
 
 

    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 28.oktobrī,                                                  Nr. 11 

Sēde sasaukta plkst.14.00 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

 

Sēdi vada –        Juris MITJAKOVS, novada domes priekšsēdētāja vietnieks. 

Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 

Piedalās –  

Deputāti:            Rudīte KOLĀTE, 

                           Inese LĪBERE, 

                           Māris VALAINIS, 

                           Mārīte KOTĀNE, 

                           Līga ŠPUNE, 

                           Iveta PEILĀNE, 

                           Ilgonis LOSĀNS, 

                           Ilze KRAUKLE, 

                           Laila OZOLIŅA.  

Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors,       

              Aija OZOLIŅA, nekustamā īpašuma speciāliste. 

              

Nepiedalās –  

Deputāti:            Tālis SALENIEKS, atrodas komandējumā Vācijā, 

                          Anita SLUCKA, atrodas komandējumā Vācijā, 

                          Guntis KLIKUČS, aizņemts savā tiešajā darbā. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Mitjakovs atklāj domes sēdi, iepazīstina ar darba 

kārtību un lūdz izdarīt izmaiņas tajā, papildinot jautājumu „Par zemes jautājumiem” 

ar 4. apakšpunktu un izslēgt 11. jautājumu „Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu”. 

  

Deputāti vienojas par sekojošu darba kārtību: 

 

1. Informācija par pašvaldības darba aktualitātēm, priekšsēdētāja vietnieka darbu, 

komiteju sēžu jautājumiem un iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi. 

2. Par 2010.gada 9 mēnešu budžeta izpildi. 

3. Par grozījumiem 2010.gada budžetā. 

4. Par telpu nomas maksu Meirānu tautas namā un Lubānas pilsētas klubā. 

5. Par domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka un deputātes, Izglītības, kultūras un 

sporta komitejas locekles  Anitas Sluckas komandējumiem. 

6. Par darba samaksu domes priekšsēdētāja vietniekam Jurim Mitjakovam 

priekšsēdētāja komandējuma laikā. 

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

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

amatu saraksts”. 

8. Par telpu nomu ģimenes ārsta praksei.  

9. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas 

novadā”. 

10. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālajiem pabalstiem 

Lubānas novadā”. 

11. Par zemes jautājumiem. 

12. Par īres tiesībām uz pašvaldības dzīvokli Klānu ielā 18, dz.3, Lubānā, Lubānas 

novadā. 

13. Par saistošajiem noteikumiem „Par autoceļu uzturēšanas klasēm Lubānas 

novadā”. 

14. Par izvirzīšanu nominācijām uz Lubānas novada apbalvojumu „Lubānas novada 

Gada cilvēks 2010.”. 

15. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma Stacijas ielā 16, 

Lubānā, Lubānas novadā, pārdošanu. 

16. Par nekustamā īpašuma Upes ielā 31A, Lubānā, Lubānas novadā, pārdošanu. 

17. Iesniegumi. 

 

1.§ 

INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM, 

PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA DARBU, KOMITEJU SĒŽU JAUTĀJUMIEM 

UN IEPRIEKŠĒJĀS DOMES SĒDES LĒMUMU IZPILDI 

(Ziņo: J.Mitjakovs, I.Bodžs, M.Kotāne, L.Ozoliņa) 

 

- Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Mitjakovs informē par notikušo sanāksmi ar 

novada uzņēmējiem Lubānas pilsētas klubā un izsaka nožēlu, par dalībnieku 

mazo atsaucību. Lai turpmāk no šāda veida sanāksmēm būtu lielāka atdeve ir 

nepieciešams laikus apzināt un uzaicināt uzņēmējus. Rit darbi projekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā” ietvaros. Ir uzstādīti ūdens 

rezervuāri. Ļoti daudz problēmu ar saraktajām ielām, kur tika guldītas 

caurules, pilsētā. Maz ticības, ka projekts noslēgsies paredzētajā termiņā. Labi 

rit projekta „Lubānas vidusskolas sporta kompleksa rekonstrukcija” darbi, bet 

arī tur jau radušās papildus darbu izmaksas. Šo jautājumu esam skatījuši arī 

pagājušajā Finanšu komitejas sēdē.  

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdē izskatījām jautājumu par 

ceļu tīrīšanu ziemas sezonā Indrānu pagasta teritorijā un nolēmām rīkot 

iepirkumu. Saskaņā ar 2010.gada Ministru kabineta noteikumiem Nr.919 

apstiprinājām pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību novadā. Drīzumā 

ritēs darbi pie iebrukušās caurtekas nomaiņas Oskara Kalpaka ielā, kura 

noteikti jāmaina līdz ziemas sākumam.  

- Pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs - 27. oktobrī sākusies apkures sezona arī 

Meirānu stacijas ēkā, Meirānos. Ir problēmas ar Lubānas pilsētas klubu – 

griestos radusies plaisa, un ir atkal jārunā ar būvniekiem. Neesam izdarījuši 

grozījumus līgumā ar būvniekiem par Oskara Kalpaka ielas 4 ēkas būvniecību. 

Runājot par „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā” projektu, 

domāju, ka būs jāplāno līdzekļi budžetā, lai sakārtotu sabojāto ielu segumu 

Sporta un Krasta ielās, kuras šobrīd ir ļoti sliktā stāvoklī. Ceļu greiderēšana 

pašvaldībā arī ir jāveic līdz ziemas sezonai.  
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- Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas priekšsēdētāja M.Kotāne 

sniedz ieskatu sēdē skatītajos jautājumos. Ļoti liels finanšu līdzekļu 

izlietojums ir GMI nodrošināšanai trūcīgiem novada iedzīvotājiem un par 10% 

jau pārsniedz gada tāmi šajā pozīcijā. Skatīts dzīvokļu jautājums trūcīgām un 

vientuļām personām. Šajā situācijā precīzi jāizvērtē klienta atrašanās viņa 

norādītajā faktiskajā dzīves vietā. Tiek remontēts pašvaldībai piederošs 

dzīvoklis Meirānos „Vecajā skolā”, lai palīdzētu ģimenei, kurā ir mazi bērni, 

uzlabot dzīves apstākļus.  

- Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Ozoliņa sniedz 

ieskatu sēdē skatītajos jautājumos – par nepieciešamību mainīt nolikumu „Par 

Lubānas novada Gada cilvēku”, jo tur ir precīzi minēts iesniegumu 

pieņemšanas datums. Šī iemesla dēļ komitejas sēdē netika izvērtēti pretendenti 

nominācijām. Pēc Vidzemes plānošanas reģiona iniciatīvas lūdzām 

pašvaldības izglītības iestādes izvirzīt un sniegt informāciju par, viņuprāt, 

stiprām, radošām un kuplām ģimenēm, kuras varētu izvirzīt Rīgas pils 

Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumam. Apkopojot rezultātus (septiņas 

ģimenes) - tika izvirzīta Lailas un Edvīna Ozoliņu ģimene. Tāpat tika 

ierosināts veidot jaunu tradīciju – atzīmēt 15.maijā Ģimenes dienu novadā, 

godinot šīs un vēl citas stipras ģimenes. Apkopota un Vidzemes plānošanas 

reģionam nodota informācija par novadā esošiem saistošiem uzņēmumiem, 

tūrisma objektiem. Iesaistot iedzīvotājus, piedalīsimies kanāla LNT, portāla 

ziedot.lv un Swedbank rīkotajā labestības akcijā „Eņģeļi pār Latviju”, iededzot 

Lubānas novada egli pie pilsētas kluba, izmantojot eņģeļu motīvu. 

 

Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmums netiek pieņemts. 

 

2.§ 

PAR 2010.GADA 9 MĒNEŠU BUDŽETA IZPILDI 

 (Ziņo: J.Mitjakovs; Debatēs: L.Ozoliņa, I.Bodžs, R.Kolāte) 

 

Ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (21.10.2010., Protokols Nr.10, 1.§) lēmumu, 

informāciju par 2010.gada 9 mēnešu pašvaldības budžeta izpildi vienojas pieņemt 

zināšanai.  

(Pielikumā Nr.1 – Lubānas novada pašvaldības 2010.gada apstiprinātā budžeta 

izpilde uz 5 lapām.) 

 

Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmums netiek pieņemts. 

 

3.§ 

PAR GROZĪJUMIEM 2010.GADA BUDŽETĀ 

 (Ziņo: J.Mitjakovs; L.Špune, I.Peilāne) 

 

Ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (21.10.2010., Protokols Nr.10, 2.§) lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Rudīte Kolāte) PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par 2010.gada budžetu””. 

2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam, 
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2.1. Saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par 2010.gada budžetu””, triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijai; 

2..2. Saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

2010.gada budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

(Pielikumā Nr.2 – Saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

”Par 2010.gada budžetu”” uz 1 lapas.) 

 

4.§ 

PAR TELPU NOMAS MAKSU MEIRĀNU TAUTAS NAMĀ UN LUBĀNAS 

PILSĒTAS KLUBĀ  

(Ziņo: J.Mitjakovs; Debatēs: L.Špune, I.Bodžs, L.Ozoliņa, I.Peilāne) 

 

Izskata Finanšu komitejas sēdē (21.10.2010., Protokols Nr.10, 3.§) skatīto jautājumu 

par telpu nomas maksu Meirānu tautas namā un Lubānas pilsētas klubā. 

Deputāte I.Peilāne – Būtu nepieciešams norādīt vai maksa pakalpojumi attiecas uz 

visām iestādēm un privātām personām vai neattiecas uz pašvaldības iestādēm, jo 

Lubānas vidusskola arī regulāri izmanto pilsētas kluba telpas saviem pasākumiem un 

nav saprotams, vai būs jāveic kādi savstarpējie norēķini šajā gadījumā.  

Deputāte L.Špune – Šī nomas maksa neattiecas uz pašvaldības iestādēm. 

Deputāte L.Ozoliņa – Kā tad paliek ar Meirānu tautas nama telpām, vai varēs iznomāt 

tautas nama vadītājas kabinetu?  

Izpilddirektors I.Bodžs – Domāju, ka sagatavoto lēmuma projektu nevajag mainīt.  

Deputāti J.Mitjakovs, I.Kraukle, R.Kolāte uzskata, ka nav nepieciešams izdarīt 

izmaiņas lēmuma projektā. 

Atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Rudīte Kolāte) PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Apstiprināt telpu nomas maksas pakalpojuma izcenojumus: Meirānu tautas 

nama un Lubānas pilsētas kluba telpām.  

2. Maksas pakalpojuma izcenojumus piemērot no 2010.gada 1.novembra. 

(Pielikumā Nr.3 – Meirānu tautas nama un Lubānas pilsētas kluba telpu nomas 

maksas pakalpojuma izcenojumi uz 2 lapām.) 

 

5.§ 

PAR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA TĀĻA SALENIEKA UN DEPUTĀTES, 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA KOMITEJAS LOCEKLES ANITAS 

SLUCKAS KOMANDĒJUMIEM 

(Ziņo: J.Mitjakovs) 

 

Sakarā ar Lubānas, Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Varakļānu novada pašvaldību 

vadītāju pieredzes apmaiņas braucienu uz sadraudzības pašvaldību Vaiji Vācijā laikā 

no 2010.gada 24.oktobra līdz 31.oktobrim ar mērķi: piedalīties pašvaldību sadarbības 

divdesmitās gadadienas pasākumos un turpmākā pārrobežu sadarbības līguma 

noslēgšanā un, ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 

(21.10.2010, Protokols Nr.10, 9.§), Finanšu komitejas sēdes (21.10.2010., Protokols 

Nr.10, 4.§) lēmumus,   
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atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Rudīte Kolāte) PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Komandēt domes priekšsēdētāju Tāli Salenieku un deputāti, Izglītības, 

kultūras un sporta komitejas locekli Anitu Slucku ārzemju komandējumā uz 

Vaiji Vācijā no 2010.gada 24.oktobra līdz 31.oktobrim. 

2. Saskaņā ar 12.10.2010. MK noteikumiem Nr.969 „Kārtība kādā atlīdzināmi 

ar komandējumiem saistāmie izdevumi” apstiprināt un apmaksāt 

komandējuma izdevumus Ls 662,80 (seši simti sešdesmit divi lati, 80 santīmi) 

apmērā no 2010.gada pašvaldības apstiprinātā budžeta izdevumiem 

sadarbībai ar ārzemēm paredzētajiem līdzekļiem.  

 (Pielikumā Nr.4 – Komandējuma uz sadraudzības pašvaldību Vaiji Vācijā no 

2010.gada 24. – 31.oktobrim izdevumu aprēķins uz 1 lapas.) 

 

6.§ 

PAR DARBA SAMAKSU DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKAM JURIM 

MITJAKOVAM PRIEKŠSĒDĒTĀJA KOMANDĒJUMA LAIKĀ 

(Ziņo: I.Bodžs) 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks, deputāts, sēdes vadītājs Juris Mitjakovs kā 

ieinteresētā persona nepiedalās jautājuma izskatīšanā, balsošanā un lēmuma 

pieņemšanā. 

