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DOMES    SĒDES    PROTOKOLS
Lubānā

2011.gada 26.maijā,                                                             Nr. 6

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst.14.00

Sēdi vada –       Tālis SALENIEKS, novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.
Protokolē –       Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre.
Piedalās – 
Deputāti:            Laila OZOLIŅA,
                           Juris MITJAKOVS, 
                           Līga ŠPUNE,
                           Anita SLUCKA,
                           Mārīte KOTĀNE,
                           Iveta PEILĀNE, 
                           Ilgonis LOSĀNS, 
                           Guntis KLIKUČS, 
                           Inese LĪBERE,
                           Ilze KRAUKLE, līdz darba kārtības 13.jautājuma izskatīšanai;
                           Māris VALAINIS, līdz darba kārtības 9.jautājuma izskatīšanai; 
                           Rudīte KOLĀTE, no darba kārtības 6.jautājuma izskatīšanas.
Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; 
                           Aija OZOLIŅA, nekustamā īpašuma speciāliste;
                           Andris KĻAVIŅŠ, pašvaldības juriskonsults.
Uzaicināti:         Genādijs KRIVICKIS, pašvaldības kārtībnieks;
                           Dace KĻAVIŅA, novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāja.
               
Lubānas  novada pašvaldības  domes  priekšsēdētājs  Tālis  Salenieks  ierosina  iekļaut 
sēdes darba kārtībā jautājumu „Par ziedojumu pieņemšanu”.
                   
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  12 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks,  Mārīte  Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Ilze  Kraukle,  Līga  Špune, 
Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Inese Lībere), PRET – 
nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
Apstiprināt sekojošu darba kārtību: 
1. Informācija:
1.1. Novada pašvaldības kārtībnieka Genādija Krivicka informācija par veikto darbu 

aprīlī;
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1.2. Pašvaldības  domes  priekšsēdētāja,  izpilddirektora,  komiteju  priekšsēdētāju, 
kultūras un izglītības darba speciālistu informācija par aktualitātēm pašvaldības 
darbā.

2. Par  finansējuma  piešķiršanu  elektroenerģijas  pievada  pārbūvei  Meirānu  tautas 
namā.

3. Par grozījumiem pašvaldības 2011.gada budžetā.
4. Par  aizņēmuma  ņemšanu  no  Valsts  kases  projektam  „Satiksmes  drošības 

uzlabošana Lubānas pilsētā”.
5. Par kustamās mantas greidera DZ-99A atsavināšanu.
6. Par biedrības „Aiviekstes ozoli” priekšlikumiem pilsētas labiekārtošanā.
7. Par pašvaldības iestādes „Lubānas novada sociālais dienests” inventāra nomu.
8. Par  saistošajiem  noteikumiem  „Par  Lubānas  novadā  noteiktajām  pašvaldības 

nodevām”.
9. Par saistošajiem noteikumiem „Par sabiedrisko kārtību Lubānas novadā”.
10. Par adresācijas jautājumiem. 
11. Par nekustamā īpašuma „Akmenāji” sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu.
12. Par  grozījumiem 2008.gada 30.oktobrī  apstiprinātajā  nolikumā Nr.13 „Lubānas 

vidusskolas nolikums”.
13. Par informatīvo bukletu Lubānas novada prezentācijai.
14. Lubānas novada bāriņtiesas pārskats par darbību 2010.gadā.
15. Par ziedojumu pieņemšanu.
16. Iesniegumi:
16.1.Par  Lubānas  vidusskolas  direktores  Maijas  Krustas  iesniegumu  papildus 

finansējuma piešķiršanai vidusskolas teātra pulciņa dalībai Latvijas skolu teātru 
festivālā;

16.2.Par Kristīnes Libertes iesniegumu materiālā pabalsta piešķiršanai dēla traumas 
gadījumā;

16.3.Par Maigas Jēgeres pilnvarotās personas Daces Mežsargas iesniegumu par 
zemes gabala „Līdumnieki”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izpirkšanu;

16.4.Par pašvaldības dzīvojamās platības Rugāju ielā 1, dzīvoklis 5, Lubānā, Lubānas 
novadā, īres tiesību piešķiršanu.

1.§
INFORMĀCIJA

 (Ziņo: G.Krivickis, T.Salenieks, I.Bodžs, J.Mitjakovs, M.Kotāne, L.Ozoliņa, 
I.Kraukle, A.Slucka)

1. 
Novada pašvaldības kārtībnieka Genādija Krivicka informācija par veikto 

darbu aprīlī

Valsts  policijas  Vidzemes Reģiona pārvaldes  Madonas iecirkņa Kārtības  policijas  
nodaļas  inspektors Genādijs  Krivickis  ziņo  par  paveikto  aprīļa  mēnesī  savienojot  
savu amatu ar Lubānas novada pašvaldības kārtībnieka amatu. Ir tikuši sastādīti pieci 
protokoli  personām,  no  kuriem  trīs  protokoli  sastādīti  par  alkoholisko  dzērienu 
lietošanu  sabiedriskā  vietā  un  divi  par  pārvietošanos  diennakts  tumšajā  laikā  bez 
gaismas  atstarojošiem  elementiem.  Nodrošināta  kārtība  publisko  pasākumu  laikā 
Lubānas  pilsētas  klubā.  Ir  nepieciešami  pašvaldības  noteikumi  par  sabiedrisko 
kārtību, lai reāli varētu sākt strādāt ar tām personām, kas piegružo, trokšņo un traucē 
sabiedrisko kārtību pilsētā. 
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Deputāte L.Ozoliņa - Kā ir ar izlaiduma ballēm pilsētas klubā? Vai informāciju par 
šiem pasākumiem un nepieciešamību pēc kārtībnieka klātbūtnes pasākumos sniedz 
pedagogi no skolas vai kultūras nama vadītāja? 
T.Salenieks ierosina turpmāk informāciju par kultūras namā un klubā notiekošajiem 
pasākumiem,  tajā  skaitā  arī  tiem,  uz  kuriem tiek  iznomātas  kultūras  nama,  kluba 
telpas, uzdot apkopot kultūras nama vadītājai Velgai Puzulei un iesniegt kārtībniekam 
zināšanai.  Tiklīdz  tiks  apstiprināti  saistošie  noteikumi  „Par  sabiedrisko  kārtību 
Lubānas  novadā”  atkārtoti  jāsāk  apzināt  māju  īpašnieki,  kuri  vēl  līdz  šim  nav 
noslēguši līgumus par sadzīves atkritumu savākšanu ar SIA „Alba 5”, jo atkritumi 
joprojām tiek izmesti vietās, kur tas ir nepieļaujami.

