
 

    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 

Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv 
 

DOMES    SĒDES    PROTOKOLS 
Lubānā 

 

2010.gada 26.augustā                                                 Nr. 9 

Sēde sasaukta plkst.14.00 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

 

Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs 

Protokolē –        Sandra LĪCĪTE, tehniskā sekretāre. 

Piedalās –  

Deputāti:             Tālis SALENIEKS 

   Juris MITJAKOVS 

Māris VALAINIS (līdz darba kārtības 15.jautājumam) 

                            Mārīte KOTĀNE 

                            Līga ŠPUNE     

                            Ilze KRAUKLE 

Iveta PEILĀNE 

Inese LĪBERE 

Anita SLUCKA 

Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors      

Nepiedalās –  

Deputāti:            Rudīte KOLĀTE- aizņemta pamatdarbā 

                            Guntis KLIKUČS- aizņemts pamatdarbā 

   Ilgonis LOSĀNS- aizņemts pamatdarbā 

   Laila OZOLIŅA- aizņemta pamatdarbā 

 

                                

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks atklāj domes sēdi, iepazīstina ar sēdes darba 

kārtību un lūdz iekļaut darba kārtībā jautājumu 20. „Par ESF finansētā projekta „Lubānas 

novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” īstenošanu” un 21. „Par pirmpirkuma 

tiesību izskatīšanu”, kā arī izslēgt jautājumu 20. „Iesniegumi”.  

 

Atklāti balsojot: PAR - 9 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Līga Špune, 

Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Māris Valainis, Anita Slucka), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Lubānas novada dome n o l e m j: 

 

Apstiprināt sekojošu darba kārtību : 

1. Informācija par aktualitātēm pašvaldībā. 

2. Par grozījumiem 2010.gada budžetā. 

3. Par aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases projekta „Lubānas vidusskolas sporta 

kompleksa rekonstrukcija”. 

4. Par līdzfinansējumu projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā un PII „Rūķīši”. 

5. Par grozījumiem darba samaksas nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba samaksas 

kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” pielikumā Nr.1 
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„Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības administrācijas un iestāžu 

darbinieku amatu saraksts”. 

6. Par pašvaldības iestādes “Lubānas novada sociālais dienests” direktora iecelšanu. 

7. Par pašvaldības iestādes “Lubānas novada sociālais dienests” direktora amatalgas 

apstiprināšanu. 

8. Par zemes jautājumiem 

9. Par adresācijas jautājumu. 

10. Par iesaistīšanos Madonas novada fonda izsludinātajā projektu konkursā. 

11. Par sadarbības līgumu ar Madonas novada pašvaldību par piedalīšanos ESF 

izsludinātajā atklātā projektu konkursā apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”. 

12. Par saistošajiem noteikumiem „Par aprūpi mājās Lubānas novadā”. 

13. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikumu. 

14. Par grozījumiem Lubānas pilsētas bibliotēkas nolikumā. 

15. Par Madonas novada bibliotēkas apstiprināšanu reģionālās novada bibliotēkas statusā. 

16. Par nepilno klašu komplektiem Meirānu Kalpaka pamatskolā. 

17. Par Rudens gadatirgu. 

18. Par domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka atvaļinājumu. 

19. Par Lubānas vidusskolas 10.klases sadalīšanu. 

20. Par ESF finansētā projekta „Lubānas novada attīstības plānošanas dokumentu 

izstrāde” īstenošanu. 

21. Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu. 

 

 

1.§ 

Informācija par aktualitātēm pašvaldībā 

Ziņo: T.Salenieks, I.Bodžs, M.Kotāne, J.Mitjakovs, A.Slucka 

 

- Priekšsēdētāja informācija; 

- Pašvaldības izpilddirektora informācija par iepriekšējās sēdes lēmumu izpildi un 

pašreizējām aktualitātēm; 

- Par komiteju darbu. 

 

Par šo jautājumu nebalso un lēmums netiek pieņemts. 

 

 

2.§ 

Par grozījumiem 2010.gada budžetā 

Ziņo: Tālis Salenieks 

 

Iepazīstas ar galvenās grāmatvedes Ingrīdas Loginas sagatavotajiem grozījumiem 

2010.gada budžetā projektu, ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (23.08.2010., prot.Nr.8) 

lēmumu, 

 

 atklāti balsojot: PAR - 9 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte 

Kotāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

1. Apstiprināt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2010.gada budžetu”. 
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2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

2010.gada budžetu””. 

