
 

    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 29.aprīlī                                                   Nr. 4 

Sēde sasaukta plkst.14.00 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

 

Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs. 

Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 

Piedalās –  

Deputāti:            Juris MITJAKOVS, 

                           Mārīte KOTĀNE, 

                           Līga ŠPUNE, 

                           Guntis KLIKUČS, 

                           Māris VALAINIS, 

                           Ilze KRAUKLE, 

                           Laila OZOLIŅA, 

                           Iveta PEILĀNE, 

                           Inese LĪBERE. 

Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors,       

               Ingrīda LOGINA, galvenā grāmatvede, 

               Aija OZOLIŅA, nekustamā īpašuma speciāliste. 

Nepiedalās –  

Deputāti:            Rudīte KOLĀTE, Anita SLUCKA, Ilgonis LOSĀNS (aizņemti   

                           pamatdarbā). 

                       

T.Salenieks atklāj domes sēdi, iepazīstina ar sēdes darba kārtību un ierosina izteikt 

priekšlikumus tās maiņai. 

L.Ozoliņa lūdz mainīt 16. „Par Lubānas kultūras nama nolikumu” un 17.jautājumu 

„Par Meirānu tautas nama nolikumu” izskatīšanas secību, novirzot tos, attiecīgi, uz 6. 

un 7.jautājumu. 

T.Salenieks ierosina 10. „Par zemes jautājumiem” un 11.jautājumu „Par adresācijas 

jautājumiem” izskatīšanas secību noteikt sekojošu: 11. „Par zemes jautājumiem” un 

12. „Par adresācijas jautājumiem”. 

 

Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav. 

 

Deputāti vienojas apstiprināt šādu 2010.gada 29.aprīļa domes sēdes, Protokols 

Nr.4, darba kārtību: 

1. Informācija. 

2. Par 2009.gada finanšu pārskata apstiprināšanu. 

3. Par grozījumiem 2010.gada budžetā. 

4. Par domes priekšsēdētāja komandējuma un atskaites uz Vaiji Vācijā 

apstiprināšanu. 

mailto:pasts@lubana.lv
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5. Par līdzfinansējumu biedrībai „Meirānieši”. 

6. Par Lubānas kultūras nama nolikumu. 

7. Par Meirānu tautas nama nolikumu. 

8. Par ielu apgaismojuma rekonstrukciju Mazā, Baznīcas, Mācītājmuižas, 

Rūpniecības un Klānu ielās, Lubānā, Lubānas novadā. 

9. Par mobilo sakaru un degvielas limitu apstiprināšanu apzaļumošanas speciālistam. 

10. Par pašvaldības iestādes – Sociālais dienests izveidošanu un iestādes nolikuma 

apstiprināšanu. Par pašvaldības Sociālā dienesta funkciju nodošanu pašvaldības 

iestādei „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centram”. 

11. Par zemes jautājumiem. 

12. Par adresācijas jautājumiem. 

13. Par Ingunas Kaņepones iecelšanu Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītājas amatā. 

14. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

15. Par zvana uzstādīšanu Jaunajos kapos. 

16. Par dzīvojamās mājas neprivatizētās daļas pieņemšanas komisijas izveidi. 

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

Lubānas novadā”. 

18. Iesniegumi. 

1.§ 

INFORMĀCIJA 

(Ziņo: T.Salenieks, I.Bodžs, J.Mitjakovs, M.Kotāne, L.Ozoliņa, I.Kraukle, I.Logina) 

 

- Par aktualitātēm domes priekšsēdētāja darbā; 

- Pašvaldības izpilddirektora informācija par iepriekšējās sēdes lēmumu izpildi 

un pašreizējām aktualitātēm; 

- Par komiteju darbu; 

- Pašvaldības kultūras darba speciālista informācija; 

- Pašvaldības 2010.gada apstiprinātā budžeta I ceturkšņa izpilde: 

deputāti iepazīstas un akceptē novada pašvaldības 2010.gada I ceturkšņa 

pamatbudžeta un speciālā budžeta izpildi.  

 

Par šo jautājumu nebalso un lēmums netiek pieņemts. 

 

2.§ 

PAR 2009.GADA FINANŠU PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU 

 (Ziņo: I.Logina) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, kas nosaka, ka „... tikai 

dome var apstiprināt gada publisko pārskatu” un saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes 

(23.04.2010., Protokols nr.4, 1.§) lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2009.gada konsolidēto finanšu 

pārskatu. 
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3.§ 

PAR GROZĪJUMIEM 2010.GADA BUDŽETĀ 

(Ziņo: I.Logina) 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 21.pantam, ņemot vērā Finanšu 

komitejas sēdes (23.04.2010., Protokols Nr.4, 3.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Apstiprināt izdarītos grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par 2010.gada budžetu”. 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par 2010.gada budžetu””. 

