajona partnerība”.
2. Projekta atbalstīšanas gadījumā Līvānu novada domes 2017.gada budžetā
paredzēt līdzekļus 658,27 EUR apmērā projekta līdzfinansējuma nodrošināšanai.
3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Plānošanas un attīstības daļas
vadītāja Baiba Vucenlazdāne un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
4. Par projektu “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots J. Kirillovam, P. Romanovskim
Paskaidro G. Hermanis, I. Kalvāne
Izskatot SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, Rīgas ielā 2b, Līvānos, Līvānu novadā, sagatavotā projekta “Līvānu
ūdenssaimniecības attīstības III kārta” koncepciju, kas izstrādāta saskaņā ar Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķi 5.3.1. “Attīstīt un
uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanās iespējas” un pamatojoties uz projekta atbilstību „Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam” 2. prioritātes
(Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.1. rīcības virziena (Vietējiem
iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide) 2.1.4. rīcības (Komunālo pakalpojumu
pieejamības un kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā) 2.1.4.15. pasākumam (Līvānu
ūdenssaimniecības attīstība – III kārta) un Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa īstenošanas noteikumi” un likuma “Par pašvaldībām”
15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome,atklāti balsojot deputātiem K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas”- nav
NOLEMJ:
1. Atbalstīt SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr.
41503010497, Rīgas ielā 2b, Līvānos, Līvānu novadā, dalību Centrālās finanšu un
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līgumu aģentūras izsludinātajā specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. projektu konkursā ar
projektu „Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”, iesniedzot projekta
iesniegumu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA).
2. Noteikt projekta kopējās izmaksas 6937428,52 (seši miljoni deviņi simti
trīsdesmit septiņi tūkstoši četri simti divdesmit astoņi euro, 52 centi) EUR apmērā, t.sk.
3901603,00 (trīs miljoni deviņi simti viens tūkstotis seši simti trīs euro, 00 centi) EUR
ir attiecināmās izmaksas, no kurām 85% ir Kohēzijas fonda finansējums 3316362,00
(trīs miljoni trīs simti sešpadsmit tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro, 00 centi) EUR
apmērā un 15% ir Līvānu novada domes līdzfinansējums 585241,00 (pieci simti
astoņdesmit pieci tūkstoši divi simti četrdesmit viens euro, 00 centi) EUR apmērā, kā
arī 3035825,52 (trīs miljoni trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci euro,
52 centi) EUR ir neattiecināmās izmaksas, no kurām SIA “Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” līdzfinansējums ūdensapgādes tīklu izbūvei 1831809,00 (viens
miljons astoņi simti trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti deviņi euro, 00 centi) EUR
un SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” līdzfinansējums 21% PVN
1204016,52 (viens miljons divi simti četri tūkstoši sešpadsmit euro, 52 centi) EUR
apmērā.
3. No pašvaldības finansējamo attiecināmo izmaksu līdzfinansējumu
nodrošināt, ņemot kredītu 585241,00 EUR (pieci simti astoņdesmit pieci tūkstoši divi
simti četrdesmit viens euro, 00 centi) apmērā Valsts kasē, iekļaujot projekta realizācijai
plānotā pašvaldības ieguldījuma kredīta summu pašvaldības kredītsaistībās.
4. Nodrošināt SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” ūdensapgādes
tīklu izbūvei neattiecināmo izmaksu līdzfinansējumam Līvānu novada pašvaldības
galvojumu 1831809,00 EUR (viens miljons astoņi simti trīsdesmit viens tūkstotis astoņi
simti deviņi euro, 00 centi) apmērā, kredīta ņemšanai Valsts kasē vai komercbankā,
iekļaujot to pašvaldības kredītsaistībās.
5. Nodrošināt SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” sadzīves
notekūdeņu tīklu izbūves priekšfinansējumam (attiecināmo izmaksu Kohēzijas fonda
daļai) Līvānu novada pašvaldības galvojumu 1387000,00 EUR apmērā, kredīta
ņemšanai Valsts kasē vai komercbankā, iekļaujot to pašvaldības kredītsaistībās.
6. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansēt, ievērojot likuma „Par
pievienotās vērtības nodokli” normas.
7. Projekta realizācijas laikā SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
nodrošināt jaunus sadzīves kanalizācijas pieslēgumus 1477 iedzīvotājiem.
8. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir SIA “Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs Artūrs Vilcāns.
Projekts “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
Projekta mērķis:
Nodrošināt 95 % Līvānu pilsētas iedzīvotājiem ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu
savākšanas pakalpojumu.
Projekta uzdevumi:
Projketa ietvaros ir plānots izbūvēt
a) 18696 m pašteces sadzīves notekūdeņu tīklus;
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b) 4422 m sadzīves kanalizācijas spiedvadu;
c) 14 kanalizācijas sūkņu stacijas;
d) 17915 m ūdensapgādes tīklus.
Būvdarbus ir plānots veikt sekojošos posmos:
Līvānu pilsētas ielas, kurās tiks veikti sadzīves notekūdeņu tīklu izbūves darbi:
Dzirnavu, Vidzemes, Kr.Valdemāra, Siguldas, Brīvības, Latgales, Strazdu, Rēzeknes,
Stadiona, Uzvaras, Alejas, Draudzības, Jaunā, Līču, Puķu, Dubnas, Jāņa, Turku,
J.Rudzutaka, Rožupes, Siladieviņu, Liepu, Preiļu, Upmalas, Parka, Stacijas, Fabrikas,
Jersikas, Daugavas, Grīvas, Vecticībnieku, Rīgas, Kalnu, Domes, Krasta, Atpūtas.
Līvānu pilsētas ielas, kurās tiks veikti ūdensapgādes tīklu izbūves darbi: Kr.
Valdemāra, Vidzemes, Brīvības, Latgales, Strazdu, Rēzeknes, Stadiona, Uzvaras, Alejas,
Puķu, Draudzības, Līču, Jaunā, Dubnas, Jāņa, J.Rudzutaka, Dzirnavu, Rožupes,
Siladieviņu, Stacijas, Liepu, Preiļu, Upmalas, Parka, Fabrikas, Jersikas, Daugavas,
Grīvas, Domes, Krasta, Rīgas, Atpūtas.
Projekta nepieciešamības pamatojums:
Saskaņā ar Eiropas kopienas padomes Direktīvu (91/271/EEK) “Par komunālo
notekūdeņu attīrīšanu” Dalībvalstis nodrošina, ka visām aglomerācijām ar iedzīvotāju
daudzumu virs 2000 ir komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas, kas aptver visas
aglomerācijas teritoriju.
LR Ministru kabinets ar 2016.gada noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi” nosaka, ka iedzīvotāju īpatsvars, kuriem
jābūt nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu
apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi, – 92 procenti no kopējā iedzīvotāju skaita
aglomerācijās ar cilvēkekvivalentu, lielāku par 2000. Šī mērķa sasniegšanai balstoties
uz šiem noteikumiem tiek sniegts ES struktūrfondu atbalsts 85 % apmērā no sadzīves
notekūdeņu tīklu izbūvju un rekonstrukciju izmaksām. Ūdens apgādes izmaksām nav
paredzēts granta atbalsts.
Pašlaik Līvānu pilsētā sadzīves kanalizācijas pieslēgumi ir nodrošināti 77 %
iedzīvotāju. Projekta ietvaros ir plānots izveidot jaunus sadzīves kanalizācijas
pieslēgumus 1477 iedzīvotājiem. Tā panākot, ka Līvānu pilsētā sadzīves kanalizācijas
pieslēgumi būs nodrošināti 95 % iedzīvotāju.
