LATVIJAS REPUBLIKA

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

Līvānu novada domes
ārkārtas sēdes protokols
LĪVĀNOS

2022. gada 30. augusts

Nr. 15

Sēdes sasaukta plkst.15:00
Sēdi atklāj plkst. 15:00
Sēdi vada: Andris Vaivods, Domes priekšsēdētājs
Sēdi protokolē: Inta Raubiška, Personāla vadības un administratīvā nodaļas vadītāja
Sēdē piedalās deputāti:
1. Andrejs Bondarevs
2. Dace Jankovska
3. Ināra Kalvāne
4. Ivans Matrosovs
5. Gatis Pastars
6. Pēteris Romanovskis
7. Kaspars Stikāns
8. Maija Spūle
9. Sanita Pinupe
10. Valdis Labinskis
11. Andris Vaivods
12. Mārīte Vilcāne
Nepiedalās deputāti:
1) Ginta Kraukle, attaisnojoša iemesla dēļ,
2) Jānis Klaužs, attaisnojoša iemesla dēļ,
3) Jānis Magdaļenoks, attaisnojoša iemesla dēļ
Sēdē piedalās:
1) Aija Usāne, izpilddirektora p.i.
2) Juris Sniķers, pašvaldības administrācijas vadītājs
3) Helēna Jablonska, Finanšu nodaļas vadītāja
4) Ilze Vanaga, Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.,
5) Antra Vilcāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja,
6) Gatis Pelēķis, vecākais juriskonsults,
7) Ingūna Liepiņa, ekonomiste

