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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
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DARBA KĀRTĪBU:
1. Par Līvānu novada domes finansējumu Līvānu novada kopstendam pasākumā
“Uzņēmēju dienas Latgalē 2015”. Ziņo A. Vaivods
2. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo A. Vaivods
3. Par telpu nomu VAS “Latvijas Pasts”. Ziņo A. Vaivods
4. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu. Ziņo A. Vaivods
5. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisijas apstiprināšanu. Ziņo A.
Vaivods
6. Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu. Ziņo A.
Vaivods
7. Par Nolikuma pasākumam “14. Latvijas putnu pašvaldību salidojums”
apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods

1. Par Līvānu novada domes finansējumu Līvānu novada kopstendam pasākumā
“Uzņēmēju dienas Latgalē 2015”.
Ziņo A. Vaivods
Izvērtējot Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latgales plānošanas
reģiona aicinājumu Līvānu novada pašvaldībai atbalstīt un piedalīties pasākumā
“Uzņēmēju dienas Latgalē”, izdevumi dalībai izstādē sastāda 1315,00 EUR, no kuriem
1210,00 EUR izmaksas stenda iekārtošanai un 105,00 EUR transporta pakalpojumu
apmaksai, lai nodrošinātu Līvānu novada Līvānu 1.vidusskolas folkloras kopas
“Ceiruleits” līdzdalību kultūras programmā, un pamatojoties uz pasākuma atbilstību
„Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018. gadam” 2.
prioritātes („Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta”) rīcības virzienam 2.1.
(„Vietējiem iedzīvotājiem, esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un investoriem tiek
nodrošināta pievilcīga ekonomiskā vide”), 2.1.6. rīcībai („Mājražotāju, individuālo
komersantu. MVU un biedrību saimnieciskās darbības atbalsta pasākumi”) pasākumam
2.1.6.2. (Vietējo preču un pakalpojumu noieta veicināšana (t.sk. vietējo tirdziņu regulāra
organizēšana)), likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu un 21. pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta otro daļu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot
deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J.
Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē.
Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” nav
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NOLEMJ:
1.Atbalstīt Līvānu novada pašvaldības pārstāvēšanu pasākumā “Uzņēmēju dienas
Latgalē 2015” un 6 Līvānu novada uzņēmumu dalību izstādē kopējā Līvānu novada
stendā.
2.Piešķirt līdzekļus 1315 EUR (viens tūkstotis trīs simti piecpadsmit euro)
dalības maksas un transporta izdevumu segšanai no Līvānu novada domes 2015.gada
pamatbudžetā „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” plānotajiem līdzekļiem, veicot
atbilstošus grozījumus Līvānu novada domes 2015.gada pamatbudžetā.
3.Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Inženiertehnoloģiju un
inovāciju centra vadītāja Zane Gaiduka.