2. 
Pašvaldības domes priekšsēdētāja, izpilddirektora, komiteju priekšsēdētāju, 

kultūras un izglītības darba speciālistu informācija par aktualitātēm pašvaldības 
darbā

Domes  priekšsēdētājs  T.Salenieks  informē  par  sagatavotajiem  novadu 
prezentējošajiem  materiāliem;  9.maijā  notikušo  tikšanos  ar  GE  Money  bankas 
pārstāvjiem;  dalību  12.maijā  notikušajā  Daugavas  upju  baseina  apgabala 
Konsultatīvās  padomes  izbraukuma  sēdē  Lubānas  mitrāja  kompleksa  Informācijas 
centrā  Ošupes  pagastā,  Madonas  novadā;  20.maijā  notikušajā  Latvijas  Pašvaldību 
Savienības 22.kongresā, kura vadmotīvs bija – attīstību vadīt pašiem;  dalību 24.maijā 
notikušajā Attīstības fonda sēdē.
Pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs informē par ielu gaismu rekonstrukcijas projekta 
norisi Lubānas pilsētas ielās – ir pabeigti darbi Ozolu un Parka ielās. Jāatjauno kabelis 
Stacijas  ielā.  Rit  darbu  Klānu  un  Celtnieku  ielās.  Ar  jūnija  mēnesi  beidzas  ielu 
apgaismošana  tumšajā  laikā,  gaismas  ieslēdzot  tikai  īpašos  gadījumos  (izlaidums, 
u.c.);  Rit  darbi  pie  novada  Attīstības  programmas  izstrādes.  Pašvaldībā  atgrieztas 
novada iedzīvotāju aptaujas anketas 40 gab., kas, it kā, ir pieņemams rādītājs; Jūnija 
sākumā plānota nekustamā īpašuma „Rokāres” izsole; Veikti auto un datortehnikas 
iepirkumi; 
Attīstības  un  komunālo  jautājumu  komitejas  un  Izglītības,  kultūras  un  sporta  
komitejas  sēdēs  izskatītie  jautājumi  ir  iekļauti  domes  sēdes  darba  kārtībā.  Domes 
priekšsēdētājs T.Salenieks ierosina nākošajā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
sēdē izskatīt Nolikumu par apbalvojumiem. 
Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas priekšsēdētāja M.Kotāne informē, 
par sēdē izskatīto jautājumu - darbu ar nelabvēlīgajām ģimenēm.
Kultūras darba speciāliste I.Kraukle informē par nosūtīto pieteikumu dalībai projektā 
„Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.Gadā”.
Izglītības  darba speciāliste  A.Slucka informē par  25.maijā  notikušo  izlaidumu  PII 
„Rūķīši”;  par  30.maijā  paredzēto  tikšanos  novada  domē  un  atzinības  pasniegšanu 
skolu mācību olimpiāžu uzvarētājiem. 

2.§
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU ELEKTROENERĢIJAS PIEVADA 

PĀRBŪVEI MEIRĀNU TAUTAS NAMĀ
(Ziņo: I.Bodžs)

Sakarā  ar  A/S Sadales  tīkls  prasību  par  elektroenerģijas  pievada pārbūvi  Meirānu 
Tautas  nama  ēkai  atbilstoši  normatīvo  aktu  prasībām  un  pamatojoties  uz  SIA 
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”Aiviekstes  energobūvnieks”  sastādīto  tāmi  darbu  veikšanai,  kā  arī  ņemot  vērā 
Finanšu komitejas sēdes (19.05.2011., Protokols Nr.5, 1.§) lēmumu par finansējumu, 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  12 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks,  Mārīte  Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Ilze  Kraukle,  Līga  Špune, 
Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Inese Lībere), PRET – 
nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
Piešķirt  finansējumu Ls  643,44  (seši  simti  četrdesmit  triju  latu,  44  santīmu) 
apmērā  Meirānu  tautas  namam  elektroenerģijas  kabeļa  pievada  izbūvei  no 
pašvaldības  2011.gada  apstiprinātā  budžeta  neparedzētiem  gadījumiem 
plānotiem līdzekļiem.
(1.pielikumā – SIA „Aiviekstes energobūvnieks” tāmes kopija uz 1 lapas.)

3.§
PAR GROZĪJUMIEM PAŠVALDĪBAS 2011.GADA BUDŽETĀ

 (Ziņo: T.Salenieks)

Sakarā  ar  neplānotu,  bet  neatliekamu  darbu  veikšanu  un  nepieciešamību  precizēt 
plānotās  aktivitātes  atbilstoši  faktiskajiem izdevumiem,  kā arī  ņemot  vērā Finanšu 
komitejas sēdes (19.05.2011., Protokols Nr.5, 2.§) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  12 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks,  Mārīte  Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Ilze  Kraukle,  Līga  Špune, 
Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Inese Lībere), PRET – 
nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. Izdarīt  grozījumus  pašvaldības  saistošajos  noteikumos  Nr.1  „Par 

2011.gada pašvaldības  budžetu”  un apstiprināt  saistošos  noteikumus Nr.8 
„Grozījumi  Lubānas  novada  domes  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.8  „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.8  „Grozījumi  Lubānas  novada  domes 
2011.gada  27.janvāra  saistošajos  noteikumos  Nr.1  „Par  2011.gada 
pašvaldības  budžetu””  stājas  spēkā  nākamajā  dienā  pēc  to 
publicēšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

(2.pielikumā  –  Saistošie  noteikumi  Nr.8  „Grozījumi  Lubānas  novada  domes  
2011.gada  27.janvāra  saistošajos  noteikumos  Nr.1  „Par  2011.gada  pašvaldības  
budžetu”” uz 1 lapas.)

4.§
PAR AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO VALSTS KASES PROJEKTAM 
„SATIKSMES DROŠĪBAS UZLABOŠANA LUBĀNAS PILSĒTĀ”

(Ziņo: T.Salenieks)

Pamatojoties uz 2011.gada 18.janvāra vienošanos Nr.3DP/3/2/1/2/1/10/
APIA/CFLA/034/033 „Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 
un  Eiropas  Reģionālās  attīstības  fonda  līdzfinansējuma  piešķiršanu”  ar  Valsts 
aģentūru  Centrālā  finanšu  un  līguma  aģentūru  par  projekta  „Satiksmes  drošības 
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uzlabošana Lubānas pilsētā” realizēšanu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes 
(19.05.2011., Protokols Nr.5, 3.§) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  12 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks,  Mārīte  Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Ilze  Kraukle,  Līga  Špune, 
Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Inese Lībere), PRET – 
nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. Ņemt aizņēmumu no Valsts  kases uz 8 (astoņiem) gadiem ar Valsts  kases 

noteikto  procentu  likmi  (2,092%)  Eiropas  Reģionālās  attīstības  fonda 
līdzfinansētā  projekta  „Satiksmes  drošības  uzlabošana  Lubānas  pilsētā” 
realizēšanai LVL 60 787 (sešdesmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņu 
latu) apmērā vai ekvivalentu citā valūtā.

2. Plānotais  atliktais  pamatsummas  maksājums  trīs  gadi:  pamatsummas 
atmaksu sākot ar 2014. gada 1.jūniju, pilnīgu atmaksu veicot līdz 2019.gada 
30.jūnijam.