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

3.1. Saistošos noteikumus Nr.3 „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.3 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

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

(Pielikumā Nr.1 – Saistošie noteikumi Nr.3 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

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

 

4.§ 

PAR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA KOMANDĒJUMA UN ATSKAITES UZ VAIJI 

VĀCIJĀ APSTIPRINĀŠANU 

(Ziņo: I.Logina, T.Salenieks) 

 

Sakarā ar bijušā Madonas rajona pašvaldību vadītāju pieredzes apmaiņas braucienu uz 

sadraudzības pašvaldību Vaiji Vācijā laikā no 2010.gada 17. līdz 21.aprīlim ar mērķi 

turpināt novadu sadarbību, kas līdz reģionālajai reformai bija Madonas rajona 

padomes redzeslokā, un ņemot vērā domes priekšsēdētāja T.Salenieka mutisko 

atskaiti par brauciena mērķiem un ieguvumiem, 

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

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere), 

PRET – nav, ATTURAS – 1 balss (Tālis Salenieks), 

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Apstiprināt domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ārzemju brauciena uz Vaiji 

Vācijā izdevumus Ls 137,60 (viens simts trīsdesmit septiņi lati, 60 santīmi) 

apmērā no izdevumiem sadarbībai ar ārzemēm 2010.gada budžetā 

paredzētajiem līdzekļiem. 

2. Brauciena uz Vaiji Vācijā ceļa izdevumus un izdevumus suvenīru iegādei Ls 

54,50 (piecdesmit četri lati, 50 santīmi) apmērā segt savstarpējo norēķinu 

kārtībā pēc Madonas novada pašvaldības piestādītā rēķina. 

3. Apstiprināt atskaiti par domes priekšsēdētāja pieredzes apmaiņas braucienu 

uz sadraudzības pašvaldību Vaiji Vācijā. 

(Pielikumā Nr.2 – Komandējuma izdevumu aprēķins uz 1 lapas.) 
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5.§ 

PAR LĪDZFINANSĒJUMU BIEDRĪBAI „MEIRĀNIEŠI” 

(Ziņo: I.Logina; Debatēs: I.Bodžs, L.Ozoliņa, T.Salenieks) 

 

Izskata biedrības „Meirānieši”, Reģ.Nr.40008141949, juridiskā adrese: „Skola”, 

Meirānu ciems, Indrānu pagasts, Lubānas novads, iesniegumu (28.04.2010., 

Reģ.Nr.1-14/202) ar lūgumu sniegt līdzfinansējumu Eiropas Savienības 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta „Modernās mūzikas studija bērnu un 

jauniešu brīvā laika pavadīšanai Meirānos” līdzfinansējuma nodrošināšanai Ls 776,00 

apmērā, ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (23.04.2010., Protokols Nr.4, 5.§) 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Piešķirt biedrībai „Meirānieši”, Reģ. Nr.40008141949, juridiskā adrese: „Skola”, 

Meirānu ciems, Indrānu pagasts, Lubānas novads, Eiropas Savienības 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta „Modernās mūzikas studija 

bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai Meirānos” līdzfinansējuma 

nodrošināšanai līdzekļus no pašvaldības 2010.gada apstiprinātā budžeta 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Ls 776,00 (septiņi simti septiņdesmit sešu 

latu, nulle santīmu) apmērā. 

 

6.§ 

PAR LUBĀNAS KULTŪRAS NAMA NOLIKUMU 

 (Ziņo: L.Ozoliņa; Debatēs: I.Kraukle, I.Bodžs, T.Salenieks, M.Kotāne) 

 

Iepazīstas ar sagatavoto Lubānas kultūras nama nolikuma projektu. 

Priekšsēdētājs T.Salenieks ierosina precizēt nolikumu, iekļaujot nepieciešamās likuma 

normas uz  kurām tas balstās.  

Deputāte L.Ozoliņa ierosina izdarīt izmaiņas punktā 1.5., papildinot to un izsakot  

sekojošā redakcijā: „Lubānas kultūras nams ir Lubānas novada pašvaldības 

izpilddirektora un Izglītības, kultūras un sporta komitejas pārraudzībā esoša iestāde, 

kuras darbības īstenošanai tiek piešķirti finansu līdzekļi no Lubānas novada 

pašvaldības pamatbudžeta un Lubānas kultūras namam ir savs personāls.” 

Deputāte M.Kotāne iesaka izvairīties no lielo burtu lietošanas iestādes nosaukumā 

rakstot to saīsinājumā. 