 

Sakarā ar domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka komandējumu uz sadraudzības 

pašvaldību Vaiji Vācijā laikā no 2010.gada 24.oktobra līdz 31.oktobrim, ņemot vērā 

Finanšu komitejas sēdes (21.10.2010., Protokols Nr.10, 5.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 9 balsis (Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Līga 

Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte) 

PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Domes priekšsēdētāja vietniekam Jurim Mitjakovam domes priekšsēdētāja Tāļa 

Salenieka komandējuma laikā no 2010.gada 24.oktobra līdz 31.oktobrim noteikt 

darba samaksu 3,25 Ls/ h (trīs lati, 25 santīmi) par nostrādāto laiku.  

 

7.§ 

PAR GROZĪJUMIEM NOLIKUMA Nr.5 „NOLIKUMS PAR DARBA SAMAKSAS 

KĀRTĪBU UN SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM LUBĀNAS NOVADA 

PAŠVALDĪBĀ” PIELIKUMĀ Nr.1 „LUBĀNAS NOVADA DOMES 

AMATPERSONU, PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS UN IESTĀŽU 

DARBINIEKU AMATU SARAKSTS” 

 (Ziņo: I.Bodžs; Debatēs: I.Lībere) 

 

Pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs informē deputātus par sagatavotajiem 

grozījumiem „Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības administrācijas un 

iestāžu darbinieku amatu sarakstā” un iepazīstina ar pašvaldības apzaļumošanas 

speciālistes Māras Laizānes amata aprakstu vasaras periodam, kā arī, sniedz ieskatu 

amata apraksta ziemas sezonas variantā: - kontrolēt pašvaldības ietvju (trotuāru) 

uzturēšanu; sagatavot siltumnīcā stādmateriālu vasaras sezonai; sniegt konsultācijas 

un reālu palīdzību pilsētas dekorēšanā ziemas sezonā; pīt dekorus; veikt darbu 
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praktizēšanas aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un 

uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība īstenošanu” darba vadītāja amatu. 

Speciālistes rezultāti šajā sezonā vērtējami kā ļoti labi. Viņai ir radoša pieeja savam 

darbam un vērā ņemami priekšlikumi turpmākai pilsētas un novada labiekārtošanai. 

Lai viņas vadībā apzaļumošanas darbus būtu iespēja turpināt arī nākamajā sezonā, 

nepieciešams nodrošināt speciālisti ar darbu arī ziemas mēnešos.   

Deputāte I.Lībere uzskata, ka speciālistam alga ir ļoti maza un grib zināt cik ilgā laikā 

varētu tapt jaunais amatu saraksts, kurā būs izdarītas izmaiņas pēc jaunajiem 

noteikumiem?  

I.Bodžs oponē, ka arī darbu praktizēšanas aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība 

darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība īstenošanu” 

darba vadītājs saņem tikai minimālo darba algu. Runājot par amatu sarakstu, informē, 

ka šobrīd strādā pārgrupējot amatus, bet vēl nav gatavs to apspriest.  

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

Protokols Nr.8,1.§) un Finanšu komitejas sēdes (21.10.2010., Protokols Nr.10, 6.§) 

lēmumus,  

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Rudīte Kolāte) PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Izdarīt grozījumus darba samaksas nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba 

samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” 

pielikumā Nr.1 „Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības 

administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts” un amata vienībai (pēc 

jaunā profesiju klasifikatora): augu valsts dizaina speciālists noteikt 0,4 amata 

vienības ar 2010.gada 1.novembri līdz kārtējā gada 31.martam:    

 

Attīstības daļa 

Nr.p.k. Amata nosaukums Profesiju 

klasifikatora 

kods 

Amata algas likme 

vai stundas tarifa 

likme 

Amata 

vienības 

11. Augu valsts dizaina 

speciālists  

3432 13 300 0,4 

 

8.§ 

PAR TELPU NOMU ĢIMENES ĀRSTA PRAKSEI 

 (Ziņo: I.Bodžs; Debatēs: I.Lībere, L.Ozoliņa, L.Špune, R.Kolāte, M.Kotāne) 

 

Izskata SIA „Madonas traumatoloģijas un ortopēdijas klīnikas”, 

Reģ.Nr.40103293481, juridiskā adrese: Tēriņu iela 55-6, Rīga, LV-1058, 08.10.2010. 

iesniegumu (13.10.2010., Reģ.Nr.1-14/437) par telpu nomu Tilta ielā 5, Lubānā, 

Lubānas novadā, ģimenes ārsta prakses vietai.  

Deputāte L.Ozoliņa – Esmu jau izteikusi savu domu, ka šīs telpas nav piemērotākās 

ģimenes ārsta prakses vietai, jo ēkā atrodas gan viesnīca, gan Mākslas skola, 

nerunājot par darba kabinetiem, kas atrodas tieši blakus minētajām telpām. Gan ieeja 

– tātad uzgaidāmās telpās, gan tualete būs viena. Par to nav padomāts. Būs 

nepieciešams apkopējs, kuram darbs iznāktu pilna slodze. Pie ārsta griežas daudz 

cilvēku ar savām slimībām, tāpat mātes ar maziem bērniem, vai ir padomāts par 

iekļūšanu telpās ar bērnu ratiņiem? Ārsta prakses telpām vajadzētu būt ieejai tieši no 

āra, bet tie jau ir daudz lielāki kapitālieguldījumi, ko diez vai veiks.  
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I.Bodžs – Arī es personīgi to neatbalstu, bet šobrīd nav citas izejas, lai risinātu šo telpu 

jautājumu. Caur Mākslas skolas durvīm arī negribas veidot ieeju, jo tur iet bērni uz 

skolu, pie kam tā drīzāk ir sētas ieeja. Nebūs labi arī tur. Ja vien parādīsies cits 

variants, tad ārsta praksi pārcelsim citur. 

M.Kotāne – Arī priekšsēdētājs T.Salenieks, aizbraucot, izteica domu, ka varbūt varētu 

ārsta praksi izvietot jaunceļamajā ēkā Oskara Kalpaka ielā 4, kad ēka tiks pieņemta 

ekspluatācijā. 