3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam, 

3.1. Saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2010.gada 

budžetu””, triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijai; 

3.2. Saistošie noteikumi Nr.9 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2010.gada 

budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

Pielikumā Nr.1 – Saistošie noteikumi Nr.9 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 ”Par 

2010.gada budžetu”” uz 1 lapas. 
 

 

3.§ 

Par aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases projekta 

„Lubānas vidusskolas sporta kompleksa rekonstrukcija” 

Ziņo: Ivars Bodžs 

 

Pamatojoties uz 29.04.2010. Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās 

lauksaimniecības pārvaldes lēmumu par projekta „Lubānas vidusskolas sporta kompleksa 

rekonstrukcija” iesnieguma apstiprināšanu,  

 

atklāti balsojot: PAR - 9 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte 

Kotāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases uz 15 (piecpadsmit) gadiem ar Valsts kases noteikto 

procentu likmi (8.225 %) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 

līdzfinansētā projekta „Lubānas vidusskolas sporta kompleksa rekonstrukcija” realizēšanai 

LVL 137 933 (viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs lati 00 

sant.) vai ekvivalentu citā valūtā. 

Plānotais atliktais pamatsummas maksājums 3 gadi: pamatsummas atmaksu sākot ar 2013. 

gada 1.oktobri, pilnīgu atmaksu veicot līdz 2025.gada 30.septembrim. 

 

2. Aizņēmuma pamatsummas un procentu maksājumu atmaksu garantēt ar pašvaldības 

budžeta līdzekļiem atbilstoši pievienotajam aizņēmuma atmaksas grafikam. 

 

Pielikumā Nr.7- Aizņēmuma no valsts kases atmaksas grafiks uz 2 lapām. 

 

 

4.§ 

Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

“Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā”  

un Lubānas PII „Rūķīši”” ieviešanu 
Ziņo: Ivars Bodžs 

 

 Ņemot vērā Finanšu komitejas 23.08.2010.  lēmumu (prot.Nr.8), 

 

atklāti balsojot: PAR - 9 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte 

Kotāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 
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1. Īstenot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētu atklāta konkursa projektu 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Lubānas veselības 

un sociālās aprūpes centrā un Lubānas PII „Rūķīši” par kopīgo summu 438 594.92 

LVL (četri simti trīsdesmit astoņi tūkstoši pieci simti deviņdesmit četri lati 92 

santīmi). 

 

2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 87 718.98 LVL (astoņdesmit septiņi tūkstoši 

septiņi simti astoņpadsmit lati 98 santīmi) jeb 20% apmērā no kopējām 

(attiecināmajām) izmaksām. 

 

 
5.§ 

Par grozījumiem darba samaksas nolikuma Nr. 5 „Nolikums par darba samaksas kārtību un 

sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” (apstiprināts ar 2009.gada 30.jūlija sēdes 

lēmumu, prot.Nr.8, 10.§)  pielikumā Nr. 1 „Lubānas novada domes amatpersonu un pašvaldības 

administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts” 

Ziņo: Ivars Bodžs 

1. 

 Pamatojoties uz Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces iesniegumu 

par to, ka sakarā ar audzēkņu skaita samazināšanos un nolūkā racionālāk izlietot internāta 

uzturēšanai paredzētos izdevumus, iespējams likvidēt vienu internāta apkopēja štata vienību. 

Ietaupītos līdzekļus izlietojot Meirānu Kalpaka pamatskolas pedagogu atlīdzībai. 

Ņemot vērā Finanšu komitejas ieteikumu (23.08.2010, prot.Nr.8), 

 

atklāti balsojot: PAR - 9 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte 

Kotāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

 Nolūkā optimizēt izglītības finansēšanai paredzētos pašvaldības budžeta līdzekļus, 

veikt izmaiņas nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām 

garantijām Lubānas novada pašvaldībā” (apstiprināts ar 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmumu, 

prot.Nr.8, 10.§) pielikumā Nr.1 „Lubānas novada domes amatpersonu un pašvaldības 

administrācijas darbinieku amata saraksts”: 

likvidēt internāta apkopēja štata vienību, nesamazinot kopējo Meirānu Kalpaka pamatskolas 

uzturēšanai paredzēto līdzekļu apjomu ar š.g. 1.septembri.  