2. Par zemes nomas līgumu slēgšanu.
Ziņo A. Vaivods
1. Sakarā ar ielu un ceļu investīciju projekta “Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu
māju iekšpagalma un skolas piebraucamo ceļu atjaunošana Jaunsilavās, Turku pagastā,
Līvānu novadā” realizāciju un ņemot vērā, ka Jaunsilavas pamatskolas ēka un tai
piebraucamais ceļš, auto stāvlaukums un citas inženierbūves atrodas uz D. K., dzīvo
(adrese), zemes īpašuma ar nosaukumu (nosaukums), Jaunsilavas, Turku pagasts,
Līvānu novads ar kadastra Nr. (numurs), un 1/10 domājamā daļa no garāžu bloka uz
zemes vienības ar kadastra Nr. (numurs), un ar D. K. 2001. gada 13. jūnijā noslēgtā
zemes nomas līguma Nr. 35 darbība izbeidzas 2015. gada 31. decembrī, un pamatojoties
uz Ministru kabineta 1997. gada 15. aprīļa noteikumu Nr. 143 „Noteikumi par lauku
apvidu zemes nomas maksas maksimālo lielumu un samaksas kārtību” 4. punktu, kas
nosaka, ka „Zemes īpašnieki, kuriem ir atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, kas atrodas
juridisko personu lietošanā, pēc savstarpējas vienošanās par zemes nomas maksas
lielumu, zemes nomas maksas un zemes nodokļa maksāšanas kārtību slēdz ar
attiecīgajām juridiskajām personām rakstisku zemes nomas līgumu” un likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Noslēgt ar D. K., dzīvo (adrese), jaunu zemes nomas līgumu ar apbūves
tiesībām uz 10 (desmit) gadiem par zemes nogabalu nomu no nekustamā īpašuma ar
nosaukumu (nosaukums), Jaunsilavas, Turku pagasts, Līvānu novads, kopplatībā 17608
m2, tai skaitā:
1.1.1. no 1. zemes gabala ar kadastra apzīmējumu (apzīmējums) zemes nogabalu
17444 m2, kas sastāv no zemes 16600 m2 platībā, kas nepieciešams Līvānu novada
pašvaldībai piederošā īpašuma objekta - Jaunsilavas pamatskolas ēkas un inženierbūvju
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uzturēšanai, un zemes 844 m2 platībā, kas atbilst Turku pagasta Zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.4588 veiktajai atzīmei par lietu tiesībām, kas apgrūtina nekustamu
īpašumu 13.1. punktā nostiprinātai ceļa servitūta platībai - 10 m/83m - platība 0,04 ha;
1.1.2. no 2. zemes gabala ar kadastra Nr. 7686-007-0409 zemes nogabalu 164 m2
platībā, kas nepieciešams Līvānu novada pašvaldībai piederošā īpašuma – garāžas boksa
uzturēšanai.
1.2. Noteikt nomas maksu 1232,56 EUR (par nomātās zemes 1 m2 - 0,07 EUR)
apmērā gadā.
1.3. Noteikt, ka nomas maksas pārrēķins (nomas maksas starpība, kura rodas no
jaunās nomas maksas atņemot iepriekšējo nomas maksas apmēru) attiecībā uz jau
samaksāto nomas maksu par 2015. gadu veicama divu kalendāro nedēļu laikā no šī
lēmuma pieņemšanas dienas domes sēdē.
1.4. Atzīt, ka ar jaunā zemes nomas līguma parakstīšanas brīdi, zaudē spēku starp
ar D. K. 2001. gada 13. jūnijā noslēgtais Zemes nomas līgums Nr. 35 un pie tā noslēgtās
papildvienošanās.
1.5. Noteikt, ka atbildīgais par nomas līguma noslēgšanu ir Līvānu novada
domes juridiskās daļas vadītājs Gatis Pelēķis.
1.6. Noteikt, ka atbildīgā par zemes nomas līgumu nostiprināšanu zemesgrāmatā
ir Līvānu novada domes priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste.
Pielikumā: nomas Zemes nogabala izvietojuma shēma uz robežu plāna.
2. Sakarā ar ielu un ceļu investīciju projekta “Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu
māju iekšpagalma un skolas piebraucamo ceļu atjaunošana Jaunsilavās, Turku pagastā,
Līvānu novadā” realizāciju un ņemot vērā, ka piebraucamais ceļš līdz Jaunsilavas
pamatskolai atrodas uz A. D., dzīvo (adrese), zemes īpašuma ar nosaukumu
(nosaukums), Jaunsilavas, Turku pagasts, Līvānu novads ar kadastra Nr. (numurs), un
pamatojoties uz Ministru kabineta 1997. gada 15. aprīļa noteikumu Nr. 143 „Noteikumi
par lauku apvidu zemes nomas maksas maksimālo lielumu un samaksas kārtību” 4.
punktu, kas nosaka, ka „Zemes īpašnieki, kuriem ir atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi,
kas atrodas juridisko personu lietošanā, pēc savstarpējas vienošanās par zemes nomas
maksas lielumu, zemes nomas maksas un zemes nodokļa maksāšanas kārtību slēdz ar
attiecīgajām juridiskajām personām rakstisku zemes nomas līgumu” un likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 21. pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Noslēgt ar A. D., dzīvo (adrese), zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām
uz 10 (desmit) gadiem par zemes nogabala 2100 m2 platībā nomu, kas ir daļa no zemes
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gabala ar kadastra Nr. (numurs) ar nosaukumu (nosaukums), Līvānu novada Jaunsilavu
sādža”, Turku pagastā, Līvānu novadā, un kas atbilst Turku pagasta Zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 4633 veiktajai atzīmei par lietu tiesībām, kas apgrūtina nekustamu
īpašumu 5.1. punktā nostiprinātai ceļa servitūta - 10 m/ platība 0,07 ha un 6.1. punktā
nostiprinātai ceļa servitūta - 6 m/ platība 0,14 ha, platībai, pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, piebraucamā ceļa (turpmāk tekstā – inženierbūve) atjaunošanai un
uzturēšanai.
2.2. Noteikt nomas maksu 147,00 EUR (par nomātās zemes 1 m2 - 0,07 EUR)
apmērā gadā.
2.3. Noteikt, ka atbildīgais par nomas līguma noslēgšanu ir Līvānu novada
domes juridiskās daļas vadītājs Gatis Pelēķis.
2.4. Noteikt, ka atbildīgā par zemes nomas līgumu nostiprināšanu zemesgrāmatā
ir Līvānu novada domes priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos Renāte
Šmukste.
Pielikumā: nomas Zemes nogabala izvietojuma shēma uz robežu plāna.