3. Aizņēmuma pamatsummas un  procentu  maksājumu atmaksu  garantēt  ar 
pašvaldības  budžeta  līdzekļiem  atbilstoši  pievienotajam  aizņēmuma 
atmaksas grafikam.

(3.pielikumā – Aizņēmuma atmaksas grafiks uz 2 lapām. )

5.§
PAR KUSTAMĀS MANTAS GREIDERA DZ-99A ATSAVINĀŠANU

(Ziņo: I.Bodžs)

Pamatojoties  uz  domes 2011.gada  28.aprīlī  (Protokols  Nr.5,  11.§)  izveidotās 
pašvaldības  kustamās  mantas  –  greidera  DZ-99A  novērtēšanas  un  atsavināšanas 
komisijas pamatlīdzekļa novērtēšanas 13.05.2011. aktu, kā arī ņemot vērā Attīstības 
un komunālo jautājumu un Finanšu komiteju sēžu (18.05.2011., Protokols Nr.5, 5.§; 
19.05.2011., Protokols Nr.5, 5.§) lēmumus,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  12 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks,  Mārīte  Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Ilze  Kraukle,  Līga  Špune, 
Māris Valainis, Laila Ozoliņa, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Inese Lībere), PRET – 
nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – greidera DZ-99A nosacīto cenu 

Ls 2 400 (divi tūkstoši četri simti lati).

2. Atsavināt pašvaldības kustamo mantu – greideru DZ-99A, pārdodot to izsolē.

(4.pielikumā – Pašvaldības kustamās mantas – greidera DZ-99A novērtēšanas akts  
uz 1 lapas. )

6.§
PAR BIEDRĪBAS „AIVIEKSTES OZOLI” PRIEKŠLIKUMIEM PILSĒTAS 

LABIEKĀRTOŠANĀ
 (Ziņo: T.Salenieks, I.Bodžs; Debatēs: M.Valainis)

  Plkst.16,00 deputāte Rudīte Kolāte sāk darbu domes sēdē.  
     
     Ar 2010.gada 27.maija Lubānas novada pašvaldības domes (Protokols Nr.5, 7.§) 
lēmumu  „Par  biedrības  „Aiviekstes  ozoli”  sagatavotā  projekta  „Trenažieru  zāles 
ierīkošana””  iesniegšanu Eiropas  Savienības  Eiropas  lauksaimniecības  fonda lauku 
attīstībai pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
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vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” Lubānas novada pašvaldība piešķīra 
biedrībai „Aiviekstes ozoli” finansējumu Ls 7000 apmērā projekta realizēšanai. 
     Biedrības  „Aiviekstes  ozoli”  viens  no  darbības  mērķiem  ir  veidot  jaunu 
infrastruktūru Lubānā un sakārtot apkārtējo vidi, kā arī atbalstīt un aktivizēt veselīga 
dzīvesveida un sporta aktivitātes Lubānas novadā.
     2010.gada 27.maijā Lubānas novada pašvaldība ar biedrību „Aiviekstes ozoli” 
noslēdza līgumu par finansējuma piešķiršanu projekta realizācijai. Minētā līguma 6.un 
7.punkts  nosaka,  ka  biedrībai  pēc  projekta  realizācijas,  kura  realizēšanai  izmanto 
pašvaldības  finansējumu,  projekta  ietvaros  saņemto  Lauku  atbalsta  dienesta 
finansējuma daļu,  kas  projektā  ir  noteikta  Ls  6300 apmērā,  ir  pienākums  ieguldīt 
Lubānas  novada  pašvaldības  administratīvās  teritorijas  labiekārtošanā.  Iespējamos 
labiekārtošanas  objektus  pēc  biedrības  izvirzītajiem  priekšlikumiem  izskata  un 
apstiprina Lubānas novada pašvaldības dome. 
Saņemti biedrības „Aiviekstes ozoli” valdes priekšsēdētāja Māra Valaiņa 10.05.2011. 
priekšlikumi (25.05.2011., Reģ.Nr.1-14/239), kur minēti sekojoši uzlabojumi Lubānas 
pilsētas teritorijas labiekārtošanai:
1) Gājēju celiņa izbūve līdz trenažieru zālei Krasta ielā 6, Lubānā (darbu izmaksas 

Ls 700);
2) Skatītāju soliņu nomaiņa pilsētas estrādē Parka ielā 1A, Lubānā (darbu izmaksas 

Ls 4000).
Noklausoties  izpilddirektora  I.Bodža  sniegto  informāciju,  izvērtējot  biedrības 
„Aiviekstes  ozoli”  priekšlikumus  un valdes  priekšsēdētāja  M.Valaiņa  ierosinājumu 
otrajā pozīcijā palielināt darbu izmaksas par Ls 1000, pamatojoties uz LR likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 6.punktu, kas nosaka, ka „lai izpildītu savas funkcijas, 
pašvaldībām  likumā  noteiktajā  kārtībā  ir  pienākums  atbilstoši  apstiprinātajam 
pašvaldības budžetam racionāli  un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus”, 
15.panta 1.daļas 2.punktu, kas nosaka, ka „ pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 
gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību”, 15.panta 
4.daļu, kas nosaka, ka „no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu 
pašvaldība  var  deleģēt  privātpersonai  vai  citai  publiskai  personai,”  ņemot  vērā 
Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēžu (18.05.2011., Protokols 
Nr.5, 4.§; 19.05.2011., Protokols Nr.5, 4.§) lēmumus, 
Lubānas  novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  13 balsis  (Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, 
Līga  Špune,  Māris  Valainis,  Laila  Ozoliņa,  Ilgonis  Losāns,  Guntis  Klikučs,  Inese 
Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. Apstiprināt biedrības „Aiviekstes ozoli” izvirzītos priekšlikumus pilsētas 

labiekārtošanai - gājēju celiņa izbūve līdz trenažieru zālei Krasta ielā 6, 
Lubānā,  Lubānas  novadā un skatītāju  soliņu nomaiņa pilsētas  estrādē 
Parka ielā 1A, Lubānā, Lubānas novadā.