 

2. 

 Sakarā ar pašvaldības sociālā dienesta funkciju nodošanu pašvaldības iestādei 

„Lubānas novada sociālais dienests”, ņemot vērā Finanšu komitejas (23.08.2010, protokols 

Nr.8) ieteikumu,  

 

atklāti balsojot: PAR - 9 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte 

Kotāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

 Izdarīt izmaiņas nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām 

garantijām Lubānas novada pašvaldībā” (apstiprināts ar 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmumu, 

prot.Nr.8, 10.§)  pielikumā Nr. 1 „Lubānas novada domes amatpersonu un pašvaldības 

administrācijas darbinieku amata saraksts”:  
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Deputāte Inese Lībere kā ieinteresētā persona domes darba kārtības 6. un 7.punktā 

balsošanā nepiedalās. 

 

6.§ 

Par pašvaldības iestādes “Lubānas novada sociālais dienests” direktora iecelšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 9) daļu,  

 

atklāti balsojot: PAR - 8 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte 

Kotāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

 Iecelt par pašvaldības iestādes “Lubānas novada sociālais dienests” direktori Inesi 

Līberi, personas kods: xxx. 

 

 

7.§ 

Par pašvaldības iestādes “Lubānas novada sociālais dienests” direktora amatalgas 

apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

 

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 13) daļu, 

 

atklāti balsojot: PAR - 8 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte 

Kotāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

   

Noteikt pašvaldības iestādes “Lubānas novada sociālais dienests” direktora amatalgu 

Ls 640 (seši simti četrdesmit lati)  mēnesī ar 2010.gada 1.septembri. 

 

 

8. § 

Par zemes jautājumiem 

Ziņo: Juris Mitjakovs 
 

1. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma  

Lubānas novada Lubānā „Kraujas” sadalīšanai 

 

Izskata Kārļa Ozoliņa, dzīvo xxx, 2010.gada 16.augusta iesniegumu (reģ. Nr.1-

22/328) par nekustamā īpašuma „Kraujas” sadali divos atsevišķos īpašumos. 

 Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 8.pantu, kur teikts, ka zemes ierīcības 

projektu iztrādā  zemesgabalu sadalīšanai, 5.pantu, kur teikts, ka zemes ierīcības projektu 

ierosina zemes īpašnieks attiecībā uz saviem īpašumiem, pamatojoties uz MK 11.12.2007. 

noteikumiem Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punktu, kur teikts, ka 

pašvaldība pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem,  
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atklāti balsojot: PAR - 9 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte 

Kotāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

1. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kraujas”, kadastra 

numurs:7013-004-0003, 8080 m² platībā sadalīšanai, neparedzot nosacījumus projekta 

izstrādei. 

2. Zemes ierīcības projektu izstrādāt uz zemes robežu plāna pamata mērogā 1:1000. 

3. Noteikt, ka zemes ierīcības projektu pašvaldībā saskaņo ar Attīstības daļas vadītāju 

Egilu Rēveli. 

Pielikumā Nr.2-  Izvērsts lēmums, Kārļa Ozoliņa iesniegums, zemes robežu plāna kopija, 

Zemesgrāmatu akta kopija –dokumenti uz 5 lapām. 

 

2. 

Par nekustamā īpašuma Lubānas novada Indrānu pagasta „Dambīši”  

sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

 

Izskata Beatrises Neimanes, dzīvo xxx, 2010.gada 4.augusta iesniegumu (reģ. 

pašvaldībā ar Nr.1-22/325) par nekustamā īpašuma Lubānas novada Indrānu pagasta 

„Dambīši” sadali divos atsevišķos īpašumos un nosaukuma piešķiršanu 

Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 15.pantu, kur 

teikts, ka nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā 

arī viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai apstiprina, 

ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, 

ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus apstākļus, pamatojoties uz MK noteikumiem 

Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.1.punktu, kur teikts, ka administratīvajā 

teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties, ņemot vērā Lubānas novada Indrānu pagasta teritorijas 

plānojumu, saskaņā ar Beatrises Neimanes personīgo iesniegumu,  

 

atklāti balsojot: PAR - 9 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte 

Kotāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

1. Sadalīt Lubānas novada Indrānu pagasta nekustamo īpašumu „Dambīši”, kadastra numurs 

pamatgabalam: 7058-005-0047, divos atsevišķos īpašumos: jauna nekustamā īpašuma 

veidošanai atdalīt zemesgabalu ar kadastra  numuru: 7058-001-0074, platība – 3,2 ha, 

atdalītajam zemesgabalam piešķirt nosaukumu: „Paulas”; 

2. Sakarā ar to, ka Indrānu pagasta teritorijā ir divi īpašumi ar vienādām adresēm, mainīt 

adresi un nosaukumu paliekošajam īpašumam no „Dambīši” uz „Dambīšu mājas”.  