Saskaņā ar izdarītajām izmaiņām un ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas sēdes (22.04.2010., Protokols Nr.4, 2.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Apstiprināt Lubānas kultūras nama nolikumu. 

(Pielikumā Nr.3 – Nolikums Nr.1 „Lubānas kultūras nama nolikums” uz 2 lapām.) 
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7.§ 

PAR MEIRĀNU TAUTAS NAMA NOLIKUMU 

 (Ziņo: L.Ozoliņa; Debatēs: I.Kraukle, I.Bodžs, T.Salenieks, M.Kotāne) 

 

Iepazīstas ar sagatavoto Meirānu tautas nama nolikuma projektu. 

Deputāte, kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle sniedz ieskatu abu kultūras iestāžu – 

Lubānas kultūras un Meirānu tautas namu nolikumu vienojošajās iezīmēs un 

atšķirīgajā. 

Deputāte L.Ozoliņa ierosina izdarīt izmaiņas punktā 1.5. nosakot pārraudzību arī no 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas puses. 

Deputāte M.Kotāne, līdzīgi kā Lubānas kultūras nama nolikumā, iesaka mainīt 

iestādes nosaukuma saīsinājuma lielos burtus uz pilnu iestādes nosaukumu. 

Priekšsēdētājs T.Salenieks ierosina precizēt likuma normas, uz kurām balstoties, 

izdots nolikums. 

Saskaņā ar izdarītajām izmaiņām un ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas sēdes (22.04.2010., Protokols Nr.4, 3.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Apstiprināt Meirānu tautas nama nolikumu. 

(Pielikumā Nr.4 – Nolikums Nr.2 „Meirānu tautas nama nolikums” uz 2 lapām.) 

 

8.§ 

PAR IELU APGAISMOJUMA REKONSTRUKCIJU MAZĀ, BAZNĪCAS, 

MĀCĪTĀJMUIŽAS, RŪPNIECĪBAS UN KLĀNU IELĀS, LUBĀNĀ, LUBĀNAS 

NOVADĀ 

(Ziņo: I.Bodžs; Debatēs: L.Ozoliņa, T.Salenieks) 

 

Balstoties uz 2009.gada 27.augusta (Protokols Nr.9) domes sēdē pieņemto lēmumu 

par ielu gaismas rekonstrukciju Baznīcas un Mazajā ielā par kopējo summu Ls 3600, 

2010.gada pašvaldības budžetā tika paredzēti līdzekļi šim pasākumam. Š.g. sākumā 

A/s „Sadales tīkli” paplašināja rekonstruējamo elektrotīklu garumu ietverot papildus 

Rūpniecības, Mācītājmuižas ielas un daļu Klānu ielas, līdz ar to arī ielu gaismas 

rekonstrukcija jāveic šajās ielās. Šim mērķim papildus nepieciešami Ls 1385,30. 

Uzņēmējs SIA „ELBRA”, kas veiks rekonstrukcijas darbus, piekrīt maksāšanas 

termiņa pagarināšanai līdz 2011.gadam. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu 

komitejas (23.04.2010., Protokols Nr.4, 8.§) un Finanšu komitejas sēdes (23.04.2010., 

Protokols Nr.4, 6.§) lēmumiem, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Slēgt līgumu ar SIA „ELBRA”, Reģ.Nr.40003187242, par ielu apgaismojuma 

rekonstrukciju Baznīcas, Rūpniecības, Mazā, Mācītājmuižas un Klānu ielās 

par kopējo līgumcenu Ls 4985,30 (četri tūkstoši deviņi simti astoņdesmit 

piecu latu, 30 santīmu) apmērā. 
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2. Līgumā paredzēt atlikto maksājumu Ls 1385,30 (viens tūkstotis trīs simti 

astoņdesmit piecu latu, 30 santīmu) apmērā, pārceļot to uz 2011.gadu un segt 

to no 2011.gada budžeta līdzekļiem. 

(Pielikumā Nr.5 – SIA „ELBRA” 06.04.2010. piedāvājuma un Tāmes Nr.1 ielu 

apgaismojuma izbūvei kopijas uz 2 lapām.) 

 

9.§ 

PAR MOBILO SAKARU UN DEGVIELAS LIMITU APSTIPRINĀŠANU 

APZAĻUMOŠANAS SPECIĀLISTAM 

(Ziņo: I.Bodžs) 

 

Izskata mutisku pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ierosinājumu par degvielas un 

mobilo sakaru limita noteikšanu apzaļumošanas speciālistam, kuram atrodoties darba 

objektā, ir nepieciešamība kārtot jautājumus par darbaspēka nodrošinājumu, stādu 

iegādi, sazināties ar vadību, kā arī vajadzība izmantot transporta pakalpojumus sava 

amata pienākumu veikšanai. 