Ņemot vērā Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas sēdes (20.10.2010., 

Protokols Nr.10, 2.§.) lēmumu, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu 

komitejas sēdes (21.10.2010., Protokols Nr.10, 2.§) lēmumu, pamatojoties uz likuma 

„Par pašvaldībām” 5.pantu, 14.panta 2.p., 

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

Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte) 

PRET – nav, ATTURAS – 1 (Laila Ozoliņa), 

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Iznomāt telpas Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, Nr.15; 16; 17, 37 m² 

platībā, SIA „Madonas traumatoloģijas un ortopēdijas klīnikas”, 

Reģ.Nr.40103293481, juridiskā adrese: Tēriņu iela 55-6, Rīga, LV-1058, 

ģimenes ārsta prakses vietai ar 2010. gada 1.novembri.  

2. Telpu nomas līgumu noslēgt uz 3 (trijiem) gadiem. 

 

9.§ 

PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.10 „PAR APRŪPI 

MĀJĀS LUBĀNAS NOVADĀ” 

 (Ziņo: M.Kotāne) 

 

Sakarā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas vēstuli 24.09.2010., 

Nr.2.2-13/10749/5864, par nepilnībām saistošo noteikumu Nr.10 „Par aprūpi mājās 

Lubānas novadā” (Apstiprināti ar 26.08.2010. domes lēmumu, protokols Nr.9, 12.§)  

tekstā un saistošo noteikumu punktu numerācijā, kā arī ņemot vērā, ka saistošie 

noteikumi tika izsludināti, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteikto 

kārtību, kā arī ņemot vērā Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas sēdes 

(20.10.2010., Protokols Nr.10, 3.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Rudīte Kolāte) PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas 

novadā”(apstiprināti ar 26.08.2010. domes lēmumu, protokols Nr.9, 12.§) un 

pieņemt saistošos noteikumus Nr. 13 ”Grozījumi saistošajos noteikumos 

Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā””. 

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

2.1. Saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi saistošajos noteikumos 

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 
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var iepazīties Lubānas novada domē, Tilta ielā 11, Lubānā, 

Lubānas novadā. 

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

(Pielikumā Nr.5 – Saistošo noteikumu Nr.13 paskaidrojuma raksts, Saistošie 

noteikumi Nr.13 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās 

Lubānas novadā”” uz 2 lapām.) 

 

10.§ 

PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.3 „PAR SOCIĀLAJIEM 

PABALSTIEM LUBĀNAS NOVADĀ” 

(Ziņo: M.Kotāne; Debatēs: I.Lībere, L.Ozoliņa) 

 

Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas priekšsēdētāja, deputāte M.Kotāne 

sniedz ieskatu sagatavotajā lēmuma projektā par grozījumiem saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā” un nepieciešamību ieviest šīs 

izmaiņas. 

I.Lībere – Pietrūkst naudas pabalstiem. Pabalstu pieprasītāju skaits ir krasi pieaudzis 

un līdzekļi ir pārtērēti. Tāpat ir nepieciešams laiks, lai izvērtētu tiesības saņemt, 

piemēram, pabalstu apkures izdevumu segšanai. 

L.Ozoliņa - Varbūt vajag palielināt iedzīvotāju deklarēšanas termiņu uz sešiem 

mēnešiem. 

Ņemot vērā Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas sēdes (20.10.2010., 

Protokols Nr.10, 4.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Rudīte Kolāte) PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālajiem pabalstiem 

Lubānas novadā”(apstiprināti ar 31.01.2008. domes lēmumu, protokols Nr.1, 

3.§) un pieņemt saistošos noteikumus Nr. 14 ”Grozījumi saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā””. 

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

2.1. Saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Par sociālajiem pabalstiem 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.6 – Saistošo noteikumu Nr.14 paskaidrojuma raksts, Saistošie 

noteikumi Nr.14 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālajiem 

pabalstiem Lubānas novadā”” uz 2 lapām.) 
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11.§ 

PAR ZEMES JAUTĀJUMIEM 

(Ziņo: A.Ozoliņa; Debatēs: L.Ozoliņa) 

 

1. Par zemesgabalu piekritību 

 

Izskata jautājumu par „Sulas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, zemesgabalu 

ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Konstatē: saimniecība „Sulas” sastāv no sešām 

zemes vienībām: kadastra numurs: 7058-001-0127, platība - 5,5 ha, kadastra numurs: 

7058-004-0093, platība - 2,5 ha, kadastra numurs: 7058-013-0040, platība - 6,8 ha, 

kadastra numurs: 7058-013-0062, platība - 8,4 ha, kadastra numurs: 7058-014-0068, 

platība - 13,4 ha, kadastra numurs: 7058-016-0258, platība – 2 ha, īpašums 

zemesgrāmatā reģistrēts nav; uz zemes gabaliem ēkas un būves neatrodas; ar Indrānu 

pagasta padomes 27.02.2006. sēdes lēmumu, protokols Nr.4, 4.§ 7.p. augstāk minētie 

zemes gabali tika piešķirti pastāvīgā lietošanā ar lietošanas tiesību pāreju citām 

personām Andrim Reķim saimniecības „Sulas 2” paplašināšanai. 

Saskaņā ar “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 1. un 2.daļu Lubānas novada dome ar 

30.04.2009. sēdes lēmumu, protokols Nr.4, 8.§ 3.p., Andrim Reķim izbeidza 

lietošanas tiesības uz zemi un pieņēma lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, 

Andrim Reķim tika piedāvāts slēgt zemes nomas līgumu par visu iepriekš lietošanā 

bijušo zemi vai daļu no tās; Andris Reķis viena gada laikā zemes nomas pirmtiesības 

neizmantoja.  

Izvērtē Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus, sakarā ar to, ka zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības funkciju 

veikšanai, pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2.¹ punktu, kur 

teikts, ka, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās, un, ja minētajā termiņā persona zemes 

nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes 

ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, ja lēmums tiek pieņemts pēc 2009.gada 

30.decembra, pamatojoties uz MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 12.punktu, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma” 14.pantu un 15.pantu, kur teikts, ka nosaukumus piešķir 

attiecīgās pašvaldības dome, nosaukumus piešķir ievērojot Valsts valodas likuma 

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

sadzīves un citus apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

1.daļas 17.punktu, kur teikts, ka dome izskata jautājumu un lemj par pašvaldības 

nekustamā īpašuma atsavināšanu, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu 

komitejas sēdes (21.10.2010., Protokols Nr.10, 6.§, 1.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Rudīte Kolāte) PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. zemes vienību ar kadastra numuru: 7058-001-0127, platība – 5,5 ha, ieskaitīt 

rezerves zemes fondā, piešķirt nosaukumu: „Magones”, noteikt lietošanas 

mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods:0101); 
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2. precizēt platību zemesgabalam ar kadastra numuru: 7058-004-0093 no 2,5 ha 

uz 3,1 ha, zemes vienību ar kadastra numuru: 7058-004-0093, platība – 3,1 

ha, ieskaitīt rezerves zemes fondā, piešķirt nosaukumu: „Kreimenes”, noteikt 

lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods:0101); 