3. Par telpu nomu VAS “Latvijas Pasts”.
Ziņo A. Vaivods
Izskatot Valsts akciju sabiedrības (VAS) “Latvijas Pasts”, reģ. Nr. 40003052790,
Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, LV1000, 2015. gada 8. septembra
vēstuli Nr. 04.1.2-2/434 “Par telpu lietošanu Domes ielā 3, Līvānos, Līvānu novadā”,
par Līvānu novada pašvaldībai piederošās ēkas Domes ielā 3, Līvānos 1. stāva telpu Nr.
11 un Nr. 13 ar kopējo platību 64,4 m2 nodošanu VAS lietošanā, lai nodrošinātu pasta
pakalpojumus Līvānu novadā, sakarā ar ūdensvada ūdens noplūdi VAS piederošajā
pasta ēkā Rūpniecības ielā 1, Līvānos, un minētās ēkas ekspluatācijas aizliegumu, un
ņemot vērā izveidojušos ārkārtas situāciju, un pamatojoties uz Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodika un nomas līguma tipveida
nosacījumiem” 4.10. punktu, 7. punktu un 9. punktu, un likuma „Par pašvaldībām” 14.
panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 10. punktu un 21. pantu, Līvānu novada
dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M.
Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam,
P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret”
– nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Nodot Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Pasts”, reģ. Nr. 40003052790,
Ziemeļu ielā 10, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā, LV1000, nomā Līvānu
inženiertehnoloģiju un inovāciju centra ēkas Domes ielā 3, Līvānos 1. stāva telpas ar
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litera Nr. 11 (45,1 m2 platībā) un Nr. 13 (19,3 m2 platībā) ar kopējo platību 64,4 m2 pasta
pakalpojumu sniegšanai uz 1 gadu, nosakot nomas maksu par iznomāto telpu 1m2
mēnesī 3,00 EUR un PVN.
2. Telpu nomas līgumā samaksu par siltumapgādes pakalpojumu noteikt
proporcionāli nomātai platībai.
3. Noteikt, ka atbildīgais par telpu nomas līguma slēgšanu ir Līvānu novada
domes juridiskās daļas vadītājs Gatis Pelēķis.
4. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu Inženiertehnoloģiju un
inovāciju centra vadītāja Zane Gaiduka.
Pielikumā: LIIC 1.stāva iznomāto telpu shēma uz 1 lpp.
4. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu.
Ziņo A. Vaivods, I. Peiseniece
1. Izskatot Līvānu novada Rudzātu vidusskolas 2015.gada 10.septembra vēstuli
Nr. 1-11/86 par atļauju Rudzātu vidusskolā, sakarā ar skolēnu skaita izmaiņām
2015./2016.mācību gada sākumā, organizēt mācību procesu, apvienojot 2.un 3.klasi,
kopā 12 skolēni, apvienojot 6.un 7.klasi, kopā 11 skolēni, un pamatojoties uz Līvānu
novada domes 2013.gada 26.septembra noteikumu Nr.6,,Valsts budžeta mērķdotācijas
aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 3.5. un
3.7. punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu, kurā
noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu programmas, un
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Usānei, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1.1. Atļaut Rudzātu vidusskolai 2015./2016. mācību gadā organizēt mācību
procesu:
1.1.1. apvienojot 2.un 3.klasi, kopā 12 skolēni,
1.1.2. apvienojot 6.un 7.klasi, kopā 11 skolēni.
1.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rudzātu vidusskolas direktors
Vladislavs Spriņģis.
2. Izskatot Līvānu novada Rožupes pamatskolas 2015.gada 10.septembra vēstuli
Nr. 1-12/47 par atļauju Rožupes pamatskolā, sakarā ar skolēnu skaita izmaiņām
2015./2016.mācību gada sākumā, organizēt mācību procesu apvienojot 3. un 5.klasi,
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kopā 13 skolēni, apvienojot 6. un 7.klasi, kopā 9 skolēni, un pamatojoties uz Līvānu
novada domes 2013.gada 26.septembra noteikumu Nr. 6 ,,Valsts budžeta mērķdotācijas
aprēķina un sadales kārtība Līvānu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 3.7.
punktu un likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu, kurā
noteikta pašvaldības autonomā funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības procesa apguvi un realizētu mācību priekšmetu programmas, un
likuma ,,Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome, atklāti balsojot deputātiem V.
Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G.
Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A.
Usānei, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
2.1. Atļaut Rožupes pamatskolai 2015./2016.mācību gadā organizēt mācību
procesu:
2.1.1. apvienojot 3. un 5. klasi, kopā 13 skolēni,
2.1.2. apvienojot 6. un 7.klasi, kopā 9 skolēni.
2.2. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir Rožupes pamatskolas direktors
Gundars Kucenčeirs.
5. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisijas apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods, I. Peiseniece, J. Magdaļenoks, kurš ierosina iekļaut komisijas sastāvā
Līvānu 1. vidusskolas direktoru Juri Iesalnieku.
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2015.gada 11.septembra vēstuli Nr.
1-16/23 “Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisijas apstiprināšanu” un saskaņā
ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616 “Kārtība, kādā
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu un Līvānu novada domes 2013.gada
26.septembra noteikumu Nr.6 “Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība
Līvānu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai” 2.11. punktu un sakarā ar
izmaiņām Līvānu novada domes 2010.gada 6.septembrī apstiprinātajā mērķdotācijas
sadales komisijā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu
novada dome, atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei,
M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J.
Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam un M.
Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
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1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisiju šādā sastāvā:
1.1. Aija Usāne- Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece;
1.2. Klavdija Daukšte – Līvānu novada domes deputāte, Līvānu 2.vidusskolas
direktore,
1.3. Māris Grigalis - Līvānu novada domes deputāts, Sutru pamatskolas
direktors,
1.4. Ilga Peiseniece – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja,
1.5. Ingūna Liepiņa - Līvānu novada domes ekonomiste,
1.6. Juris Iesalnieks- Līvānu 1. vidusskolas direktors.
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības pārvaldes
vadītāja Ilga Peiseniece.

6. Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu
Ziņo A. Vaivods, I. Peiseniece I. Jaunušāne
Izskatot Līvānu novada Izglītības pārvaldes 2015.gada 11.septembra vēstuli Nr.
1-16/23 “Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu” un
saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumu Nr.382 “Interešu
izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10.punktu, Līvānu novada domes 2013.gada
26.septembra noteikumu Nr.6 “Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un
finansēšanas kārtība Līvānu novadā” 6.punktu un sakarā ar izmaiņām Līvānu novada
domes 2010.gada 26.augustā apstiprinātajā interešu izglītības programmu izvērtēšanas
komisijā, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Līvānu novada dome,
atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N. Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I.
Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N. Liepniekam, J. Magdaļenokam, P.
Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A. Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” –
nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
1.1. Aija Usāne- Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece,
1.2. Mārīte Vilcāne – Līvānu novada domes deputāte,
1.3. Ilga Peiseniece – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja,
1.4. Ingūna Liepiņa - Līvānu novada domes ekonomiste,
1.5. Edīte Utnāne - Līvānu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba
speciāliste.
2. Noteikt, ka atbildīgā par šī lēmuma izpildi ir Līvānu novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Ilga Peiseniece.
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7. Par Nolikuma pasākumam “14. Latvijas putnu pašvaldību salidojums”
apstiprināšanu.
Ziņo A. Vaivods, U. Skreivers, G. Kraukle, I. Upeniece
Izskatot Līvānu novada domes sabiedrisko attiecību speciālistes Indras
Upenieces iesniegto Nolikuma pasākumam “14. Latvijas putnu pašvaldību salidojums”
projektu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 41. panta pirmās
daļas 2. punktu, Līvānu novada dome, , atklāti balsojot deputātiem V. Anspakam, N.
Brukmanim, K. Daukštei, M. Grigalim, I. Jaunušānei, J. Kirillovam, G. Krjukovai, N.
Liepniekam, J. Magdaļenokam, P. Romanovskim, Ē. Salcevičam, A. Usānei, A.
Vaivodam un M. Vilcānei „par”, „pret” – nav, „atturas” - nav
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nolikumu pasākumam “14. Latvijas putnu pašvaldību salidojums”
(skatīt Nolikumu pielikumā).
2. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada domes Sabiedrisko
attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Ginta Kraukle.
Pielikumā: nolikums uz 2 lpp.
Sēde beidzas plkst. 09.00
Protokols parakstīts 2015. gada 14. septembrī

Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
priekšsēdētāja padomniece
juridiskajos jautājumos

/paraksts/

R. Šmukste
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