Atsaucoties uz Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdē (23.04.2010., 

Protokols Nr.4, 5.§) izskatīto jautājumu un ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes 

(23.04.2010., Protokols Nr.4, 7.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Apstiprināt degvielas patēriņa un mobilo sakaru limitus pašvaldības 

apzaļumošanas speciālista vajadzībām 2010.gadā no pašvaldības apstiprinātā 

budžeta teritorijas uzturēšanai un attīstībai paredzētajiem līdzekļiem: 

1. mobilo sakaru pakalpojumu limits – Ls 6,00 (seši lati) mēnesī; 

2. degvielas limits – 200 l (divi simti litri) gadā. 

  

10.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS IESTĀDES - SOCIĀLAIS DIENESTS IZVEIDOŠANU UN 

IESTĀDES NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU 

PAR PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA FUNKCIJU NODOŠANU 

PAŠVALDĪBAS IESTĀDEI „LUBĀNAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES 

CENTRAM” 

(Ziņo: I.Bodžs; Debatēs: I.Kraukle, I.Lībere, T.Salenieks) 

 

Pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs informē par nepieciešamību, saskaņā ar Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10.panta (2) daļā noteikto, ka, „ … , lai 

nodrošinātu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, kā arī 

pakalpojumu administrēšanu, katra pašvaldība izveido pašvaldības iestādi – Sociālo 

dienestu. Sociālajā dienestā strādā ne mazāk kā trīs sociālā darba speciālisti, vismaz 

vienam no sociālajā dienestā nodarbinātajiem jābūt sociālajam darbiniekam”, izveidot 

pašvaldības iestādi – Sociālo dienestu un apstiprināt dienesta nolikumu. Jautājums ir 

izskatīts Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas sēdē (20.04.2010., 

Protokols Nr.4, 1.§) un dome iepazīstas ar sagatavoto lēmuma projektu par dienesta 

izveidi un nolikuma apstiprināšanu. 

 

Izvēršas debates par lielāku finanšu līdzekļu nepieciešamību un nepietiekamību 

jaunas pašvaldības iestādes izveidē un reģistrācijā, kā arī „Lubānas veselības un 
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sociālās aprūpes centra” veicamo funkciju apspriešana. Sociālā dienesta darbinieku 

amatu kvalifikācijas vērtēšana.   

Izpilddirektors I.Bodžs piekrīt argumentam, ka pēc jaunas iestādes izveidošanas būs 

nepieciešami lielāki finanšu līdzekļi, kā ir paredzēti uz šo brīdi apstiprinātajā 

pašvaldības 2010.gada budžetā Sociālā dienesta vajadzībām. 

Deputāte I. Kraukle ierosina Sociālā dienesta funkcijas nodot „Lubānas veselības un 

sociālās aprūpes centram”, ja tas ir iespējams. 

Deputāte I.Lībere, „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra” vadītāja, piekrīt 

pārņemt dienesta funkcijas un arī izvietot dienestu savās telpās Oskara Kalpaka ielā 

12, Lubānā, kā arī uzteic sava centra darbinieku kvalifikāciju. 

Izpilddirektors I.Bodžs un priekšsēdētājs T.Salenieks un atbalsta pašvaldības Sociālā 

dienesta funkciju nodošanu „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centram”.  

 

Deputāti noraida un nebalso par sagatavoto un iesniegto lēmuma projektu.  

 

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks sagatavo un formulē jaunu lēmuma projektu par 

pašvaldības Sociālā dienesta funkciju deleģēšanu pašvaldības iestādei „Lubānas 

veselības un sociālās aprūpes centrs”. 

 

Atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Nodot pašvaldības iestādei „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centram”, 

Reģ.Nr.90001823596, juridiskā adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, 

Lubānas novads, pašvaldības Sociālā dienesta funkcijas, kas noteiktas saskaņā 

ar LR likumu „Par pašvaldībām” 15.panta (7) punktu un „Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likumu”. 