3. zemes vienību ar kadastra numuru: 7058-013-0040, platība – 6,8 ha, ieskaitīt 

rezerves zemes fondā, piešķirt nosaukumu: „Jasmīni”, noteikt lietošanas 

mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods:0101); 

4. zemes vienību ar kadastra numuru: 7058-013-0062, platība – 8,4 ha, ieskaitīt 

rezerves zemes fondā, piešķirt nosaukumu: „Neaizmirstules”, noteikt 

lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods:0101); 

5. zemes vienību ar kadastra numuru: 7058-014-0068, platība – 13,4 ha, 

ieskaitīt rezerves zemes fondā, piešķirt nosaukumu: „Buciņi”, noteikt 

lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods:0201); 

6. precizēt platību zemesgabalam ar kadastra numuru: 7058-016-0258 no 2 ha 

uz 3,2 ha, zemes vienību ar kadastra numuru: 7058-016-0258, platība – 3,2 

ha, ieskaitīt rezerves zemes fondā, piešķirt nosaukumu: „Pūpoli”, noteikt 

lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods:0101). 

7. Veicot zemesgabalu instrumentālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta. 

 

2. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu 

Izskata Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 17.09.2010. iesniegumu 

Nr.2-04-Z/376 (20.09.2010., Reģ.Nr.1-11/402) par nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi. Izvērtē Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus, pamatojas uz MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, saskaņā ar Lubānas pilsētas teritorijas plānojuma II daļu „Lubānas pilsētas 

teritorijas plānojuma grafiskā daļa” un III daļu „Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” 8.nodaļas 8.1.1.punktu, ņem vērā VZD Zemgales reģionālās nodaļas 

iesniegto informāciju, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 

(21.10.2010., Protokols Nr.10, 6.§, 2.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Rudīte Kolāte) PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. noteikt lietošanas mērķi zemei ar kadastra numuru: 7013-002-0181, Meža 

ielā 9A, Lubānā, Lubānas novadā, zemes reformas pabeigšanai - individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 0601); 

2. noteikt lietošanas mērķi Ingrīdai Zībergai piederošajai zemei Latgales ielā 

69, Lubānā, Lubānas novadā, īpašuma kadastra numurs: 7013-003-0008, 

zemes vienībai ar kadastra numuru: 7013-003-0008 - individuālo dzīvojamo 
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māju apbūves zeme (kods: 0601), zemes vienībai ar kadastra numuru: 7013-

003-0025 - individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 0601); 

3. Lēmuma izrakstu izsūtīt Ingrīdai Zībergai, dzīvo xxx un Valsts zemes 

dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai, juridiskā adrese: Jelgava, 

Akadēmijas iela 19 LV-3001. 

 

3. Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam 

Izskata Guntas Ārendes, dzīvo xxx pilnvarotās personas Jura Kokara, dzīvo xxx, 

15.10.2010. iesniegumu (Reģ. Nr.1-22/429) par nosaukuma piešķiršanu mantojamai 

zemei. Izvērtē Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus, pamatojas uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 

14.panta 2.daļu, kur teikts, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes 

vienībām apstiprina, bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, 

laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās 

pašvaldības dome, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 

(21.10.2010., Protokols Nr.10, 6.§, 3.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Rudīte Kolāte) PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Guntas Ārendes mantojamam zemesgabalam ar kadastra numuru: 7058-001-

0066, 6,3 ha platībā, piešķirt nosaukumu: „Kalnabrantiņi”. 

2. Lēmuma izrakstu izsūtīt pilnvarotajai personai Jurim Kokaram, dzīvo xxx 

un Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai, juridiskā adrese: 

Jelgava, Akadēmijas iela 19 LV-3001. 

(Pielikumā Nr.7 – Izvērsts lēmums, J.Kokara iesniegums un pilnvaras kopija uz 3 

lapām.) 

 

4. Par nekustamā īpašuma „Jaunkalniņi 1” sadalīšanu un nosaukuma 

piešķiršanu 

Izskata Santas Solovjevas, dzīvo xxx, pilnvarotās personas Raivja Ernstsona, dzīvo 

xx, 27.10.2010. iesniegumu (Reģ.Nr.1-22/444) par nekustamā īpašuma „Jaunkalniņi 

1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sadali divos atsevišķos īpašumos un nosaukuma 

piešķiršanu. Izvērtē Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 

saistītos apstākļus, saskaņā ar Raivja Ernstsona iesniegumu, pamatojoties uz 

„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 2.daļu, kur teikts, ka 

nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet 

numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos 

piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome, un 15.pantu, 

kur teikts, ka nosaukumus piešķir ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par 

vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus 

apstākļus, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Rudīte Kolāte) PRET – nav, ATTURAS – nav,  
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Lubānas novada dome n o l e m j : 

Sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunkalniņi 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

kadastra numurs pamatgabalam: 7058-005-0039, divos atsevišķos īpašumos: 

jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra 

numuru: 7058-005-0039, platība - 8,3 ha, atdalītajam zemesgabalam piešķirt 

nosaukumu: „Kalnmežiņi”, noteikt lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201). 

(Pielikumā Nr.8 – Izvērsts lēmums, R.Ernstsona iesniegums, Priekšlīguma, Zemes 

izvietojuma shēmu un pilnvaras kopijas uz 6 lapām.) 

 

12.§ 

PAR ĪRES TIESĪBĀM UZ PAŠVALDĪBAS DZĪVOKLI KLĀNU IELĀ 18, Dz.3, 

LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ 

(Ziņo: I.Bodžs; Debatēs: R.Kolāte, I.Lībere, L.Ozoliņa) 

 

Izskata Lauras Skangales, deklarēta dzīvesvieta xxx, iesniegumu (19.10.2010., Reģ. 

Nr.1-22/434) par dzīvojamās platības, kuras īrniece līdz savai nāvei bija Anastasija 

Ļeščova, izīrēšanu.  

Deputāti R.Kolāte, I.Lībere, L.Ozoliņa iebilst, ka izīrējamais dzīvoklis ir ar malkas 

apkuri, netiek izmantots, un tādēļ ļoti nepieciešams pašvaldībai, lai varētu nodrošināt 

likumos „Par pašvaldībām” un „Par dzīvojamo telpu īri” minētās funkcijas 

maznodrošināto personu nodrošināšanai ar apdzīvojamo platību, kur komunālie 

maksājumi ir mazi. 