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 32. pantu, Līvānu novada dome
izskata iepriekš izsludināto domes sēdes
DARBA KĀRTĪBU:
1. Par noteikumiem „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā
paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo
ēdināšanai”. Ziņo Andris Vaivods.
2. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestādēs.. Ziņo Andris Vaivods.
3. Par Līvānu novada pašvaldības dotācijas daļas apstiprināšanu Rudzātu
vidusskolas izglītojamo ēdināšanai.. Ziņo Andris Vaivods.
4. Par nekustamā īpašuma "Vuceni", Silavās, Turku pagastā, Līvānu novadā
atsavināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
5. Par nekustamā īpašuma “Rožupes veikals”, Rožupes pagastā, Līvānu
novadā atsavināšanu. Ziņo Andris Vaivods.
1. Par noteikumiem „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā
paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības
izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai”
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātiem Andrejam Bondarevam, Gatim Pastaram
Izskatot noteikumu „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā
paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo
ēdināšanai“ projektu jaunā redakcijā un nolūkā atbalstīt ģimenes, kuru bērni mācās
Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs, piešķirot līdzekļus audzēkņu
ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu un 41. panta pirmās
daļas 2. punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs
Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans
Matrosovs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Valdim Labinskim
balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus Nr. 3 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības
budžetā paredzētos līdzekĻus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamo ēdināšanai” (skat. pielikumā).
2. Atzīt, ka ar 2022.gada 1.septembri zaudē spēku Līvānu novada domes 2019.
gada 31.janvāra noteikumi Nr.1 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā
paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo
ēdināšanai“, kas apstiprināti ar Līvānu novada domes 2019. gada 31.janvāra lēmumu
Nr. 1-5.
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3. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora p.i. Aija Usāne un Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāji.
Pielikumā: noteikumi ar pielikumiem uz 6 lpp.
2. Par ēdināšanas pakalpojumu maksu Līvānu novada pašvaldības
izglītības iestādēs.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātei Inārai Kalvānei
Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Aijas Usānes 2022.gada
25.augusta rīkotajā sanāksmē, kurā piedalījās Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestāžu, kuras nodrošina ēdināšanas pakalpojumu, vadītāji un virtuves darbinieki,
Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja p.i. Ilze Vanaga un pieaicinātie Līvānu
novada pašvaldības administrācijas speciālisti, tika izskatīts jautājums par ēdināšanas
maksu no 2022.gada 1.septembra. Sakarā ar pārtikas produktu cenu ievērojamu
pieaugumu, lai nodrošinātu veselīgu un līdzsvarotu uzturu atbilstoši Ministru kabineta
2012.gada 13.marta noteikumiem Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības
iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem
un ārstniecības iestāžu pacientiem”, ņemot vērā, ka izglītojamo ēdināšanas cenā tiek
iekļautas tikai pārtikas produktu iegādes izmaksas, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" –
nav un deputātam Valdim Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. No 2022.gada 1.septembra noteikt maksu par izglītojamo ēdināšanu Līvānu
novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestādēs (skatīt pielikumā):
1.1. maksa par izglītojamo ēdināšanu – brokastis – 0,40 EUR par 1 porciju;
1.2. maksa par izglītojamo ēdināšanu – pusdienas – 1,20 EUR par 1 porciju;
1.3. maksa par izglītojamo ēdināšanu – launags – 0,40 EUR par 1 porciju;
1.4. maksa par izglītojamo ēdināšanu – vakariņas – 0,60 EUR par 1 porciju.
2. No 2022.gada 1.septembra noteikt sekojošu maksu par Līvānu novada
pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu darbinieku ēdināšanu (skatīt
pielikumos):
2.1. maksa par darbinieku ēdināšanu – pusdienas - Līvānu 1.vidusskolā -1,85
EUR par 1 porciju;
2.2. maksa par darbinieku ēdināšanu – pusdienas - Līvānu pamatskolā -1,81
EUR par 1 porciju;
2.3. maksa par darbinieku ēdināšanu – pusdienas - Rožupes pamatskolā -1,98
EUR par 1 porciju;
2.4. maksa par darbinieku ēdināšanu – pusdienas - Jaunsilavas pamatskolā 1,72 EUR par 1 porciju;
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2.5. maksa par darbinieku ēdināšanu – pusdienas - Jersikas pamatskolā -1,78
EUR par 1 porciju.
3. Noteikt, ka ar šī lēmuma 2.3.punkta stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu
novada domes 2017.gada 28.decembra lēmuma Nr.20-12 1.4.punkts.
4. No 2022.gada 1.septembra noteikt maksu par Līvānu novada pirmsskolas
izglītības iestādes „Rūķīši” darbinieku ēdināšanu – pusdienas – 1,65 EUR par 1
porciju (skatīt pielikumā).
5. Izslēgt no Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” maksas
pakalpojumu cenrāža pakalpojuma veidu ”6. Maksa par izglītojamo ēdināšanu – dienā
(t.sk. brokastis, pusdienas, launags)” .
6. No 2022.gada 1.septembra iekļaut Līvānu novada pirmsskolas izglītības
iestādes „Rūķīši” maksas pakalpojumu cenrādī pakalpojuma veidus:
6.1. Maksa par izglītojamo ēdināšanu – brokastis – 0,40 EUR par 1 porciju;
6.2. Maksa par izglītojamo ēdināšanu – pusdienas – 1,20 EUR par 1 porciju;
6.3. Maksa par izglītojamo ēdināšanu – launags – 0,40 EUR par 1 porciju.
7. Iekļaut Līvānu 1.vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādī pakalpojuma
veidu – ēdināšanas pakalpojuma maksa mācību priekšmetu olimpiāžu, semināru,
sacensību un citu pasākumu dalībniekiem no citām pašvaldībām - pusdienas – 1,85
EUR un PVN 21% 0,39 EUR (skatīt pielikumā).
8. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir izglītības iestāžu – Līvānu
novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši”, Līvānu 1.vidusskolas, Līvānu
pamatskolas, Rožupes pamatskolas, Jaunsilavas pamatskolas, Jersikas pamatskolas –
vadītāji.
Pielikumā:
1) Līvānu novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu maksas
pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.,
2) Līvānu 1.vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.,
3) Līvānu pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.,
4) Rožupes pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.,
5) Jaunsilavas pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.,
6) Jersikas pamatskolas maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lpp.,
7) Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” maksas pakalpojumu
cenrādis uz 1 lpp.
3. Par Līvānu novada pašvaldības dotācijas daļas apstiprināšanu Rudzātu
vidusskolas izglītojamo ēdināšanai.
Ziņo Andris Vaivods
Vārds tiek dots deputātam Kasparam Stikānam
Saskaņā ar zemnieku saimniecības „Līči”, reģistrācijas Nr.47701002539,
juridiskā adrese „Līči”, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads 2022. gada 18. jūlija
iesniegumu Nr. LNP/2.1.6/22/1886 un 2022. gada 26. augusta iesniegumu Nr.
LNP/2.1.6/22/1886 ar kuru tiek lūgts mainīt skolēnu ēdināšanas pakalpojumu cenu
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Rudzātu vidusskolā 2021.gada 8.oktobra līgumam Nr. LNP/2-13.1.3/21/155, no
2022.gada 1.septembra nosakot brokastu cenu 0,88 EUR (ieskaitot PVN), pusdienu
cenu - 2,72 EUR (ieskaitot PVN), launaga cenu - 0,76 EUR (ieskaitot PVN),
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 3. punktu, Līvānu
novada domes 2022.gada 30. augusta noteikumu Nr. 3 “Kārtība, kādā piešķir un
izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības
iestāžu izglītojamo ēdināšanai” 6.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 27.punktu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Valdim Labinskim
balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Ar 2022.gada 1.septembri apstiprināt no Līvānu novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem finansējamo dotācijas daļu Rudzātu vidusskolas pirmsskolas grupu
audzēkņu ēdināšanai:
1.1. brokastīm 0,48 EUR apmērā vienam audzēknim par vienu ēdināšanas
reizi;
1.2. pusdienām 1,52 EUR apmērā vienam audzēknim par vienu ēdināšanas
reizi;
1.3. launagam 0,36 EUR apmērā vienam audzēknim par vienu ēdināšanas
reizi.
2. Noteikt, ka atbildīgie par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
izpilddirektora p.i. Aija Usāne un Rudzātu vidusskolas direktore Valentīna Vaivode.
Pielikumā:

