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Sēdi atklāj plkst.11.00
Sēdi vada pašvaldības  domes priekšsēdētājs Tālis SALENIEKS
Protokolē kancelejas vadītāja Mārīte KOTĀNE;
Piedalās  deputāti  Līga  ŠPUNE,   Anita  SLUCKA,  Mārīte  KOTĀNE, Māris 

VALAINIS, Inese LĪBERE, Laila OZOLIŅA, Ilze KRAUKLE 
 Nepiedalās deputāti Rudīte KOLĀTE, Ilgonis LOSĀNS, Juris MITJAKOVS; Guntis 

KLIKUČS, Iveta PEILĀNE;
Uzaicināta Lubānas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece Vēsma Masa
Darba kārtībā:

1. Par projektu „Atbalsta grupu veidošana sociālā riska un krīzē nonākušajām 
ģimenēm, vardarbībā cietušajām un no psihoaktīvajām vielām atkarīgajām 
personām Lubānas novadā”

2. Par grozījumiem pašvaldības 2011.gada budžetā

1.§
Par  projektu  „Atbalsta  grupu  veidošana  sociālā  riska  un  krīzē 
nonākušajām  ģimenēm,  vardarbībā  cietušajām  un  no  psihoaktīvajām 
vielām atkarīgajām personām Lubānas novadā”

T.Salenieks
Iepazīstas  ar  sociālā  dienesta  direktores  Ineses  Līberes  iesniegumu 

28.06.2011.,  Nr.1-15/178  par  pašvaldības  atbalstu  Sociālā  dienesta  
gatavotam  NVA  izsludinātam  ar  ESF  atbalstu  aktivitātē  „Sociālās  
rehabilitācijas  un  institūcijām  alternatīvu  sociālās  aprūpes  pakalpojumu 
attīstība  reģionos” projektam „Atbalsta grupu veidošana sociālā riska un  
krīzē nonākušajām ģimenēm, vardarbībā cietušajām un no psihoaktīvajām  
vielām atkarīgajām personām Lubānas novadā.”

Projekta  ietvaros  paredzēts  darbs  ar  krīzē  nonākušām  ģimenēm,  
atkarībās nonākušām personām, vardarbībā cietušām personām. Paredzētas  
aktivitātes,  piesaistot  speciālistus.  No  pašvaldības  ir  nepieciešams  
apliecinājums   par  projekta  ietvaros  īstenoto  pakalpojumu   sniegšanas  
nodrošināšanu vismaz 1 gadu pēc projekta noslēguma -2014.gadā.

atklāti balsojot, PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Līga 
Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilze Kraukle, PRET – nav, 

ATTURAS – nav,
n o l e m j :

mailto:pasts@lubana.lv


1. Atbalstīt  NVA  izsludināto  ar  ESF  atbalstu  aktivitātē  „Sociālās 
rehabilitācijas  un  institūcijām  alternatīvu  sociālās  aprūpes  pakalpojumu 
attīstība reģionos” projektu „Atbalsta grupu veidošana sociālā riska un 
krīzē  nonākušajām  ģimenēm,  vardarbībā  cietušajām  un  no 
psihoaktīvajām vielām atkarīgajām personām Lubānas novadā”.

2. Projektā  ietvertās  aktivitātes  un  pakalpojumu  sniegšanu  pašvaldībai 
nodrošināt vienu gadu pēc projekta realizācijas.
Projekts  1.pielikumā uz 31 (trīsdesmit viena) lapas.

2. §
Par grozījumiem pašvaldības 2011.gada budžetā

T.Salenieks
Sakarā  ar  to,  ka  pašvaldības  budžetā  plānotie  līdzekļi  saimnieciskās 

automašīnas iegādei neatbilst lietoto automobiļu tirgū spēkā esošajam piedāvājumam, 
veikt grozījumus 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada 
pašvaldības budžetu”:

atklāti balsojot, PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Līga 
Špune, Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilze Kraukle, PRET – nav, 

ATTURAS – nav,
n o l e m j :

1. Veikt  grozījumus  2011.gada  27.janvāra  saistošajos  noteikumos  Nr.1  „Par 
2011.gada  pašvaldības  budžetu”  un apstiprināt  saistošos  noteikumus  Nr.12 
„Grozījumi 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada 
pašvaldības budžetu.””

2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam:
2.1 saistošos  noteikumus  Nr.12  „Grozījumi  Lubānas  novada  domes  2011.gada 
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada pašvaldības budžetu”” triju 
dienu  laikā  pēc  to  parakstīšanas  elektroniskā  veidā  nosūtīt  Vides  aizsardzības  un 
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
2.2. saistošie  noteikumi  Nr.12  „Grozījumi  Lubānas  novada  domes  2011.gada 
27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada pašvaldības budžetu”” stājas 
spēkā  nākamajā  dienā  pēc  to  parakstīšanas,   tie  brīvi  pieejami  pašvaldības 
administrācijas  ēkā,   un  tie  publicējami  pašvaldības  mājas lapā  internetā 
www.lubana.lv 
Saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada domes 2011.gada 27.janvāra  
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada pašvaldības budžetu”” 2.pielikumā.

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs                                               Tālis Salenieks

Protokolists:                                                                                      Mārīte Kotāne
                                             

http://www.lubana.lv/