Projektā plānotie rezultāti:
Nodrošināti jauni sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes pieslēgumi 1477 iedzīvotājiem
Projekta realizācijas laiks:
2017. gada aprīlis – 2021. gada augusts
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5. Par galvojuma sniegšanu.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese Rīgas ielā 2b, Līvānos, LV-5316,
2017. gada 12. jūnija iesniegumu Nr. 1-9.196 ar lūgumu sniegt galvojumu aizņēmuma
ņemšanai Valsts kasē 1 831 809,00 EUR (viens miljons astoņi simti trīsdesmit viens
tūkstotis astoņi simti deviņi euro, 00 centi) apmērā uz 15 gadiem investīciju projekta
„Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” īstenošanai, un pamatojoties uz projekta
atbilstību “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018.
gadam” 2. prioritātes (Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta) 2.1. rīcības
virziena (Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide) 2.1.4. rīcības (Komunālo
pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā) 2.1.4.15.
pasākumam (Līvānu ūdenssaimniecības attīstība – III kārta) un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 26.pantu, Ministru kabineta 2008. gada 25.marta
noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” un
likuma “Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas”- nav
NOLEMJ:
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi
atļaut Līvānu novada domei sniegt galvojumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, reģ. Nr. 41503010497, juridiskā adrese
Rīgas ielā 2b, Līvānos, ar 100% pašvaldības kapitāla daļu skaitu, aizņēmuma
nodrošinājumam Valsts kasē 2017. gadā 1 831 809,00 EUR (viens miljons astoņi simti
trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti deviņi euro, 00 centi) apmērā uz piecpadsmit
gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2020. gada jūnijam ar Valsts kases
noteikto gada aktuālo procentu likmi investīciju projekta „Līvānu ūdenssaimniecības
attīstības III kārta” īstenošanai, atmaksu garantējot ar Līvānu novada domes budžeta
līdzekļiem.
2. Lēmumu iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē.
3. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir domes izpilddirektors Uldis
Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
Projekts “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
Projekta mērķis:
Nodrošināt 95 % Līvānu pilsētas iedzīvotājiem ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu
savākšanas pakalpojumu.
Projekta uzdevumi:
Projketa ietvaros ir plānots izbūvēt
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a) 18696 m pašteces sadzīves notekūdeņu tīklus;
b) 4422 m sadzīves kanalizācijas spiedvadu;
c) 14 kanalizācijas sūkņu stacijas;
d) 17915 m ūdensapgādes tīklus.
Būvdarbus ir plānots veikt sekojošos posmos:
Līvānu pilsētas ielas, kurās tiks veikti sadzīves notekūdeņu tīklu izbūves darbi:
Dzirnavu, Vidzemes, Kr.Valdemāra, Siguldas, Brīvības, Latgales, Strazdu, Rēzeknes,
Stadiona, Uzvaras, Alejas, Draudzības, Jaunā, Līču, Puķu, Dubnas, Jāņa, Turku,
J.Rudzutaka, Rožupes, Siladieviņu, Liepu, Preiļu, Upmalas, Parka, Stacijas, Fabrikas,
Jersikas, Daugavas, Grīvas, Vecticībnieku, Rīgas, Kalnu, Domes, Krasta, Atpūtas.
Līvānu pilsētas ielas, kurās tiks veikti ūdensapgādes tīklu izbūves darbi: Kr.
Valdemāra, Vidzemes, Brīvības, Latgales, Strazdu, Rēzeknes, Stadiona, Uzvaras, Alejas,
Puķu, Draudzības, Līču, Jaunā, Dubnas, Jāņa, J.Rudzutaka, Dzirnavu, Rožupes,
Siladieviņu, Stacijas, Liepu, Preiļu, Upmalas, Parka, Fabrikas, Jersikas, Daugavas,
Grīvas, Domes, Krasta, Rīgas, Atpūtas.
Projekta nepieciešamības pamatojums:
Saskaņā ar Eiropas kopienas padomes Direktīvu (91/271/EEK) “Par komunālo
notekūdeņu attīrīšanu” Dalībvalstis nodrošina, ka visām aglomerācijām ar iedzīvotāju
daudzumu virs 2000 ir komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmas, kas aptver visas
aglomerācijas teritoriju.