Pielikumā Nr.3- izvērsts lēmums, Beatrises Neimanes iesniegums, Indrānu pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr.235 noraksts, zemes izvietojuma shēma, zemes robežu plāna 

kopija –dokumenti kopā uz 4 lapām.  

 

 

9.§ 

Par adresācijas jautājumu 

Ziņo: Ivars Bodžs 
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Pašvaldības administratīvajā teritorijā ir adresācijas objekti, kam nav piešķirtas adreses 

(nosaukumi):  

 iela starp Sporta un Krasta ielu;  

 iela, kas savieno Parka un Ozolu ielu pie veikala „Parks”; 

 iela uz attīrīšanas staciju.   

 Pamatojoties uz MK 03.11.2009. „Adresācijas sistēmas noteikumu” 8.punktu, kur 

teikts, ka pašvaldības dome piešķir, maina, likvidē nosaukumus vai numurus saskaņā ar 

teritorijas plānojumu, 15.pantu, kur teikts, ka nosaukumus administratīvajām teritorijām un 

to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei 

paredzētajām zemes vienībām piešķir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma 

noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves 

un citus apstākļus, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas (23.08.2010., 

protokols Nr.8) priekšlikumiem, 

 

atklāti balsojot: PAR - 9 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte 

Kotāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

1. Ielai starp Sporta un Krasta ielu (līdz šim- Šķērsiela Nr.1)-  piešķirt nosaukumu PELDU 

iela. 

2. Ielai, kas savieno Parka un Ozolu ielu pie veikala „Parks” (līdz šim- Šķērsiela Nr.2)- 

piešķirt nosaukumu ĪSĀ iela. 

3. Ielai uz attīrīšanas staciju (līdz šim- Šķērsiela Nr.3)-  piešķirt nosaukumu PLOSTNIEKU 

iela.   

 

 

10. § 
Par iesaistīšanos Madonas novada fonda izsludinātajā projektu konkursā 

Ziņo: Juris Mitjakovs 

 

Ņemot vērā Attīstības komitejas priekšlikumus (prot.Nr.8; 23.08.2010.),  

 

atklāti balsojot: PAR - 9 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte 

Kotāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

Iesaistīties Madonas novada fonda izsludinātajā projektu konkursā atbalstāmajās 

aktivitātēs: 

- represēto piemiņas vietas Aiviekstes krastā labiekārtošana; 

- vēsturisko liecību piemiņas istaba atjaunotajā Oskara Kalpaka 4 ēkā. 

 

 

11. § 
Par partnerību  ar Madonas novada pašvaldību ESF izsludinātajā atklātā projektu konkursa 

apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstība reģionos” 
Ziņo: Inese Lībere 

 

 Ņemot vērā Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas ieteikumu 

(23.08.2010., protokols Nr.8) 
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atklāti balsojot: PAR - 9 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte 

Kotāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

1. Piedalīties partnerībā ar Madonas novada pašvaldību ESF izsludinātajā atklātā projektu 

konkursa apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās 

aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”. 

 

2. Slēgt sadarbības līgumu ar Madonas novada pašvaldību par piedalīšanos projektā 

„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība 

reģionos”. 

 

 

12. § 
Par saistošajiem noteikumiem „Par aprūpi mājās Lubānas novadā” 

Ziņo: Inese Lībere 

 

 Deputāti iepazīstas ar Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas sagatavoto  

(23.08.2010., protokols Nr.8) saistošo noteikumu projektu „Par aprūpi mājās Lubānas 

novadā. 

 

Atklāti balsojot: PAR - 9 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte 

Kotāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumos Nr. 10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā”.  