 

11.§ 

PAR ZEMES JAUTĀJUMIEM 

(Ziņo: A.Ozoliņa) 

 

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

Izskata SIA „Geo SIJA” valdes priekšsēdētājas Antras Pīzeles, 2010.gada 19.marta 

iesniegumu Nr.1-5/10/18 (20.03.2010., Reģ. Nr.1-13/155) par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dzelzceļa teritorija”, Lubānas 

pilsēta, Lubānas novads. Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19.pantu, kur 

teikts, ka zemes ierīcības projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot 

administratīvu aktu, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 12.punktu, kur teikts, ka vietējā pašvaldība, apstiprinot 

projektu, pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa noteikšanu, saskaņā ar Lubānas novada domes saistošo noteikumu Nr.15 

„Lubānas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 8.9.2.punkta a) 

apakšpunktu, kur Vidzemes ielā 4 atļautā izmantošana – degvielas uzpildes staciju 

apbūve, iepazīstoties ar SIA „Geo SIJA” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, 

ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (23.04.2010., 

Protokols Nr.4, 2.§, 1.p.) lēmumu, 
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atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. apstiprināt SIA „Geo SIJA” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 

īpašuma „Dzelzceļa teritorija”, Lubānas pilsēta, Lubānas novads, kadastra 

numurs: 7013-005-0110, sadalīšanai; 

2. atdalāmajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu: Vidzemes iela 4, 

Lubāna, Lubānas novads; 

3. noteikt atdalāmā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: komercdarbības 

objektu apbūves zeme (kods:0801). 

(Pielikumā Nr.7 – Izvērsts lēmums, SIA „Geo SIJA” valdes priekšsēdētājas A.Pīzeles 

iesniegums, VZD Vidzemes reģionālās nodaļas atzinums, zemes ierīcības projekta 

lieta uz 21 lapas.) 
 

2. Par zemesgabala ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

Izskata jautājumu par saimniecības „Stirnas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Izskata Lubānas novada domes rīcībā esošo 

informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, konstatē: saimniecība „Stirnas” sastāv 

no vienas zemes vienības ar kadastra numuru: 7058-005-0053, platība - 5,3 ha, 

īpašums zemesgrāmatā reģistrēts nav; uz zemesgabala ēkas un būves neatrodas; ar 

Lubānas novada domes 26.03.2009. sēdes lēmumu, protokols Nr.3, 6.§ 10.p. 

Madaram Burķītim tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz augstāk minēto zemes 

gabalu un pieņemts lēmums par zemes gabala piekritību pašvaldībai, Madaram 

Burķītim tika piedāvāts slēgt zemes nomas līgumu par visu iepriekš lietošanā bijušo 

zemi vai daļu no tās, Madars Burķītis gada laikā zemes nomas tiesības neizmantoja.  

Izvērtējot 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, ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 

(23.04.2010., Protokols Nr.4, 2.§, 2.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

zemesgabalu ar kadastra numuru: 7058-005-0053, 5,3 ha platībā, ieskaitīt 

rezerves zemes fondā. 

 

3. Par zemesgabala ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

Izskata jautājumu par saimniecības „Liedenieki”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Izskata Lubānas novada domes rīcībā esošo 

informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, konstatē: saimniecība „Liedenieki” 
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sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra numuru: 7058-016-0223, platība - 0,6 ha, 

īpašums zemesgrāmatā reģistrēts nav;  uz zemesgabala ēkas un būves neatrodas;  ar 

Lubānas novada domes 26.03.2009. sēdes lēmumu, protokols Nr.3, 6.§ 2.p. Jurim 

Celmiņam tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz augstāk minēto zemes gabalu un 

pieņemts lēmums par zemes gabala piekritību pašvaldībai, Jurim Celmiņam tika 

piedāvāts slēgt zemes nomas līgumu par visu iepriekš lietošanā bijušo zemi vai daļu 

no tās, Juris Celmiņš gada laikā zemes nomas tiesības neizmantoja. Izvērtējot 

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, ņemot 

vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (23.04.2010., Protokols Nr.4, 

2.§, 2.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

zemesgabalu ar kadastra numuru: 7058-016-0223, 0,6 ha platībā, ieskaitīt 

rezerves zemes fondā. 

 

4. Par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Rogas”. 

Izskata Mārītes Mālnieces, dzīvo xxx, 21.04.2010. iesniegumu (Reģ. Nr.1-22/176) 

par samaksas samazinājumu izpērkamajai zemei „Rogās”, Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra „Noteikumiem 

par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi” Nr.787 6.punktu, kur teikts, 

ka pašvaldība nosaka samaksas apmēra samazinājumu, ņemot vērā likuma “Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.panta trešajā daļā minētos nosacījumus; 

samaksas samazinājums par katru nosacījumu nedrīkst pārsniegt 25 procentus, bet 

kopējais samazinājums – 75 procentus, ņemot vērā Mārītes Mālnieces zemes 

lietošanas ilgumu kopš 2005.gada 23.novembra – pilni 4 gadi, pēc VZD nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem izpērkamās zemes platība – 4,6 

ha un izpērkamās zemes vērtība – 1289,79 Ls, ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes 

(23.04.2010., Protokols Nr.4, 4.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

noteikt samaksas samazinājumu Mārītei Mālniecei, personas kods: xxx, par 

izpērkamo zemi „Rogas”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, kadastra numurs 

pamatgabalam: 7058-004-0052, 2.zemes vienībai: 7058-004-0053, izpērkamās 

zemes platība - 4,6 ha, par zemes lietošanas ilgumu no 2005.gada 23.novembra – 

4 pilni gadi – noteikt samaksas samazinājumu - 8% apmērā, t.i., samazināt 

maksu par izpērkamo zemi no 1289,79 Ls uz 1186,61 Ls. 