I.Bodžs oponē, ka šajā gadījumā likums nosaka L.Skangales tiesības uz dzīvojamo 

platību. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par dzīvojamo telpu īri”, 14. pantu „Dzīvojamās telpas 

īres līguma grozīšana sakarā ar īrnieka maiņu”, kurā noteikts „ Īrnieka nāves vai 

rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes 

loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās 

telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā 

īres līguma nosacījumus”, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 

sēdes (21.10.2010., Protokols Nr.10, 7.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 7 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns) PRET – nav, ATTURAS – 

3 balsis (Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa),  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Izīrēt dzīvokli Klānu ielā 18 – 3, Lubānā, Lubānas novadā, Laurai Skangalei, 

deklarētā dzīvesvieta xxx, slēdzot īres līgumu ar apsaimniekotāju SIA „Lubānas 

KP”. 

(Pielikumā Nr.9 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 

 

13.§ 

PAR SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM „PAR AUTOCEĻU UZTURĒŠANAS 

KLASĒM LUBĀNAS NOVADĀ” 

 (Ziņo: I.Bodžs) 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr. 224 

„Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to 
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izpildes kontroli” 4.2. punktu, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 

sēdes (21.10.2010., Protokols Nr.10, 8.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Rudīte Kolāte) PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Pieņemt un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15 „Par autoceļu 

uzturēšanas klasēm Lubānas novadā”. 

2. Saistošie noteikumi nosaka autoceļu uzturēšanas klases Lubānas novadā 

ziemas un vasaras sezonai. 

3. Autoceļu uzturēšanas klase tiek noteikta pēc šo noteikumu 1. un 2. pielikumā 

ietvertā saraksta sekojošās klasēs: 

3.1. B klase – vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte (automašīnu 

skaits diennaktī) – 500 līdz 999; 

3.2. C klase – vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte (automašīnu 

skaits diennaktī) – 100 līdz 499, kā arī autoceļiem ar grants segumu 

neatkarīgi no vidējās transportlīdzekļu satiksmes intensitātes; 

3.3. D klase – vidējā transportlīdzekļu satiksmes intensitāte (automašīnu 

skaits diennaktī) – mazāk par 100, kā arī autoceļiem ar grants segumu 

neatkarīgi no vidējās transportlīdzekļu satiksmes intensitātes. 

4. Saistošie noteikumi Nr.15 „Par autoceļu uzturēšanas klasēm Lubānas 

novadā” publicējami un stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta 

astotajā daļā noteiktajā kārtībā. 

(Pielikumā Nr.10 – Saistošo noteikumu Nr.15 paskaidrojuma raksts, saistošie 

noteikumi Nr.15 „Par autoceļu uzturēšanas klasēm Lubānas novadā”, saistošo 

noteikumu pielikumi uz 4 lapām.) 

 

14.§ 

PAR IZVIRZĪŠANU NOMINĀCIJĀM UZ LUBĀNAS NOVADA 

APBALVOJUMU „LUBĀNAS NOVADA GADA CILVĒKS 2010.” 

 (Ziņo: L.Ozoliņa; Debatēs: I.Kraukle, R.Kolāte, I.Lībere, I.Peilāne) 

 

Iepazīstas ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē (21.10.2010., Protokols 

Nr.9, 1.§) skatīto jautājumu par apbalvojumu „Gada cilvēks 2010.” un līdz 

25.10.2010. saņemtajiem iesniegumiem par izvirzīšanu apbalvošanai ar nominācijām 

„Lubānas novada Gada cilvēks 2010.”. 

1. Lubānas vidusskolas direktores M.Krustas 13.10.2010., Reģ.Nr.16, parakstīta 

(Reģ.Nr.1-14/436) ieteikuma vēstule par Marutu LOSEVU nominācijai „GADA 

CILVĒKS IZGLĪTĪBĀ”;  

2. Lubānas vidusskolas pedagoģes I.Peilānes un pedagogu grupas (8 paraksti) 

20.10.2010. (21.10.2010., Reģ. Nr.1-14/456) ieteikuma vēstule par Elīzu TROPU 

nominācijai „GADA JAUNIETIS”;  

3. Lubānas kultūras nama (8 paraksti) 19.10.2010. (Reģ.Nr.1-22/435) ieteikuma 

vēstule par Valentīnu BARANOVSKU nominācijai „GADA CILVĒKS 

KULTŪRĀ”;  

4. Lubānas pensionāru biedrības „Cerība”, Lubānas kultūras nama, Lubānas pilsētas 

bibliotēkas (3 iestāžu pārstāvju paraksti) 18.10.2010. (Reģ.Nr.1-14/444) 

ieteikuma vēstule par Vizmu KALNIŅU nominācijai „MŪŽA IEGULDĪJUMS”;  
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5. Lubānas novada sociālais dienesta direktores I.Līberes 18.10.2010. (Reģ.Nr.1-

14/445) ieteikuma vēstule par Dzintru ĶAUNI nominācijām „MŪŽA 

IEGULDĪJUMS” un „GADA CILVĒKS APKALPOJOŠĀ SFĒRĀ”, Dzintru 

GAIGALNIECI nominācijai „GADA CILVĒKS APKALPOJOŠĀ SFĒRĀ”; 

6. Lubānas novada pašvaldības darbinieku (8 paraksti) 18.10.2010. (Reģ.Nr.1-

14/441A) ieteikuma vēstule par Miķeli GRUZĪTI nominācijai „MŪŽA 

IEGULDĪJUMS”; 

7. Lubānas vidusskolas pedagoģes I.Markovas un iedzīvotāju grupas (13 paraksti) 

19.10.2010. (Reģ. Nr.1-14/450) ieteikuma vēstule par Vitu SAULĪTI nominācijai 

„GADA CILVĒKS APKALPOJOŠAJĀ SFĒRĀ”. 