 

2. Saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību: 

1.1. Saistošos noteikumus Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā” triju darba dienu 

laikā pēc to parakstīšanas elektroniski un rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijai atzinuma saņemšanai; 

2.2. Pēc atzinuma saņemšanas, saistošos noteikumus publicēt novada pašvaldības mājas 

lapā, laikrakstā „Lubānas Ziņas” un ar tiem var iepazīties Lubānas novada domē, 

Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā. 

 

3.   Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

Pielikumā Nr.4- Saistošie noteikumi Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā” uz 4 lapām. 

 

 

13.§ 

Par Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikumu 
Ziņo: Anita Slucka 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas ieteikumu (23.08.2010, 

prot.Nr.7,1.§), 

 

atklāti balsojot: PAR - 9 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte 

Kotāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 
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Apstiprināt nolikumu Nr.5 „Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikums”. 

 

P ielikumā Nr.5-  Nolikums Nr.5 „Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikums” uz 9 lapām. 

 

 

14.§ 
Par grozījumiem Lubānas pilsētas bibliotēkas nolikumā 

Ziņo: Ivars Bodžs 

 

Izskata Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītājas Ingunas Kaņepones iesniegumu 

(23.08.2010., 1-14/368) par izmaiņām Lubānas pilsētas bibliotēkas nolikumā (apstiprināts ar 

domes 29.12.2009. lēmumu, prot.Nr.15;15.§), mainīt bibliotēkas struktūrvienību nosaukumus, 

jo jaunā redakcija pareizāk atspoguļo bibliotēkas nodaļu būtību un šādā redakcijā ir 

atrodamas nodaļas arī bibliotēku sistēmā „Alise”. 

 

atklāti balsojot: PAR - 9 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte 

Kotāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

Aizstāt Lubānas pilsētas bibliotēkas nolikuma 28.punktā vārdus „...Pieaugušo 

apkalpošanas nodaļa, Bērnu apkalpošanas nodaļa....” ar vārdiem „Pieaugušo literatūras 

nodaļa, Bērnu literatūras nodaļa.” 
 

 

 

15.§ 

Par Madonas novada bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu 

reģiona galvenās bibliotēkas statusam 

Ziņo: A.Slucka 

 

Sakarā ar  05.08.2010. Bibliotēku padomes vēstuli Nr. 1.3.1-5/2056, kurā pašvaldība 

aicināta pieņemt lēmumu par Madonas novada bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona 

galvenās bibliotēkas statusam un Izglītības, kultūras un sporta komitejas (23.08.2010., 

prot.Nr.7, 3. §) lēmumu, 

 

atklāti balsojot: PAR - 9 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte 

Kotāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

Izvirzīt   Madonas novada bibliotēku par  reģiona galveno bibliotēku. 

 

 

Deputāts Māris Valainis plkst. 18.00 beidz darbu domes sēdē. 

 

 

16. § 

Par nepilno klašu komplektiem Meirānu Kalpaka pamatskolā 

Par Meirānu Kalpaka pamatskolas klašu piepildījumu 2010./2011.mācību gadā 

Ziņo: A.Slucka 

 



10 

 

Izskata Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 23.08.2010.,   

iesniegumu (reģ.Nr.1-14/366) par atļauju atvērt nepilnu klašu komplektu sākumskolā. 

Sakarā ar nepilno bērnu skaita piepildījumu Meirānu Kalpaka pamatskolas klasēs un 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas (23.08.2010., prot.Nr.7, 4. §, 1.p.) ieteikumu, 

 

atklāti balsojot: PAR - 8 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Ilze Kraukle, 

Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

 Atļaut Meirānu Kalpaka pamatskolā 2010./2011.mācību gadā atvērt trīs nepilnu klašu 

komplektus- apvienota 1.un 3.klase (6 izglītojamie), apvienota 2. un 4.klase (6 izglītojamie) 

un 5.un 6.klase (7 izglītojamie). 

 

 

17.§ 

Par rudens gadatirgu 

Ziņo: Juris Mitjakovs 

  

Ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas priekšlikumu (23.08.2010., 

protokols Nr.8), 

 

atklāti balsojot: PAR - 8 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Ilze Kraukle, 

Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

 Rīkot Rudens gadatirgu 2010.gada 18.septembrī Lubānā Centra laukumā. 

 

 

18. § 

Par domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ikgadējo atvaļinājumu 

Ziņo: Tālis Salenieks 

 

 Izskata domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka 25.08.2010. iesniegumu (Reģ.Nr.1-

22/353) par daļēja ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu.  