(Pielikumā Nr.8 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 
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12.§ 

PAR ADRESĀCIJAS JAUTĀJUMIEM 

 (Ziņo: A.Ozoliņa) 

 

1. Par adrešu piešķiršanu. 

 

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

apstākļus, sakarā ar to, ka transformatora punktu un sadales punktu ēkām nav 

piešķirtas adreses, pamatojoties uz MK 03.11.2009. „Adresācijas sistēmas 

noteikumu” 6.punktu, ņemot vērā AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona 

Attīstības daļas vadītāja V.Karosa 19.04.2010. iesniegumu Nr.30R6A0-04.06/328 

(21.04.2010., Reģ.Nr.1-12/186), saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu 

komitejas sēdes (23.04.2010., Protokols Nr.4, 3.§, 1.p.) lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģionam piederošajām transformatora 

punktu un sadales punktu ēkām piešķirt adreses: 

1. zemes vienības kadastra numurs: 7058-011-0111, piešķirt adresi: „Sadales 

punkts„ Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830; 

2. zemes vienības kadastra numurs: 7013-005-0066, piešķirt adresi: Ozolu iela 

7A, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830; 

3. zemes vienības kadastra numurs: 7013-005-0088, piešķirt adresi: Cesvaines 

iela 4, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830; 

4. zemes vienības kadastra numurs: 7013-002-0200, piešķirt adresi: Jāņa 

Zābera iela 2A, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830; 

5. zemes vienības kadastra numurs: 7013-002-0082, piešķirt adresi: Jaunā iela 

29A, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830. 

(Pielikumā Nr.6 – AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona Attīstības daļas 

vadītāja V.Karosa 19.04.2010. iesniegums, Adresācijas objektu skices uz 6 lapām.) 

 

2. Par adreses maiņu. 

 

Izvērtē domes rīcībā esošo informāciju, pamatojas uz MK 2009.gada 3.novembra 

noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, kur teikts, ka 

pašvaldības dome piešķir, maina, likvidē nosaukumus saskaņā ar teritorijas 

plānojumu, 6.1.punktu, kur teikts, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā adrese 

nedrīkst atkārtoties, ņemot vērā VZD Vidzemes reģionālās nodaļas iesniegto 

informāciju, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 

(23.04.2010., Protokols Nr.4, 3.§, 2.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

sakarā ar vienādām adresēm, mainīt adresi viensētai no „Dambīši” uz “Dambīši 
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2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs: 7058-016-0012. 

 

13.§ 

PAR INGUNAS KAŅEPONES IECELŠANU LUBĀNAS PILSĒTAS 

BIBLIOTĒKAS VADĪTĀJAS AMATĀ 

 (Ziņo: I.Bodžs; Debatēs:L.Ozoliņa)  

 

Sakarā ar Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītājas Vaidas Levānes darba attiecību 

izbeigšanu ar pašvaldību 02.03.2010. izpilddirektors izdeva rīkojumu Nr.5p, ar kuru 

par Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītājas vietas izpildītāju iecēla Lubānas pilsētas 

bibliotēkas bibliotekāri Ingunu Kaņeponi. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 9.punktu, kas nosaka, ka „… tikai 

dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus”, 

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

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese 

Lībere), PRET – nav, ATTURAS – 1 balss (Līga Špune), 

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Iecelt Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītājas amatā Ingunu Kaņeponi, personas 

kods: xxx. 

 

14.§ 

PAR PIRMPIRKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU 

 (Ziņo: J.Mitjakovs) 

 

1. 

Izskata Daigas Grundules, personas kods:xxx, dzīvo xxx, iesniegumu no 12.04.2010. 

(Reģ.Nr.1-22/158) ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

uz nekustamo īpašumu ar kadastra numuru:7013-002-0081, Latgales ielā 47, Lubānā, 

Lubānas novadā, sastāvošu no dzīvojamās mājas ar kopējo platību 76,5 m². 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, saskaņā ar Attīstības un komunālo 

jautājumu komitejas sēdes (23.04.2010., Protokols Nr.4, 6.§, 1.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

numuru:7013-002-0081, Latgales ielā 47, Lubānā, Lubānas novadā, sastāvošu no 

dzīvojamās mājas ar kopējo platību 76,5 m². 