1) ZS “Līči” līguma kopija;
2) ZS “Līči” 18.07.2022 iesnieguma kopija;
3) ZS “Līči” 26.08.2022 iesnieguma kopija.

4. Par nekustamā īpašuma "Vuceni", Silavās, Turku pagastā,
Līvānu novadā atsavināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Paskaidro Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne
Līvānu novada pašvaldībā ir saņemts S. M., deklarētā dzīvesvieta: (adrese),
2022. gada 7. jūlija iesniegums (reģistrēts 07.07.2022., reģ. Nr. LNP/2.7.1/22/1056)
par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76860050097 atsavināšanu, jo uz tās
atrodas viņa piederošs būvju īpašums “Vuceni”, Silavas, Turku pagasts, Līvānu
novads ar kadastra numuru 7686 505 0011.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 76860050097 ir Līvānu novada
pašvaldības īpašuma ar kadastra numuru 76860050097 sastāvā. Īpašumtiesības
nostiprinātas zemesgrāmatā – Turku pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.
100000628655, 2022. gada 9. augustā.
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2022. gada 25. jūlijā starp Līvānu novada pašvaldību un S. M. ir noslēgts
zemes nomas līgums Nr. LNP/2.13.4.1/22/60. Uz iznomātā zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 76860050097 atrodas S. M. piederošas būves ar kadastra apzīmējumu
76860050097001 un 76860050097002. Īpašumtiesības nostiprinātas zemesgrāmatā,
Turku pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000624026, 29.06.2022.
SIA “Latio” 2022. gada 24. augusta vērtējumā Nr. V/22-3080 nekustamā
īpašuma Līvānu novadā, Turku pagastā, Silavās, „Vuceni” aprēķinātā tirgus vērtība ir
EUR 5500 (pieci tūkstoši pieci simti euro).
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3. punktu, 5.
panta pirmo daļu, 8. panta otro un trešo daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, 44.
panta trešo daļu, 441. pirmo un otro daļu, 45. panta sesto daļu, Līvānu novada dome
atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace
Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne, Ivans Matrosovs, Kaspars Stikāns, Maija
Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis, Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" –
nav un deputātam Valdim Labinskim balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu
76860050097 "Vuceni", Silavas, Turku pagasts, Līvānu novads, kas sastāv no
atsevišķa apbūvēta zemes gabala 0.8074 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76860050097.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 76860050097
"Vuceni", Silavas, Turku pagasts, Līvānu novads nosacīto cenu 5500 EUR (pieci
tūkstoši pieci simti euro).
3. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, S.
M., deklarētā dzīvesvieta: (adrese), nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu
76860050097 "Vuceni", Silavas, Turku pagasts, Līvānu novads, kas sastāv no
atsevišķa apbūvēta zemes gabala 0.8074 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
76860050097 par noteikto maksu 5500 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro).
4. Atsavināšanas ierosinātajai S. M. viena mēneša laikā no piedāvājuma
saņemšanas dienas rakstiski paziņot par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un četru
mēnešu laikā veikt pirkuma maksas samaksu 5500 EUR (pieci tūkstoši pieci simti
euro), to ieskaitot Līvānu novada pašvaldības, reģ. Nr. 90000065595, AS „SEB
banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr. LV14UNLA0050018690074.
5. Noteikt, ka pirkuma līgums ar S. M. noslēdzams pēc lēmuma 4. punktā
noteiktās maksas veikšanas.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra
Vilcāne, atbildīgā par līguma slēgšanu – Personāla vadības un administratīvās nodaļas
vadītāja Inta Raubiška.
7. 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.