LR Ministru kabinets ar 2016.gada noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi” nosaka, ka iedzīvotāju īpatsvars, kuriem
jābūt nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu
apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi, – 92 procenti no kopējā iedzīvotāju skaita
aglomerācijās ar cilvēkekvivalentu, lielāku par 2000. Šī mērķa sasniegšanai balstoties
uz šiem noteikumiem tiek sniegts ES struktūrfondu atbalsts 85 % apmērā no sadzīves
notekūdeņu tīklu izbūvju un rekonstrukciju izmaksām. Ūdens apgādes izmaksām nav
paredzēts granta atbalsts.
Pašlaik Līvānu pilsētā sadzīves kanalizācijas pieslēgumi ir nodrošināti 77 %
iedzīvotāju. Projekta ietvaros ir plānots izveidot jaunus sadzīves kanalizācijas
pieslēgumus 1477 iedzīvotājiem. Tā panākot, ka Līvānu pilsētā sadzīves kanalizācijas
pieslēgumi būs nodrošināti 95 % iedzīvotāju.
Projektā plānotie rezultāti:
Nodrošināti jauni sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes pieslēgumi 1477 iedzīvotājiem
Projekta realizācijas laiks:
2017. gada aprīlis – 2021. gada augusts
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6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Veloklubs Līvāni” projekta
“Daudzfunkcionālās trases funkcionalitātes pilnveidošana Grīvas mežā”
īstenošanai.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot biedrības “Veloklubs Līvāni”, reģ. Nr.LV40008122473, juridiskā
adrese Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2017.gada 26.maija vēstuli Nr.
V-15-2017 par līdzekļu piešķiršanu līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta Nr. 1603-AL21-A019.2202-000017
“Daudzfunkcionālās
trases
funkcionalitātes
pilnveidošana Grīvas mežā” īstenošanai, saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta 2016. gada
9.novembra vēstuli Nr. 03.3-11/16/3529 par projekta iesnieguma atbalstīšanu, saskaņā
ar kuru projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 40503,22 EUR, un pamatojoties
uz projekta atbilstību „Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas
2012.-2018. gadam” 2. prioritātes („Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”)
rīcības virziena 2.3. (“Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem
uzņēmējiem un investoriem tiek nodrošināta pievilcīga dabas vide”) rīcībai 2.3.2.
(Dabas vides ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana) pasākumam 2.3.2.7. (Atpūtas un
veselības mežaparka izveide Grīvas meža Līvānu pilsētas daļā), un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem”
16. panta otro daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem K. Daukštei, M.
Grigalim, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ.
Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav un deputātam J.
Kirillovam,“atturoties”
NOLEMJ:
1. Piešķirt līdzekļus 4050,32 EUR apmērā biedrībai “Veloklubs Līvāni”, reģ.
Nr. LV40008122473, juridiskā adrese Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316,
10% līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta “Daudzfunkcionālās trases
funkcionalitātes pilnveidošana Grīvas mežā” īstenošanai no Līvānu novada domes
2017. gada pamatbudžetā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem
līdzekļiem, veicot atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada
pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektors Uldis Skreivers un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
7. Par Rudzātu speciālās internātpamatskolas bērnu nometni Haldenā,
Norvēģijā.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro A. Briška
Izskatot Rudzātu speciālās internātpamatskolas 2017. gada 6. jūnija vēstuli Nr.
1-12/28 “Par aviobiļešu iegādi vasaras nometnes dalībniekiem” un Līvānu novada
Sociālā dienesta 2017. gada 9. jūnija vēstuli Nr. 1-11/17/187, tika konstatēts, ka saskaņā
ar 2017. gada 17. marta abpusēju vienošanos starp Līvānu novada domi un Haldenas
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Sarkano Krustu Norvēģijā par Sarkanā Krusta sniegto palīdzību, Līvānu novada
Rudzātu speciālās internātpamatskolas 8 bērni un 4 pavadošās personas ir saņēmuši
ielūgumu dalībai Haldenas Sarkanā Krusta, Norvēģijā organizētajā nometnē
Bokevangen, Haldena Norvēģijā no 2017.gada 23. jūlija līdz 31. jūlijam, ar mērķi bērnu
ar īpašām vajadzībām integrācijai sabiedrībā.