8. Lubānas novada domes deputātu (5 paraksti) 25.10.2010. (Reģ.Nr.1-14/462) 

ieteikuma vēstule par Māri VALAINI nominācijai „GADA CILVĒKS SPORTĀ” 

un Māru LAIZĀNI nominācijai „GADA CILVĒKS VALSTS UN PAŠVALDĪBU 

DARBĀ”; 

9. Meirānu Kalpaka pamatskolas kolektīva (8 paraksti) ieteikuma vēstule par Tāli 

SALENIEKU nominācijai „GADA CILVĒKS”; Ilzi STIPRO nominācijai  „GADA 

CILVĒKS IZGLĪTĪBĀ”; Ingu AIZSILNIECI nominācijai „GADA CILVĒKS 

KULTŪRĀ”; Valdi MASU un Māri VALAINI nominācijai „GADA CILVĒKS 

SPORTĀ”; Lanu KUNCI nominācijai „GADA CILVĒKS VALSTS UN 

PAŠVALDĪBU DARBĀ”; Irēnu KOZLOVU nominācijai „GADA CILVĒKS 

APKALPOJOŠAJĀ SFĒRĀ”; Laumu SNIĶERI nominācijai „GADA 

JAUNIETIS”; Valdu BĒRZIŅU nominācijai „MŪŽA IEGULDĪJUMS”. 

Debatēs: L.Ozoliņa - Sakarā ar to, ka nolikumā par apbalvojumu ir minēts precīzs 

iesniegumu iesniegšanas termiņš un Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 

notika divas darbdienas pirms nolikumā minētā termiņa, iesniegumi nav pilnībā 

apkopoti un komitejā lēmumu nevarēja pieņemt, personas nominācijām jāizvērtē 

domes sēdē. Iesniegumi ir dažādi un nebūt ne visi atbilst izvirzītajām prasībām, kuras 

ir minētas nolikumā, bet varbūt, tomēr, tik sīki neizvērtēsim un skatīsim visus. 

Prasībām atbilstoši ir tikai četri iesniegumi. Tāpat ir jālemj par balvas apmēru. Tā kā 

nominācijas tiks piešķirtas pirmo gadu, tad kritērijiem jābūt augstiem.  

R.Kolāte – Varu pateikt savu viedokli, bet tas atkal būs tikai subjektīvs. Nezinu kā var 

izvērtēt cilvēku devumu.  

Deputātes M.Kotāne un I.Kraukle ierosina šogad nepiešķirt nomināciju „Gada cilvēks 

2010.”. 

I.Kraukle – Vadoties pēc nolikuma mēs varam mainīt arī pretendentus uz katram 

atbilstošāku nomināciju. V.Baranovskas devums kultūrā jau ir mūža ieguldījuma 

nominācijas cienīgs. 

J.Mitjakovs – Iesniegumos minētais kritērijs – „labs darbs” nav pats galvenais pēc 

kura vadoties piešķiram nomināciju, jo tur ir jābūt vēl kam citam. Darbs sabiedrības 

labā. Vēl jāatzīmē, ka vienai nominācijas ir izvirzīti pilnīgi dažādus darbus veicoši un 

amatos esoši cilvēki.  

Deputāti vienojas par 2010.gadā piešķiramajām nominācijām: 1) „Gada cilvēks 

izglītībā”; 2) „Gada cilvēks sportā”; 3) „Gada cilvēks valsts un pašvaldības darbā”; 4) 

„Gada cilvēks apkalpojošajā sfērā”; 5) „Gada jaunietis”; 6) „Mūža ieguldījums” – trīs 

nominācijas. 
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Šogad netiks piešķirtas četras nominācijas: 1) „Gada cilvēks”; 2) „Gada cilvēks 

kultūrā”; 3) „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā”; 4) „Gada cilvēks mecenātismā”. 

Atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Rudīte Kolāte) PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Izslēgt nomināciju „Gada cilvēks” sakarā ar nepietiekamu pamatojumu 

iesniegumā. 

2. Izslēgt nomināciju „Gada cilvēks kultūrā” sakarā ar nepietiekamu 

pamatojumu iesniegumā. 

3. Izslēgt nomināciju „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” sakarā ar to, ka uz 

nomināciju nav saņemti pieteikumi. 

4. Izslēgt nomināciju „Gada cilvēks mecenātismā” sakarā ar to, ka uz 

nomināciju nav saņemti pieteikumi. 

5. Paredzēt, nomināciju apbalvošanai, finanšu līdzekļus Ls 30,00 (trīsdesmit 

latu) apmērā katrai personai pēc nodokļu nomaksas no novada domes tāmē 

sabiedriskajām attiecībām paredzētajiem līdzekļiem. 

6. Veikt aizklātu balsošanu par izvirzītajiem kandidātiem Lubānas novada 

nomināciju „Gada cilvēks 2010.” pasniegšanai: Maruta Loseva un Ilze Stiprā 

„Gada cilvēks izglītībā”; Māris Valainis un Valdis Mass „Gada cilvēks 

sportā”; Lana Kunce un Māra Laizāne „Gada cilvēks valsts un pašvaldības 

darbā”; Vita Saulīte, Dzintra Ķaune, Dzintra Gaigalniece, Irēna Kozlova 

„Gada cilvēks apkalpojošajā sfērā”; Elīza Tropa un Lauma Sniķere „Gada 

jaunietis”; Miķelis Gruzītis, Vizma Kalniņa, Dzintra Ķaune, Valda Bērziņa, 

Valentīna Baranovska „Mūža ieguldījums”. 

7. Izveidot balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs -  

izpilddirektors Ivars Bodžs, komisijas locekļi – deputāti Laila Ozoliņa,                                

Mārīte Kotāne. 

 

Sēdes vadītājs paziņo pārtraukumu, kamēr tiek veikta balsošana un balsu skaitīšana. 

Tiek izdalīti 10 (desmit) biļeteni. Atpakaļ saņemti 10 (desmit) biļeteni un tiek atzīti par 

derīgiem. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs paziņo aizklātās balsošanas 

rezultātus: 

Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

1. 

Aizklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR”, “PRET” – nav, ATTURAS – nav, 

pasniegt Lubānas novada nomināciju „Gada cilvēks izglītībā 2010.” Lubānas 

vidusskolas pedagoģei, bioloģijas un veselības mācības skolotājai Marutai 

LOSEVAI; 

2. 

Aizklāti balsojot ar 8 balsīm – “PAR”, “PRET” – 2, ATTURAS – nav, 

pasniegt Lubānas novada nomināciju „Gada cilvēks sportā 2010.” Lubānas 

vidusskolas remontstrādniekam un vieglatlētikas trenerim Mārim VALAINIM; 

 

3. 

Aizklāti balsojot ar 9 balsīm – “PAR”, “PRET” – 1, ATTURAS – nav, 
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pasniegt Lubānas novada nomināciju „Gada cilvēks valsts un pašvaldības darbā 

2010.” Lubānas novada apzaļumošanas speciālistei Mārai LAIZĀNEI; 

 

4. 