2. Izpilddirektoram I.Bodžam nodrošināt lēmuma izpildes uzraudzību.

7.§
PAR PAŠVALDĪBAS IESTĀDES „LUBĀNAS NOVADA SOCIĀLAIS 

DIENESTS” INVENTĀRA NOMU
 (Ziņo: T.Salenieks, I.Lībere: Debatēs: L.Ozoliņa, I.Losāns)

Izskata Lubānas novada sociālā dienesta direktores I.Līberes 13.05.2011. iesniegumu 
Nr.125  (Reģ.  Nr.1-14/224)  par  maksas  pakalpojumu  inventāra  nomai.  Sakarā  ar 
fizisko un juridisko personu vēlmi atsevišķiem pasākumiem iznomāt sociālā dienesta 
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inventāru  un  nolūkā  kompensēt  pašvaldības  izmaksas  inventāra  uzturēšanai  un 
remontam, nepieciešams apstiprināt nomas maksu. 
Deputāte  L.Ozoliņa ierosina mainīt  nomas  maksu atkarībā  no tā  vai  iznomātājs  ir 
fiziska vai juridiska persona, juridiskai personai palielinot nomas maksu.
Deputāti T.Salenieks un I.Losāns iebilst pret diferencēto nomas maksu, un ierosina 
palielināt maksu konkrēti vienai vienībai – 4.gulta – Ls 4,00/mēnesī.
T.Salenieks – ierosina publicēt laikrakstā „Lubānas Ziņas” sociālā dienesta inventāra 
nomas maksas.
Ņemot vērā deputātu T.Salenieka un I.Losāna ierosinājumu, kā arī Finanšu komitejas 
sēdes (19.05.2011., Protokols Nr.5, 6.§) lēmumu,
Lubānas  novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  13 balsis  (Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, 
Līga  Špune,  Māris  Valainis,  Laila  Ozoliņa,  Ilgonis  Losāns,  Guntis  Klikučs,  Inese 
Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
Apstiprināt  Lubānas  novada  sociālā  dienesta  inventāra  nomas  maksu  ar 
2011.gada 1.jūniju: vienai vienībai mēnesī latos (Ls) sekojoši -

1)  sēžamrati 3,00
2) ”staigulis” 2,00
3)  atbalsta spieķi 1,00
4)  gulta 4,00
5)  galds 1,00
 6)  krēsls  0,50.

8.§
PAR SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM „PAR LUBĀNAS NOVADĀ 

NOTEIKTAJĀM PAŠVALDĪBAS NODEVĀM”
(Ziņo: A.Kļaviņš; Debatēs: L.Ozoliņa, T.Salenieks, I.Bodžs, L.Špune, I.Kraukle, 

J.Mitjakovs)

Izskata  saistošos  noteikumus  „Par  Lubānas  novadā  noteiktajām  pašvaldības 
nodevām”. 
Deputāte L.Ozoliņa ierosina papildināt noteikumos II daļā „Nodevas par pašvaldības 
izstrādāto  oficiālo  dokumentu  un  apliecinātu  to  kopiju  saņemšanu”  punktu  2.5.1. 
sekojoši „ … un uzņēmumi;”. Pašvaldības juriskonsults A.Kļaviņš un izpilddirektors  
I.Bodžs iebilst, norādot uz nevienādu attieksmi minētajā gadījumā. 
A.Kļaviņš informē, ka noteikumu III daļa „Nodevas par būvatļaujas saņemšanu” ir 
saskaņota ar Madonas būvvaldi. 
Izvēršas debates par noteikumu IV daļu „Nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu 
sarīkošanu publiskās  vietās” -  kā rīkoties  gadījumā jau ar  uzaicinātajiem atrakciju 
rīkotājiem,  kuri  nebūs  informēti  par  nodevas  lielumu?  Šajā  gadījumā  laicīgi  ir 
jāinformē atrakciju rīkotāji 
Debatēs par V daļas „Nodevas par ielu tirdzniecību” 4.punkta „Tirdzniecība izklaides, 
kultūras u.tml. pasākumos, par vienu dienu:” 4.3.apakšpunktu - „ar alkoholiskajiem 
dzērieniem,  ja  tirgotājs  ir  juridiska  persona,  kurai  ir  alkoholisko  dzērienu 
mazumtirdzniecības  licence”  deputāte  I.Kraukle iebilst,  ka  pasākumus  cilvēki 
neapmeklēs,  ja nebūs bufetes ar alkoholiskajiem dzērieniem.  Deputāti  T.Salenieks,  
J.Mitjakovs, L.Špune norāda uz to, ka alkohols nedrīkst kļūt par pamatu sabiedrības 
ieinteresēšanai  kultūras  pasākumu  apmeklēšanā.  Bufetes  ir  nepieciešamas  tikai 
lielajos pasākumos un paši pasākumi ir jāveido kvalitatīvāki, lai arī retāki.  
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Izdarīt  izmaiņas  V  daļas  2.punktā,  izsakot  to  sekojoši:  „Ziedu,  stādu,  u.tml.  
tirdzniecība,  par  vienu dienu”,  pamatojoties  uz Attīstības  un komunālo  jautājumu 
komitejas sēžu (21.04.2011., Protokols Nr.4, 1.§; 18.05.2011., Protokols Nr.5, 1.§,) 
lēmumiem, 
Lubānas  novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  12 balsis  (Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, 
Līga Špune, Māris Valainis, , Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Inese Lībere), PRET – 
nav, ATTURAS – 1 (Laila Ozoliņa), n o l e m j :
1. Pieņemt un  apstiprināt  saistošos  noteikumus  Nr.9  „Par  Lubānas  novadā 

noteiktajām pašvaldības nodevām”.
2. Saistošie  noteikumi  Nr.9  „Par  Lubānas  novadā  noteiktajām  pašvaldības 

nodevām” publicējami un stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā 
noteiktajā kārtībā.

(5.pielikumā  –  Saistošie  noteikumi  Nr.9  „Par  Lubānas  novadā  noteiktajām  
pašvaldības nodevām” un paskaidrojuma raksts uz 4 lapām. )

9.§
PAR SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM „PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU 

LUBĀNAS NOVADĀ”
(Ziņo: A.Kļaviņš)

Pamatojoties  uz  Attīstības  un  komunālo  jautājumu  komitejas  sēdes  (24.03.2011., 
Protokols Nr.3, 7.§; 21.04.2011., Protokols Nr.4, 1.§; 18.05.2011., Protokols Nr.5, 
1.§) lēmumiem,
Lubānas  novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  13 balsis  (Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, 
Līga  Špune,  Māris  Valainis,  Laila  Ozoliņa,  Ilgonis  Losāns,  Guntis  Klikučs,  Inese 
Lībere), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. Pieņemt un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Par sabiedrisko kārtību 

Lubānas novadā”.
2. Saistošie  noteikumi  Nr.10  „Par  sabiedrisko  kārtību  Lubānas  novadā” 

publicējami un stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā 
kārtībā.

(6.pielikumā – Saistošie noteikumi Nr.10 „Par sabiedrisko kārtību Lubānas novadā”  
un paskaidrojuma raksts uz 4 lapām. )

Plkst. 17,30 deputāts Māris Valainis beidz darbu domes sēdē.