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

 

2. 

Izskata SIA „Hereford Agro” valdes locekļa Virginijusa Gaudinskas, personas kods: 

xxx, dzīvo xxx, 21.04.2010. iesniegumu (Reģ.Nr.1-22/177) ar lūgumu izskatīt 

jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

numuru:7058-001-0042, „Birznieki 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sastāvošu 
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no 3 (trim) zemes gabaliem ar kopējo platību 36,59 ha. 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, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 

(23.04.2010., Protokols Nr.4, 6.§, 2.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

numuru:7058-001-0042, „Birznieki 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

sastāvošu no 3 (trim) zemes gabaliem ar kopējo platību 36,59 ha. 

(Pielikumā Nr.10 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 

 

3. 

Izskata Elzas Kārkliņas, personas kods: xxx, dzīvo xxx, 29.04.2010. iesniegumu 

(Reģ.Nr.1-22/192) ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

uz nekustamo īpašumu ar kadastra numuru:7058-004-0153, „Piemiņas”, Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā, sastāvošu no dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas. 

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 - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

numuru:7058-004-0153, „Piemiņas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

sastāvošu no dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas. 

(Pielikumā Nr.11 – Izvērsts lēmums, E.Kārkliņas iesnieguma, Pirkuma-pārdevuma 

līguma kopijas uz 3 lapām.) 

 

15.§ 

PAR ZVANA UZSTĀDĪŠANU JAUNAJOS KAPOS  

 (Ziņo: J.Mitjakovs; Debatēs: T.Salenieks) 

 

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (23.04.2010., Protokols 

Nr.4, 9.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Publicēt laikrakstā „Lubānas Ziņas” un pašvaldības mājas lapā zvana 

uzstādīšanas risinājumus sabiedriskajai vērtēšanai Lubānas Jaunajos kapos. 
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2. Sabiedriskās vērtēšanas termiņu noteikt līdz š.g. 11.maijam. 

3. Ar zvana uzstādīšanas modeļiem Lubānas Jaunajos kapos var iepazīties 

Lubānas pilsētas bibliotēkā un pašvaldības administrācijas ēkā. 

 

16.§ 

PAR DZĪVOJAMĀS MĀJAS NEPRIVATIZĒTĀS DAĻAS PIEŅEMŠANAS 

KOMISIJAS IZVEIDI 

 (Ziņo: I.Bodžs) 

 

Izskata Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” 31.03.2010. vēstuli 

Reģ.Nr.1.17/3142 , (06.04.2010., Reģ.Nr.1-11/168) par dzīvojamās mājas Barkavas 

ielā 1, Lubānā, Lubānas novadā, neprivatizētās daļas – dzīvokļa īpašuma Nr.1 un tam 

piederošās kopīpašuma 6580/14360 domājamās daļas nodošanu Lubānas novada 

domei.  

 

No plkst.18,00 deputāte Laila Ozoliņa nepiedalās domes sēdē. 

 

Atsaucoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 24)daļu, ņemot vērā Lubānas 

novada domes sēdes (30.04.2008., Protokols Nr.4, 11.§, 1.p.) lēmumu un saskaņā ar 

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (23.04.2010., Protokols Nr.4, 7.§) 

lēmumu, 

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

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese 

Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Izveidot dzīvojamās mājas Barkavas ielā 1, Lubānā, Lubānas novadā, 

neprivatizētās daļas – dzīvokļa īpašuma Nr.1 un tam piederošās kopīpašuma 

6580/14360 domājamās daļas pieņemšanas komisiju sekojošā sastāvā:  

 

Egils Rēvelis, Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājs; 

Guntis Stalbovs, Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanas speciālists; 

Jolanta Kočāne, Lubānas novada pašvaldības grāmatvede. 

 

17.§  

PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.3 „PAR SOCIĀLAJIEM 

PABALSTIEM LUBĀNAS NOVADĀ” 

 (Ziņo: M.Kotāne) 

 

Ņemot vērā domes sēdes (25.03.2010., Protokols Nr.3, 2.§) lēmumu par GMI pabalsta 

daļēju izmaksu natūrā un saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likums” 3.panta (3) punktā noteikto „Kārtību, kādā saņemami pašvaldību 

sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošie noteikumi”, saskaņā ar 

Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas sēdes (20.04.2010., Protokols 

Nr.4, 4.§) lēmumu, 

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

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese 

Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 
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1. Izdarīt grozījumus Lubānas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 

„Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā” un apstiprināt saistošos 

noteikumus Nr.4 „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.28 „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.12 – Saistošie noteikumi Nr.4 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3 

„Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā”” uz 1 lapas.) 