Haldenas Sarkanais Krusts uzņemas segt visus izdevumus, kas veidosies no
nometnes organizēšanas, tajā skaitā ēdināšana. Ceļa izdevumus aviobiļešu iegādei,
bērniem un pavadošajām personām, maršrutā Rīga – Oslo (Sannjefura Torpa) un
maršrutā Oslo (Sannjefura Torpa) – Rīga, lūdz, segt Līvānu novada pašvaldībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. un 7.
punktu un 21.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A.
Usānei, A. Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas”- nav
NOLEMJ:
1. Piešķirt Līvānu novada Rudzātu speciālajai internātpamatskolai 2000 EUR
apmērā bērnu nogādāšanas uz vasaras nometni Norvēģijā ceļa izdevumiem maršrutā
Rīga – Oslo (Sannjefura Torpa) un maršrutā Oslo (Sannjefura Torpa) – Rīga (aviobiļešu
iegādei) no Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžeta sadaļā “Sociālā
aizsardzība” iedaļā 6321. “Pabalsti veselības aprūpei” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Rudzātu speciālās
internātpamatskolas direktors Edgars Vaivods, Līvānu novada Sociālā dienesta
vadītāja Arnita Briška un Finanšu nodaļas vadītāja Helēna Jablonska.
8. Par Līvānu novada pašvaldības informatīvā izdevuma
“Līvānu Novada Vēstis” Nolikumu jaunā redakcijā.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots J. Kirillovam
Paskaidro G. Kraukle, R. Šmukste
Izskatot Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas iesniegto Līvānu novada
pašvaldības informatīvā izdevuma “Līvānu Novada Vēstis” nolikumu jaunā redakcijā
un pamatojoties uz likumu par “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” un
likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās daļas 2.punktu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem K. Daukštei, M. Grigalim, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “atturas”- nav un deputātam J. Kirillovam balsojot
“pret”
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Līvānu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Līvānu
Novada Vēstis” nolikumu jaunā redakcijā.
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2. Noteikt, ka ar šī Nolikuma spēkā stāšanos, spēku zaudē ar Līvānu novada
domes 2005.gada 27. janvāra lēmumu (protokols Nr. 2; lēmums Nr.2-17) apstiprinātais
Līvānu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Līvānu Novada Vēstis” Nolikums.
3. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos Renāte Šmukste un Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas
vadītāja Ginta Kraukle.
Pielikumā: nolikums uz 3 lpp.
9. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
Vārds tiek dots J. Kirillovam
Paskaidro U. Skreivers, R. Šmukste
Sakarā ar projekta “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu
industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” realizāciju un ņemot vērā,
ka ūdensvada un kanalizācijas spiedvada šķērsojuma izbūve skar arī zemes vienības ar
kadastra Nr. 76110030418 daļas kopplatībā 1688 m2, kas atrodas Līvānos, Līvānu
novadā, un kas ir Valsts akciju sabiedrību “Latvijas dzelzceļš” īpašums, un līdz ar to,
nepieciešamību no VAS nomāt zemi, un pamatojoties uz Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu un 6.3 panta
pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, Līvānu novada dome, atklāti
balsojot deputātiem K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A.
Vaivodam, M. Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas”- nav
NOLEMJ:
1. Slēgt zemes nomas līgumu uz 30 (trīsdesmit) gadiem ar Valsts akciju
sabiedrību “Latvijas dzelzceļš”, reģ. Nr. 40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela3,
Rīga, LV – 1547, par daļu no zemes vienības ar kadastra Nr. 76110030418 kopplatībā
1688 m2, kas atrodas Līvānos, Līvānu novadā, tajā skaitā:
1.1.
zemesgabala daļu 669 m2 platībā - ūdensvada šķērsojuma vajadzībām
(pielikumā shēma),
1.2.
zemesgabala daļu 423 m2 platībā - ūdensvada šķērsojuma vajadzībām
(pielikumā shēma),
1.3.
zemesgabala daļu 596 m2 platībā, – kanalizācijas spiedvada šķērsojuma
vajadzībām (pielikumā shēma).