10.§
PAR ADRESĀCIJAS JAUTĀJUMIEM

(Ziņo: A.Ozoliņa)

1.
Par adrešu un nosaukumu maiņu (precizēšanu) Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā

Izvērtē  domes  rīcībā  esošo  informāciju,  pamatojas  uz  „Adresācijas  sistēmas 
noteikumu”  8.punktu,  kur  teikts,  ka  pašvaldības  dome  piešķir,  maina,  likvidē 
nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes 
ierīcības projektu, 29.punktu, kur teikts, ka lēmumā par adreses maiņu pašvaldības 
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dome vai tās pilnvarota institūcija norāda: adresācijas objekta atbilstību konkrētam šo 
noteikumu 2.punkta apakšpunktam (2.8.); lēmumā var neiekļaut novada nosaukumu; 
jauno adresācijas objekta nosaukumu; adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā, 
6.punktu,  kur  teikts,  ka  adresācijas  sistēmai  piemēro  šādus  pamatprincipus: 
administratīvajā  teritorijā  adrese  nedrīkst  atkārtoties;  katram  adresācijas  objektam 
piešķir vienu adresi; adresācijas objektu nosaukumi atbilst „Valsts valodas likumā” 
noteiktajām prasībām, 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,  ņemot  vērā  to,  ka  pašvaldības  teritorijā  – 
Indrānu  pagastā  īpašumiem ir  adreses  (nosaukumi),  kas  dažādos  dokumentos  tiek 
rakstīti  dažādi,  ņemot  vērā  Attīstības  un  komunālo  jautājumu  komitejas  sēdes 
(18.05.2011., Protokols Nr.5, 3.§, 1.p.) lēmumu, 
Lubānas  novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  12 balsis  (Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, 
Līga Špune, Laila Ozoliņa, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Inese Lībere),  PRET – 
nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1.  zemei  Indrānu pagastā,  Lubānas novadā (kadastra numurs zemesgabalam: 
7058-013-0019)  un  ēkām  mainīt  (precizēt)  adresi  un  nosaukumu  uz 
“Reinpērkoni”, adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā: 103793940;
2.  zemei Indrānu pagastā,  Lubānas novadā (kadastra numurs zemesgabalam: 
7058-006-0017)  un  ēkām  mainīt  (precizēt)  adresi  un  nosaukumu  uz 
“Vecramslavas”, adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā: 103793434;
3.  zemei Indrānu pagastā,  Lubānas novadā (kadastra numurs zemesgabalam: 
7058-010-0136) un ēkām mainīt (precizēt) adresi un nosaukumu uz “Žvagūži”, 
adresācijas objekta kods Adrešu klasifikatorā: 103800790.
     Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 
3.daļu,  kur  teikts,  ka  lēmumu par  nosaukumu  vai  numuru  piešķiršanu,  maiņu  vai 
apstiprināšanu attiecīgā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta 
Valsts  zemes  dienestam,  pamatojoties  uz  „Adresācijas  sistēmas  noteikumu” 
44.punktu, kur teikts, ka apliecinātu lēmuma kopiju par adreses piešķiršanu, maiņu 
vai likvidāciju, vai izrakstu no attiecīgā lēmuma (arī elektroniska dokumenta veidā) 
pašvaldības dome iesniedz Valsts zemes dienestā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 
parakstīšanas; apliecinātu lēmuma kopiju vai izrakstu no attiecīgā lēmuma iesniedz 
kopā  ar  pavadvēstuli  (arī  elektroniska  dokumenta  veidā),  kurā  norāda  mērķi  – 
reģistrācijai  Valsts  adrešu reģistrā,  lēmuma izrakstus  izsūtīt  Valsts  zemes  dienesta 
Zemgales  reģionālajai  nodaļai  uz  adresi:  Akadēmijas  iela  19,  Jelgava,  LV-3001, 
Valentīnai  Apinei  uz  adresi:  Reinpērkoni,  Indrānu  pagasts,  Lubānas  novads,  LV-
4830,  Jānim Slavam uz  adresi:  Kanāla  iela  12,  Alderi,  Ādažu  novads,  LV-2164, 
Dzintrai Zālītei uz adresi: „Meirānu Stacija” - 1, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas 
novads, LV-4826.

2.
Par adrešu maiņu Lubānas pilsētā, Lubānas novadā 

Izvērtē  domes  rīcībā  esošo  informāciju,  pamatojoties  uz  “Adresācijas  sistēmas 
noteikumu”  8.punktu,  kur  teikts,  ka  pašvaldības  dome  piešķir,  maina,  likvidē 
nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes 
ierīcības projektu, 21.punktu, kur teikts, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir 
ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir saistībā ar tuvāko 
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ielu, no kuras attiecīgajā daļā var nokļūt, 6.punktu, kur teikts, ka adresācijas sistēmai 
piemēro šādus pamatprincipus: administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties; 
katram  adresācijas  objektam  piešķir  vienu  adresi;  adresācijas  objektu  nosaukumi 
atbilst  „Valsts  valodas  likumā”  noteiktajām  prasībām,  29.punktu,  kur  teikts,  ka 
lēmumā par  adreses  maiņu pašvaldības  dome vai  tās  pilnvarota  institūcija  norāda: 
iepriekšējo  adresācijas  objekta  nosaukumu,  jauno  adresācijas  objekta  nosaukumu; 
adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā, ņemot vērā VZD Zemgales reģionālās 
nodaļas  iesniegto  informāciju,  ņemot  vērā  Attīstības  un  komunālo  jautājumu 
komitejas sēdes (18.05.2011., Protokols Nr.5, 3.§, 2.p.) lēmumu, 
Lubānas  novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  12 balsis  (Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, 
Līga Špune, Laila Ozoliņa, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Inese Lībere),  PRET – 
nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. mainīt adresi ēkām no Ozolu iela 3 uz Īsā iela 2, kadastra apzīmējumi ēkām: 
7013-005-0025-003,  7013-005-0025-004,  7013-005-0025-005,  adresācijas  objekta 
kods Adrešu klasifikatorā: 101400512;
2. mainīt adresi un nosaukumu zemei un jaunbūvei: no Sporta iela 21 uz Peldu 
iela  6,  kadastra  numurs  īpašumam: 7013-001-0073,  adresācijas  objekta  kods 
Adrešu klasifikatorā: 104324947.
     Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 
3.daļu,  kur  teikts,  ka  lēmumu par  nosaukumu  vai  numuru  piešķiršanu,  maiņu  vai 
apstiprināšanu attiecīgā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta 
Valsts  zemes  dienestam,  pamatojoties  uz  „Adresācijas  sistēmas  noteikumu” 
44.punktu, kur teikts, ka apliecinātu lēmuma kopiju par adreses piešķiršanu, maiņu 
vai likvidāciju, vai izrakstu no attiecīgā lēmuma (arī elektroniska dokumenta veidā) 
pašvaldības dome iesniedz Valsts zemes dienestā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 
parakstīšanas; apliecinātu lēmuma kopiju vai izrakstu no attiecīgā lēmuma iesniedz 
kopā  ar  pavadvēstuli  (arī  elektroniska  dokumenta  veidā),  kurā  norāda  mērķi  – 
reģistrācijai  Valsts  adrešu reģistrā,  lēmuma izrakstus  izsūtīt  Valsts  zemes  dienesta 
Zemgales reģionālajai nodaļai uz adresi: Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001, Intai 
Treknajai  uz  adresi:  Īsā  iela  2,  Lubāna,  Lubānas  novads,  LV-4830,  Viesturam 
Mežulim uz adresi: Parka iela 18-15, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830.