 

atklāti balsojot: PAR - 8 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Ilze Kraukle, 

Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam daļēju ikgadējo atvaļinājumu 2 

(divas) kalendārās nedēļas par nostrādāto laika posmu no 01.08.2009. - 31.07.2010., 

sākot ar 2010.gada 6.septembri  līdz 19.septembrim. 

2. Atvaļinājuma laikā Tālim Saleniekam saglabāt pirmā paraksta tiesības kredītiestādēs un 

Valsts kasē. 

3. Domes priekšsēdētāja vietniekam Jurim Mitjakovam, domes priekšsēdētāja atvaļinājuma 

laikā, noteikt darba samaksu Ls 3,25 (trīs lati 25 santīmi) stundā par nostrādāto laiku.  

 

 

19. § 

Par Lubānas vidusskolas 10.klašu sadalīšanu 
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Ziņo; Tālis Salenieks 

 

Izskata Lubānas vidusskolas direktores Maijas Krustas iesniegumu, reģistrētu 

pašvaldības lietvedībā 25.08.2010., 1-14/370, par atļaujas saņemšanu 2010./2011. mācību 

gadā veidot 2 (divas) 10.klases, jo uz iesnieguma datumu mācībām 10.klasē pieteikušies 27 

skolēni un šādam skolēnu skaitam neatbilst lielākā daļa skolas mācību telpu. Bijušās 9.klases 

ir arī  ļoti atšķirīgas gan mācību procesā, gan individuāli. 

Atklāti balsojot: PAR - 8 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Ilze 

Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

 Atļaut Lubānas vidusskolā 2010./2011.mācību gadā veidot 2 (divas) 10.klases ar 

kopējo skolēnu skaitu -27 (divdesmit septiņi). 

 

 

20.§ 

Par ESF finansētā projekta „Lubānas novada attīstības plānošanas dokumentu 

izstrāde” īstenošanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

 

Izpilddirektors informē par iespēju izstrādāt Lubānas novada integrētās attīstības 

programmu 2011.-2018. gadam un Lubānas novada teritorijas plānojumu 2011.-2023.gadam, 

ja pašvaldība iesaistītos ESF programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitātē 

„Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana, 

iesniedzot projektu „Lubānas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”. 

Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Ilze 

Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

1. Īstenot Eiropas Sociālā fonda finansēto darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība” aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana” projektu „Lubānas novada attīstības plānošanas dokumentu 

izstrāde” par kopīgo summu LVL 33 683.64 (Trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti 

astoņdesmit trīs lati sešdesmit četri santīmi). 

 

2. Apstiprināt projektā iekļautās aktivitātes- Lubānas novada integrētās attīstības 

programmas 2011.-2018.gadam un Lubānas novada teritorijas plānojuma 2011.-

2023.gadam izstrāde.  

 

 

21.§ 

Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu 

Ziņo: J.Mitjakovs 

 

Izskata Daigas Rubenes, personas kods xxx, deklarētā dzīvesvieta- xxx, iesniegumu, 

(reģistrētu pašvaldībā 25.08.2010, Nr.1-22/354) ar lūgumu izskatīt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu „Eglaines 1”, kas atrodas Lubānas 

novada Indrānu pagastā, sastāvošu no dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes gabala. 
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Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, kurā noteikts, ka tikai 

vietējās pašvaldības dome var lemt par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz attiecīgajā 

administratīvajā teritorijā pārdodamo nekustamo īpašumu un šā likuma 78.panta pirmo daļu, 

kurā noteikts, ka vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības 

administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums, un tas ir nepieciešams 

pašvaldības funkciju veikšanai,  

 

atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Ilze 

Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

 Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Eglaines 1”, kas atrodas 

Lubānas novada Indrānu pagastā un sastāv no dzīvojamās mājas, palīgēkas un zemes gabala, 

kura platība ir 2,4 ha. 

 

Pielikumā Nr.6- izvērsts lēmums, D.Rubenes iesniegums, pirkuma līguma kopija, kopā 

dokumenti uz 4 lapām. 

 

Nākamā domes sēde notiks 2010.gada 28.septembrī. 

  

Sēdi slēdz plkst.18.30 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs     Tālis Salenieks 

 

Sēdes protokolists        Sandra Līcīte 

 

Protokols parakstīts___________________________ 