2. Nomas līgumā paredzēt, ka par visu līguma darbības laiku tiek samaksāta
vienreizēja zemes nomas maksa 2900,32 EUR (ieskaitot PVN 21%) apmērā līdz 2017.
gada 29. decembrim.
3. Piešķirt līdzekļus 2900,32 EUR apmērā vienreizējai nomas maksai Valsts
akciju sabiedrībai “Latvijas dzelzceļš” par zemes vienības daļas ar kadastra
apzīmējumu 7611 003 0418 ar kopējo platību 1688 m2, kas atrodas Līvānos, Līvānu
novadā, nomu uz 30 gadiem no Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā
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“Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot atbilstošus
grozījumus Līvānu novada domes 2017.gada pamatbudžetā.
4. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir: par zemes nomas līguma slēgšanu
- juridiskās nodaļas vadītājs Gatis Peleķis, par finansējumu - Finanšu nodaļas vadītāja
Helēna Jablonska.
Pielikumā: shēmas uz 3 lpp.
10. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu.
Ziņo A. Vaivods
Paskaidro R. Šmukste
1. Izskatot L. D., dzīvo: (adrese), 2017.gada 7.jūnija iesniegumu par 2012.gada
12.maija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/14/19 darbības termiņa
pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 16,4 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7668 006 0118, kas atrodas Lūzeniekos, Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā, sakarā ar dalību projektā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās
lauku saimniecības” un saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 9. jūnija noteikumu Nr.
292 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" 34.3. punktu, kurš paredz, ka projekta
realizācijai norādītais zemes nomas termiņš nevar būt īsāks par pieciem gadiem no
projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, un pamatojoties uz „Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 6.1 panta (1) punktu,
Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas”- nav
NOLEMJ:
1.1. Pagarināt ar L. D., dzīvo: (adrese), 2012.gada 12.maijā noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/14/19 par zemes gabalu 16,4 ha platībā
ar kadastra apzīmējumu 7668 006 0118, kas atrodas Lūzeniekos, Rudzātu pagastā,
Līvānu novadā, darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu
pagarināt atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nosakot zemes nomas maksu 1,5 %
apmērā no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
1.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
1.3. 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.
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2. Izskatot S. G., dzīvo: (adrese), 2017.gada 9.jūnija iesniegumu par 2015.gada
20.aprīļa Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. LND/2-13.4/15/70 darbības termiņa
pagarināšanu, (zemes nomas līgums ir noslēgts par zemes gabalu 5,0135 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7686 001 0017, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu novadā, sakarā
ar dalību projektā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku
saimniecības”, un saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 9. jūnija noteikumu Nr. 292
“Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" 34.3. punktu, kurš paredz, ka projekta
realizācijai norādītais zemes nomas termiņš nevar būt īsāks par pieciem gadiem no
projekta iesnieguma iesniegšanas dienas, un pamatojoties uz Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta (1) punktu,
Zemes pārvaldības likuma 17. panta otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.3. punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem K. Daukštei, M. Grigalim, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ļ. Troškovam, A. Usānei, A. Vaivodam, M.
Vilcānei “par”, “pret” - nav, “atturas”- nav
NOLEMJ:
2.1. Pagarināt ar S. G., dzīvo: (adrese), 2015.gada 20.aprīlī noslēgto Lauku
apvidus zemes nomas līgumu Nr. LND/2-13.4/15/70 par zemes gabalu 5,0135 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 7686 001 0017, kas atrodas Turku pagastā, Līvānu
novadā, darbības termiņu uz 5 (pieciem) gadiem, ar tiesībām atkārtoti līgumu pagarināt
atbilstoši noteiktajam zemes lietošanas mērķim (0101) – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, nosakot zemes nomas maksu 1,5 % apmērā
no kadastrālās vērtības gadā un PVN.
2.2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes
juriskonsulte Sanita Grabāne.
2.3. 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.1015
Protokols parakstīts 2017. gada 15. jūnijā
Sēdi vadīja
domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
personāla vadības un
administratīvās daļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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