(7.pielikumā – Adresācijas objektu pārskata shēmas uz 2 lapām. )

3.
Par adreses piešķiršanu Lubānas pilsētā, Lubānas novadā 

Izskata  Valsts  zemes  dienesta  Zemgales  reģionālās  nodaļas  vadītājas  I.Birkovas 
04.04.2011.  iesniegumu  Reģ.Nr.2-04.1-Z/110  (11.04.2011.,  Reģ.  Nr.1-11/166)  par 
adrešu  noteikšanu  (precizēšanu)  Lubānas  pilsētā,  konstatē,  ka  lai  atvieglotu 
pakalpojumu sniedzēju un operatīvo dienestu darbu, ļaujot ātri un nekļūdīgi identificēt 
nepieciešamo  objektu,  izvērtējot  domes  rīcībā  esošo  informāciju,  pamatojoties  uz 
“Adresācijas sistēmas noteikumu” 8.punktu, kur teikts, ka pašvaldības dome piešķir, 
maina,  likvidē  nosaukumu  vai  numuru  saskaņā  ar  teritorijas  plānojumu, 
detālplānojumu  vai  zemes  ierīcības  projektu,  21.punktu,  kur  teikts,  ka  pilsētu  un 
ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru 
piešķir  saistībā  ar  tuvāko ielu,  no  kuras  attiecīgajā  daļā  var  nokļūt,  6.punktu,  kur 
teikts,  ka  adresācijas  sistēmai  piemēro  šādus  pamatprincipus:  administratīvajā 
teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties; katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi; 
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adresācijas objektu nosaukumi atbilst „Valsts valodas likumā” noteiktajām prasībām, 
ņemot  vērā  VZD  Zemgales  reģionālās  nodaļas  iesniegto  informāciju,  ņemot  vērā 
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (18.05.2011., Protokols Nr.5, 3.§, 
3.p.) lēmumu, 
Lubānas  novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  12 balsis  (Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, 
Līga Špune, Laila Ozoliņa, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Inese Lībere),  PRET – 
nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
piešķirt  adresi:  Krasta  iela  2A,  Lubāna,  Lubānas  novads,  LV-4830,  ēkai  ar 
kadastra apzīmējumu: 7013-002-0097-001.
     Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 
3.daļu,  kur  teikts,  ka  lēmumu par  nosaukumu  vai  numuru  piešķiršanu,  maiņu  vai 
apstiprināšanu attiecīgā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta 
Valsts  zemes  dienestam,  pamatojoties  uz  „Adresācijas  sistēmas  noteikumu” 
44.punktu, kur teikts, ka apliecinātu lēmuma kopiju par adreses piešķiršanu, maiņu 
vai likvidāciju, vai izrakstu no attiecīgā lēmuma (arī elektroniska dokumenta veidā) 
pašvaldības dome iesniedz Valsts zemes dienestā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 
parakstīšanas; apliecinātu lēmuma kopiju vai izrakstu no attiecīgā lēmuma iesniedz 
kopā  ar  pavadvēstuli  (arī  elektroniska  dokumenta  veidā),  kurā  norāda  mērķi  – 
reģistrācijai  Valsts  adrešu reģistrā,  lēmuma izrakstus  izsūtīt  Valsts  zemes  dienesta 
Zemgales reģionālajai nodaļai uz adresi: Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001, AS 
„Latvenergo” uz adresi: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010.

(8.pielikumā  – Adresācijas  objekta  pārskata  shēma,  VZD  Zemgales  reģionālās  
nodaļas iesniegums uz 3 lapām. )

4.
Par adreses piešķiršanu Lubānas pilsētā, Lubānas novadā 

Izskata  VSIA  „Latvijas  valsts  mērnieks”  Austrumvidzemes  biroja  vadītājas  Elitas 
Freijas 06.05.2011. Nr.16MA-03.3/10 iesniegumu (09.05.2011. ar Nr.1-13/214) par 
adrešu piešķiršanu zemesgabalam un ēkām Lubānas pilsētā. Ņemot vērā Attīstības un 
komunālo jautājumu komitejas sēdes (18.05.2011., Protokols Nr.5, 3.§, 4.p.) lēmumu, 
Lubānas  novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  12 balsis  (Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, 
Līga Špune, Laila Ozoliņa, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Inese Lībere),  PRET – 
nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
mainīt adresi zemesgabalam no Tilta iela 17B uz Tilta iela 17, Lubāna, Lubānas 
novads, zemesgabala kadastra numurs: 7013-001-0034.
(9.pielikumā  – Izvērsts  lēmums,  VSIA  „Latvijas  valsts  mērnieks”  iesniegums,  
pilnvaras apliecināta kopija, iepirkuma līgums uz 4 lapām. )

11.§
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „AKMENĀJI” SADALĪŠANU UN NOSAUKUMU 

PIEŠĶIRŠANU
 (Ziņo: A.Ozoliņa)

Izskata  Jāņa  Ozoliņa,  pilnvarotās  personas  Normunda  Bodnieka  17.05.2011. 
iesniegumu (Reģ.Nr.1-22/184) par nekustamā īpašuma „Akmenāji”, Indrānu pagastā, 
Lubānas  novadā,  sadali  divos  atsevišķos  īpašumos  un  nosaukumu  piešķiršanu. 
Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (18.05.2011., Protokols 
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Nr.5, 6.§) lēmumu, 

Lubānas  novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  12 balsis  (Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, 
Līga Špune, Laila Ozoliņa, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Inese Lībere),  PRET – 
nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
sadalīt  nekustamo  īpašumu „Akmenāji”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā, 
kadastra numurs: 7058-016-0078, divos atsevišķos īpašumos: 
1.īpašums - zemes vienība ar kadastra numuru: 7058-016-0078, platība - 9,5 ha 
saskaņā  ar  pievienoto  zemesgabala  skici,  piešķirt  nosaukumu:  „Akmenāji”, 
noteikt  lietošanas  mērķi:  zeme,  uz  kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība  ir 
lauksaimniecība (kods: 0101);
2.īpašums  -  zemes  vienība  ar  platību  -  11,9  ha  saskaņā  ar  pievienoto 
zemesgabala  skici,  piešķirt  nosaukumu: „Meža  Akmenāji”,  noteikt  lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 
0101).
Zemes  gabalu  platības  var  tikt  precizētas  pie  zemes  ierādīšanas  dabā  un 
instrumentālās uzmērīšanas.
(10.pielikumā  –  Izvērsts  lēmums,  J.Ozoliņa  pilnvarotās  personas  N.Bodnieka  
iesniegums un dokumenti pie tā uz 7 lapām. )