Aizklāti balsojot ar 7 balsīm – “PAR”, “PRET” – 3, ATTURAS – nav, 

pasniegt Lubānas novada nomināciju „Gada cilvēks apkalpojošajā sfērā 2010.” 

Lubānas vidusskolas sētniecei Vitai SAULĪTEI; 

 

5. 

Aizklāti balsojot ar 7 balsīm – “PAR”, “PRET” – 3, ATTURAS – nav, 

pasniegt Lubānas novada nomināciju „Gada jaunietis 2010.” Lubānas vidusskolas 

12.klases skolniecei Elīzai TROPAI; 

 

6. 

Aizklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR”, “PRET” – nav, ATTURAS – nav, 

pasniegt Lubānas novada nomināciju „Mūža ieguldījums 2010.” Lubānas novada 

iedzīvotājam, bijušajam ilggadējam Lubānas pašvaldības vadītājam Miķelim 

GRUZĪTIM; 

 

7. 

Aizklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR”, “PRET” – nav, ATTURAS – nav, 

pasniegt Lubānas novada nomināciju „Mūža ieguldījums 2010.” Lubānas novada 

iedzīvotājai, Lubānas folkloras kopas vadītājai Valentīnai BARANOVSKAI; 

 

8. 

Aizklāti balsojot ar 6 balsīm – “PAR”, “PRET” – 4, ATTURAS – nav, 

pasniegt Lubānas novada nomināciju „Mūža ieguldījums 2010.” Lubānas novada 

iedzīvotājai, bijušajai Lubānas kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītājai, bērnu 

bibliotēkas vadītājai, bērnudārza muzikālajai audzinātājai Vizmai KALNIŅAI. 

 

(Pielikumā Nr.11 – Aizklātās balsošanas biļeteni un balsu skaitīšanas komisijas 

kopsavilkums uz 11 lapām.)  

 

15.§ 

PAR IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 

STACIJAS IELĀ 16, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, PĀRDOŠANU 

 (Ziņo: I.Bodžs) 

 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 34.panta (2) daļu, 

Lubānas novada pašvaldības īpašuma – zemesgabala Stacijas ielā 16, Lubānā, 

Lubānas novadā, izsoles noteikumu 10.punktu, pamatojoties uz zemesgabala 

2010.gada 22.oktobra izsoles protokolu Nr.1 un pašvaldības grāmatvedības 2010. 

gada 27.oktobra apliecinājumu Nr.2 par maksājumu nokārtošanu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Rudīte Kolāte) PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Apstiprināt zemesgabala Stacijas ielā 16, Lubānā, Lubānas novadā, 

2010.gada 22.oktobra izsoles rezultātus. 



 17 

2. Noslēgt līgumu ar SIA OILANDS, vienotais reģistrācijas numurs 

50003264191, par zemesgabala Stacijas ielā 16, Lubānā, Lubānas novadā, 

(kopējā platība 1126 m2 , kadastra apzīmējums: 7013 005 0082) pirkumu Ls 

1789 (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit deviņu latu) vērtībā. 

(Pielikumā Nr.12 – 22.10.2010. izsoles komisijas protokola Nr.1 kopija un 

pašvaldības grāmatvedības 27.10.2010. apliecinājums par maksājumu nokārtošanu 

uz 2 lapām.) 

 

16.§ 

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA UPES IELĀ 31A, LUBĀNĀ, LUBĀNAS 

NOVADĀ, PĀRDOŠANU 

(Ziņo: I.Bodžs) 

 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 14.panta (2) daļu, 

Lubānas novada pašvaldības īpašuma – zemesgabala Upes ielā 31A, Lubānā, Lubānas 

novadā, izsoles noteikumu 10.punktu, pamatojoties uz zemes starpgabala 2010.gada 

22.oktobra izsoles protokolu Nr.1 un pašvaldības grāmatvedības 2010. gada 

27.oktobra apliecinājumu Nr.1 par maksājumu nokārtošanu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Rudīte Kolāte) PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Apstiprināt zemes starpgabala Upes ielā 31A, Lubānā, Lubānas novadā, 

2010.gada 22.oktobra izsoles rezultātus. 

2. Noslēgt līgumu ar Antonu Studeru, personas kods: xxx, par zemes 

starpgabala Upes ielā 31A, Lubānā, Lubānas novadā, (kopējā platība 1069 

m2, kadastra apzīmējums: 7013 004 0085) pirkumu Ls 400 (četri simti latu) 

vērtībā. 

(Pielikumā Nr.13 – 22.10.2010. izsoles komisijas protokola Nr.1 kopija un 

pašvaldības grāmatvedības 27.10.2010. apliecinājums par maksājumu nokārtošanu 

uz 2 lapām.) 

17.§ 

IESNIEGUMI 

 (Ziņo: M.Kotāne; Debatēs: I.Lībere, L.Špune, I.Bodžs) 

 

1. Par brīvpusdienu piešķiršanu Meirānu Kalpaka pamatskolas audzēknei 

 

Izskata Lubānas novada sociālā dienesta iesniegumu (19.10.2010., 1-14/450A), par 

sociālo palīdzību – brīvpusdienas skolā un pabalstu malkas iegādei xxx ģimenei. 

Ņemot vērā Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas sēdes (20.10.2010., 

Protokols Nr.10, 6.§, 1.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Rudīte Kolāte) PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Piešķirt brīvpusdienas 2010.gada novembra un decembra mēnešiem Meirānu 

Kalpaka pamatskolas audzēknei. 

(Pielikumā Nr.14 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 

Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 16.pantu pielikuma teksts nav 

izpaužams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju.   
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2. Par finansējumu Lubānas vidusskolas dabaszinību kabineta materiālās 

bāzes uzlabošanai 

 

Izskata Lubānas vidusskolas iesniegumu 15.10.2010., (15.10.2010., Reģ.Nr.1-14/442) 

par finansējuma piešķiršanu kvalitatīvai dabaszinību kabineta materiālās bāzes 

izveidošanai, ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (21.10.2010., Protokols Nr.10, 8.§) 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 

Rudīte Kolāte) PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Atteikt piešķirt finansējumu materiālās bāzes atjaunošanai Lubānas vidusskolā 

sakarā ar to, ka pašvaldības 2010.gada apstiprinātajā budžetā nav paredzēti 

līdzekļi šādam mērķim.  
 

 

Sēdi slēdz plkst. 18,00.                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Lubānas novada domes priekšsēdētāja vietnieks:                                Juris Mitjakovs 

 

Sēdes protokolists:                                                                               Diāna Krieva 

 

Parakstīts ______________________________________ 
 

 

 

 

 