 

18.§  

IESNIEGUMI 

(Ziņo: T.Salenieks; Debatēs: L.Špune, I.Peilāne, T.Salenieks) 

 

1. 

Izskata Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 27.04.2010. 

iesniegumu Reģ.Nr.1-16/8 (Reģ.Nr.1-14/200) par grozījumiem apstiprinātajā maksas 

pakalpojumā par piedalīšanos jauno vokālistu konkursā „Aiviekstes lakstīgalas 2010”. 

Sakarā ar izmaiņām prognozētajā dalībnieku skaitā un arī izdevumu tāmē (apstiprināts 

ar domes 25.02.2010. sēdes, Protokols Nr.2, 4.§. lēmumu), 

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

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese 

Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Veikt grozījumus noteiktajai dalības maksai jauno vokālistu konkursā 

„Aiviekstes lakstīgalas 2010”, to samazinot par Ls 0,50 (nulle lati, 50 santīmi) un 

apstiprināt dalības maksu Ls 3,00 (trīs lati, nulle santīmi) vienam dalībniekam 

saskaņā ar aprēķinu. 

(Pielikumā Nr.13 – Aprēķins dalības maksai jauno vokālistu konkursā „Aiviekstes 

lakstīgalas 2010” uz 1 lapas.) 

 

2.  

Izskata Lubānas vidusskolas direktores Maijas Krustas 22.04.2010. iesniegumu 

(22.04.2010., Reģ.Nr.1-14/187) ar ierosinājumu izteikt Pateicību pieciem Lubānas 

vidusskolas interešu izglītības skolotājiem sakarā ar Lubānas vidusskolas 100 gadu 

Jubileju, tagadējās skolas ēkas 45 gadu Jubileju un 60 gadiem, kopš pirmā pēckara 

vidusskolas izlaiduma. 

Jautājums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē (22.04.2010., 

Protokols Nr.4, 6.§). 

 

Deputāte Ilze Kraukle balsošanā nepiedalās, jo viņas kandidatūra ir izvirzīta 

apbalvošanai. 
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Atklāti balsojot: PAR - 8 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET – 

nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Apbalvot ar Pateicību sekojošus Lubānas vidusskolas interešu izglītības 

skolotājus: 

1. Lienīti Ozolnieci; 

2. Lailu Ozoliņu; 

3. Ilzi Kraukli; 

4. Silviju Bērziņu; 

5. Rudīti Kolāti. 

 

3. 

Izskata Māra Valaiņa, Lubānas vidusskolas vieglatlētikas apmācības grupas interešu 

izglītības skolotāja, 20.04.2010. iesniegumu (21.04.2010., Reģ.Nr.1-22/175) un 

Maijas Krustas, Lubānas vidusskolas direktores, 29.04.2010. iesniegumu (Reģ.Nr.1-

14/205) ar lūgumu segt vidusskolas vieglatlētikas grupas skolēnu izbraukuma treniņu 

izmaksas Degumnieku pamatskolas sporta kompleksā, Madonas novadā. Uz treniņiem 

tiks vestas 3 (trīs) skolēnu grupas – A,B,C. Treniņiem paredzētas četras stundas. 

Vienas stundas treniņa izmaksas ir Ls 15,00. Kopējā treniņu summa bez ceļa 

izdevumiem sastāda Ls 60,00. 

Priekšsēdētājs T.Salenieks ierosina turpmāk iestādei pašai rast līdzekļus un iekļauties 

savā budžetā, lai nebūtu lieku izdevumu 

 

Deputāts Māris Valainis kā ieinteresētā persona (Lubānas vidusskolas vieglatlētikas 

apmācības grupas interešu izglītības skolotājs) balsošanā nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot: PAR - 7 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Guntis Klikučs, 

Līga Špune, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – 1 

balss (Mārīte Kotāne), 

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Piešķirt, no pašvaldības apstiprinātā 2010.gada budžeta, līdzekļus 

neparedzētiem gadījumiem Ls 60,00 (sešdesmit lati) apmērā, Lubānas 

vidusskolas vieglatlētikas grupas skolēnu izbraukuma treniņu apmaksai 

Degumnieku pamatskolas sporta kompleksā, Madonas novadā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 18,30. 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs                                                     Tālis Salenieks 

 

Protokolists                                                                                               Diāna Krieva 

 

Parakstīts ____________________________________ 

 

 

 