12.§
PAR GROZĪJUMIEM 2008.GADA 30.OKTOBRĪ APSTIPRINĀTAJĀ NOLIKUMĀ 

Nr.13 „LUBĀNAS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS”
 (Ziņo: A.Slucka)

Izskata Lubānas vidusskolas direktores M. Krustas 06.05.2011. iesniegumu Nr.1-12/7 
(Reģ.Nr.1-14/210) ar lūgumu izdarīt  grozījumus Lubānas vidusskolas nolikumā,  to 
papildinot ar nodaļu „Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē”.
Noklausās pašvaldības izglītības darba speciālistes A. Sluckas sniegto informāciju un, 
pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu, kas nosaka, 
ka „dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 
tikai  dome  var  izveidot,  reorganizēt  un  likvidēt  pašvaldības  iestādes,  apstiprināt 
pašvaldības iestāžu nolikumus”, 41.panta 2.daļu, kas nosaka, ka „pašvaldības dome 
pieņem  iekšējos  normatīvos  aktus  (noteikumus,  nolikumus,  instrukcijas),  kā  arī 
saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes (19.05.2011., Protokols Nr.5, 
2.§) lēmumu,
Lubānas  novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  12 balsis  (Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, 
Līga Špune, Laila Ozoliņa, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Inese Lībere),  PRET – 
nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
Apstiprināt  grozījumus 2008.gada  30.oktobrī  apstiprinātajā  nolikumā  Nr.13 
„Lubānas vidusskolas nolikums”.
(11.pielikumā –  Grozījumi 2008.gada 30.oktobra Lubānas vidusskolas nolikumā un  
nolikums Nr.13 „Lubānas vidusskolas nolikums” ar grozījumiem uz 9 lapām. )

13.§
PAR INFORMATĪVO BUKLETU LUBĀNAS NOVADA PREZENTĀCIJAI

 (Ziņo: I.Kraukle; Debatēs: J.Mitjakovs, T.Salenieks, R.Kolāte)
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Pašvaldības  kultūras  darba  speciāliste  I.Kraukle  iepazīstina  deputātus  ar  šobrīd 
sagatavoto materiālu, kuru paredzēts iekļaut bukleta izdevumā par Lubānas novadu. 
Diskutē par sadaļu skaitu, iestāžu informācijas izveidošanu vienotā stilistikā, valodu 
daudzumu,  vēstures un ievērojamo personu atspoguļojumu materiālā.  Vienojas par 
materiāla  izdošanu  grāmatas  veidā.  Domes  priekšsēdētājs  T.Salenieks  ierosina 
materiālu apkopot līdz 10.jūnijam, lai līdz mēneša beigām varētu sagatavot izdevumu.
Jautājums  izskatīts  Izglītības,  kultūras  un  sporta  komitejas  sēdē  (19.05.2011., 
Protokols Nr.5, 1.§).
Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmumu nepieņem.

Plkst. 18,00 deputāte Ilze Kraukle beidz darbu domes sēdē.

14.§
LUBĀNAS NOVADA BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBĪBU 2010.GADĀ

 (Ziņo: T.Salenieks, I.Bodžs, D.Kļaviņa)

Deputāti  iepazīstas  ar  Lubānas  novada  bāriņtiesas  priekšsēdētājas  Daces  Kļaviņas 
(25.05.2011.,  Nr.1-14/100)  sagatavoto  „Pārskatu  par  Lubānas  novada  bāriņtiesas 
darbību 2010.gadā” un (25.05.2011., Nr.1-14/101) paskaidrojumu par domē saņemto 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 10.05.2011. vēstuli Nr.1-5/821.
Novada bāriņtiesas priekšsēdētāja D.Kļaviņa sniedz mutiskus paskaidrojumus, kā arī 
pārskatu par bāriņtiesas darbību līdz 2011.gada maijam. 
Ņemot  vēra  sniegtos  paskaidrojumus,  D.Kļaviņas  izvērtējumu  atbilstoši  Bāriņtiesu 
likumā  noteiktajām  prasībām,  izvērtējot  konkrēto  pārkāpumu,  iepriekšējos  darba 
rezultātus  un  ņemot  vērā  to,  ka  līdz  šim  bāriņtiesas  priekšsēdētājas  darbībā  nav 
konstatēti  pārkāpumi,  Lubānas  novada  dome  atzīst,  ka  bāriņtiesas  priekšsēdētājas 
spējas ir atbilstošas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
Lubānas  novada  dome  izsaka  mutisku  aizrādījumu  un  norāda  uz  pārkāpumu 
novēršanu. Par paveikto D.Kļaviņai jāiesniedz domei rakstisks pārskats.
Par šo jautājumu deputāti nebalso.
(12.pielikumā – Lubānas novada bāriņtiesas pārskats par darbību 2010.gadā, Valsts  
bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vēstules kopija, bāriņtiesas paskaidrojums par  
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vēstuli uz 8 lapām. )

15.§
PAR ZIEDOJUMU PIEŅEMŠANU

 (Ziņo: I.Bodžs)

Sakarā ar to, ka ir saņemti ziedojumi no SIA „Holzwerke-Lubāna” un SIA „Kvarcs” 
un to, ka pašvaldībā nav noteikta ziedojumu un dāvinājumu pieņemšanas kārtība, un, 
atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19) punkta prasībām kur teikts, ka tikai 
dome  var  noteikt  kārtību,  kādā  notiek  dāvinājumu un novēlējumu  pieņemšana  un 
pārzināšana, 
Lubānas  novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  11 balsis  (Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Līga Špune, 
Laila  Ozoliņa,  Ilgonis  Losāns,  Guntis  Klikučs,  Inese  Lībere),  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. Pieņemt naudas ziedojumus Ls 150,00 (viens simts piecdesmit latu) apmērā, 

t.sk. no SIA „Holzwerke-Lubāna” - Ls 100,00; SIA „Kvarcs” -  Ls 50,00.
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2. Saņemtos ziedojumus izlietot  Meirānu  Tautas  nama un Latvijas  Kultūras 
koledžas 3.kursa neklātienes studentes Baibas Daiginas 21.05.2011. rīkotajam 
pasākumam  „Ģimene  ir  stiprums  un  spēks”,  apmaksājot  pasākuma 
apskaņošanu Ls 100,00 (viens simts lati) apmērā, dāvanu iesaiņošanu Ls 8,05 
(astoņi  lati,  5  santīmi)  apmērā,  ziedu  iegādi  Ls  16,80 (sešpadsmit  lati,  80 
santīmi) apmērā, cienastu pasniedzējiem un dalībniekiem Ls 24,44 (divdesmit 
četru latu, 44 santīmu) apmērā.