6

5. Par nekustamā īpašuma “Rožupes veikals”, Rožupes pagastā,
Līvānu novadā atsavināšanu.
Ziņo Andris Vaivods
Paskaidro Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra Vilcāne
Līvānu novada pašvaldībā 2020. gada 15. jūlijā ir saņemts SIA “TU Lauki”,
reģistrācijas Nr. 41503019640, juridiskā adrese: Brīvības iela 2, Preiļi, Preiļu novads
iesniegums par zemes vienības “Rožupes veikals” nodošanu atsavināšanai.
Līvānu novada pašvaldības nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7666 010
0169 reģistrēts zemesgrāmatā, Daugavpils tiesas Rožupes pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr. 100000616866, sastāv no zemes vienības 0,1472 ha platībā ar
kadastra apzīmējumu 7666 010 0196, adrese: "Rožupes veikals", Rožupes pag.,
Līvānu novads.
Uz zemes vienības atrodas SIA “TU Lauki”, reģistrācijas Nr. 41503019640,
piederošas būves ar kadastra apzīmējumiem 7666 010 0196 001 un 7666 010 0196
002, reģistrētas zemesgrāmatā, Daugavpils tiesas Rožupes pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr. 100000557435.
Starp Līvānu novada pašvaldību un SIA “TU Lauki”, reģistrācijas Nr.
41503019640, 2009. gada 30. decembrī ir noslēgts zemes nomas līgums Nr. 208 par
zemes vienības nomu.
SIA “Latio” 2022. gada 11. februāra vērtējumā Nr. V/22-520 nekustamā
īpašuma Līvānu novadā, Rožupes pagastā, „Rožupes veikals” aprēķinātā tirgus
vērtība ir EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti euro).
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3. punktu, 5.
panta pirmo daļu, 8. panta otro un trešo daļu, 37. panta pirmās daļas 4. punktu, 44.
panta trešo daļu, 441. pirmo un otro daļu, 45. panta sesto daļu, Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma
25. panta ceturto daļu, Līvānu novada dome atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par"
(Andrejs Bondarevs, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Gatis Pastars, Ināra Kalvāne,
Ivans Matrosovs, Kaspars Stikāns, Maija Spūle, Mārīte Vilcāne, Pēteris Romanovskis,
Sanita Pinupe), "Pret" – nav, "Atturas" – nav un deputātam Valdim Labinskim
balsošanā nepiedaloties
NOLEMJ:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7666 010 0169
"Rožupes veikals", Rožupes pagasts, Līvānu novads, kas sastāv no atsevišķa apbūvēta
zemes gabala 0,1472 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0169.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7666 010 0169
"Rožupes veikals", Rožupes pagasts, Līvānu novads nosacīto cenu 1500 EUR (viens
tūkstotis pieci simti euro).
3. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdošanu par brīvu cenu, SIA
“TU Lauki”, reģistrācijas Nr. 41503019640, juridiskā adrese: Brīvības iela 2, Preiļi,
Preiļu novads, nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7666 010 0169 "Rožupes
veikals", Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads, kas sastāv no atsevišķa apbūvēta
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zemes gabala 0,1472 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7666 010 0079 par noteikto
maksu 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro).
4. Atsavināšanas ierosinātajai SIA “TU Lauki” viena mēneša laikā no
piedāvājuma saņemšanas dienas rakstiski paziņot par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu un četru mēnešu laikā veikt pirkuma maksas samaksu 1500 EUR (viens
tūkstotis pieci simti euro), to ieskaitot Līvānu novada pašvaldības, reģ. Nr.
90000065595, AS „SEB banka” UNLALV2X, norēķinu kontā: Nr.
LV14UNLA0050018690074.
5. Noteikt, ka pirkuma līgums ar SIA “TU Lauki” noslēdzams pēc lēmuma
4. punktā noteiktās maksas veikšanas.
6. Noteikt, ka atbildīgā par lēmuma izpildi ir Līvānu novada pašvaldības
administrācijas Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītāja Antra
Vilcāne, atbildīgā par līguma slēgšanu – Personāla vadības un administratīvās nodaļas
vadītāja Inta Raubiška.
7. 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 slēgta plkst. 15:21
Protokols parakstīts 2022. gada 31. augustā
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

A. Vaivods

Sēdi protokolēja
Personāla vadības un
administratīvās nodaļas vadītāja

/paraksts/

I. Raubiška
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