16.§
IESNIEGUMI

(Ziņo: T.Salenieks)

1.
Par Lubānas vidusskolas direktores Maijas Krustas iesniegumu papildus 

finansējuma piešķiršanai vidusskolas teātra pulciņa dalībai Latvijas skolu teātru 
festivālā

Izskata Lubānas vidusskolas direktores Maijas Krustas iesniegums 18.05.2011, Nr.1-
12/8 (Reģ.Nr.1-14/230) ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu Ls 210,00 apmērā 
vidusskolas teātra pulciņa dalībai Latvijas skolu teātru festivālā laikā no 2011.gada 1.-
3.jūlijam, Rīgā.  Iesniegumā paskaidrots,  ka dalības maksa festivālā  Ls 200,00 tika 
ieplānota  šī  gada  vidusskolas  budžetā,  taču  vienas  dienas  vietā,  izrādes  teātra 
pulciņam, Rīgā plānotas trīs dienas. Šī iemesla dēļ summa ir nepietiekoša.
Iesniegumam pievienota teātra pulciņa vadītājas Ilzes Kraukles sagatavotā izdevumu 
tāme, teātra pulciņa dalībnieku saraksts (15 bērni - 7. līdz 12.klases skolēni) kā arī 
diploma kopija par iegūto II pakāpi Vidzemes reģiona skolu teātru skatē.
Ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (19.05.2011., Protokols Nr.5, 7.§) lēmumu,
Lubānas  novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  11 balsis  (Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Līga Špune, 
Laila  Ozoliņa,  Ilgonis  Losāns,  Guntis  Klikučs,  Inese  Lībere),  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, n o l e m j :
Piešķirt  Ls  210,00  (divi  simti  desmit  latus)  Lubānas  vidusskolas  7.-12.klašu 
teātra  pulciņa  dalībai  Latvijas  skolu  teātru  festivālā  „Kustības  turpinājums” 
laikā  no  2011.gada  1.-3.jūlijam  Rīgā.  Finansējumu  paredzēt  no  2011.gada 
apstiprinātā budžeta neparedzētiem gadījumiem plānotajiem līdzekļiem.
(13.pielikumā – Izdevumu tāmes, dalībnieku saraksta, diploma kopijas uz 2 lapām. )

2.
Par Kristīnes Libertes iesniegumu materiālā pabalsta piešķiršanai dēla traumas 

gadījumā 

Izskata Kristīnes Libertes, 22.05.2011., iesniegumu (24.05.2011., Reģ.Nr.1-22/192) ar 
lūgumu rast iespēju piešķirt materiālo pabalstu sakarā ar neparedzētiem izdevumiem 
dēla traumas gadījumā. Domes priekšsēdētājs T. Salenieks ierosina piešķirt finansiālu 
atbalstu Ls 45,00 apmērā. Ņemot vērā iepriekš minēto,
Lubānas  novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  11 balsis  (Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Līga Špune, 
Laila  Ozoliņa,  Ilgonis  Losāns,  Guntis  Klikučs,  Inese  Lībere),  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, n o l e m j :
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Piešķirt  finansiālu  atbalstu  Ls  45,00  (četrdesmit  piecu  latu)  apmērā  ceļa 
izdevumu  segšanai  uz  Rīgas  bērnu  klīnisko  slimnīcu  Kristīnei  Libertei no 
pašvaldības  2011.gada  apstiprinātā  budžeta  neparedzētiem  gadījumiem 
plānotajiem līdzekļiem. 
(14.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas. )

3.
Par Maigas Jēgeres pilnvarotās personas Daces Mežsargas  iesniegumu par 
zemes gabala „Līdumnieki”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izpirkšanu 

Izskata  Maigas  Jēgeres pilnvarotās  personas  Daces  Mežsargas  25.05.2011. 
iesniegumu (Reģ.Nr.1-22/203),  kurā viņa  piesakās uz zemes gabala  „Līdumnieki”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izpirkšanu no pašvaldības. Pamatojoties uz likuma 
„Par  valsts  un  pašvaldību  zemes  īpašuma  tiesībām  un  to  nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 3.panta (5) daļas 1) punktu, kur teikts, ka pašvaldībām „piekrīt un uz 
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma: apbūvēta lauku apvidu zeme, 
par  kuru  atbilstoši  Valsts  un  pašvaldību  īpašuma  privatizācijas  un  privatizācijas 
sertifikātu  izmantošanas  pabeigšanas  likuma  25.panta  ceturtajai  daļai  noslēdzami 
zemes nomas līgumi” un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
4.panta  (4)  daļas  8)  punktu,  kur  teikts,  ka  īpašuma  atsavināšanu  var  ierosināt 
„persona,  kurai  Valsts  un  pašvaldību  īpašuma  privatizācijas  un  privatizācijas 
sertifikātu  izmantošanas  pabeigšanas  likumā  noteiktajā  kārtībā  ir  izbeigtas  zemes 
lietošanas  tiesības  un  ar  kuru  pašvaldība  ir  noslēgusi  zemes  nomas  līgumu,  ja  šī 
persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas 
līgums”,

Lubānas  novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  11 balsis  (Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Līga Špune, 
Laila  Ozoliņa,  Ilgonis  Losāns,  Guntis  Klikučs,  Inese  Lībere),  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda zemes gabalu 

„Līdumnieki”,  Indrānu pagastā,  Lubānas novadā,  kadastra  numurs:7058-
017-0028.

2. Sagatavot dokumentāciju nekustamā īpašuma atsavināšanai.
(15.pielikumā  –  Izvērsts  lēmums,  M.Jēgeres  pilnvarotās  personas  D.Mežsargas  
iesniegums, pilnvaras kopija uz 3 lapām. )

4.
Par pašvaldības dzīvojamās platības Rugāju ielā 1, dzīvoklis 5, Lubānā, Lubānas 

novadā, īres tiesību piešķiršanu  

Noklausās pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziņojumu par situāciju ar pašvaldībai 
piederošajiem  dzīvokļiem  un  iepazīstas  ar  Lonijas  Šulcas  05.05.2010.  (Reģ.Nr.1-
22/194) un Rantas Zentas Pupeles 05.01.2011. (Reģ.Nr.1-22/2) iesniegumiem, kuros 
lūgts piešķirt pašvaldības dzīvojamo platību Lubānā, Lubānas novadā. Pamatojoties 
uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 5.pantu - Dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanas 
nosacījumi, kuros teikts, ka „Valstij vai pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres 
līgumu  uz  valsts  vai  pašvaldības  institūcijas  lēmuma  pamata  slēdz  valdītājs  un 
Dzīvojamās  telpas  īres  līgums  noslēdzams  mēneša  laikā  pēc  šāda  lēmuma 
pieņemšanas”,
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Lubānas  novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  11 balsis  (Rudīte  Kolāte,  Juris 
Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Līga Špune, 
Laila  Ozoliņa,  Ilgonis  Losāns,  Guntis  Klikučs,  Inese  Lībere),  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, n o l e m j :
Izīrēt  dzīvokli  Rugāju  ielā  1-5,  Lubānā,  Lubānas  novadā,  Lonijai  Šulcai  un 
Zentai Rantai Pupelei.
(16.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas. )

Sēdi slēdz plkst. 20,00. 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva

Parakstīts __________________________________________

16


