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    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

NodokĜu maksātāja reăistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 
Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts:  pasts@lubana.lv 

 
DOMES    SĒDES    PROTOKOLS 

Lubānā 
2012.gada 28.februārī                                                   Nr. 2 

Sēde sasaukta plkst.14.00 
Sēdi atklāj plkst.14.00 
 
Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs. 
Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 
Piedalās –  
Deputāti:            Ilgonis LOSĀNS,  
                           Rudīte KOLĀTE, 
                           Mārīte KOTĀNE, 
                           Inese LĪBERE, 
                           Līga ŠPUNE, 
                           Ilze KRAUKLE. 
Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors,  
                           Aija OZOLIĥA, nekustamo īpašumu speciāliste.  
Uzaicināti:         Ināra GROCE, SIA „Cowi Latvija” pārstāve.    
                         
Nepiedalās –  
Deputāti:            Māris VALAINIS,  
                           Laila OZOLIĥA (aizĦemti pamatdarbā), 
                           Anita SLUCKA (slimības dēĜ), 
                           Iveta PEILĀNE (komandējumā), 
                           Juris MITJAKOVS, 
                           Guntis KLIKUČS (aizĦemti pamatdarbā). 
 
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks ierosina iekĜaut darba kārtībā 16.3. jautājumu „Par 
palīdzību ārkārtas situācijā Robertam Dragunam”. 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt DARBA KĀRTĪBU:                                
1. Pašvaldības darba aktualitātes un informācija par komiteju sēdēs skatītajiem, 

domes sēdē neiekĜautajiem, jautājumiem. 
2. Par precizētās Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.-

2018.gadam gala redakcijas apstiprināšanu. 
3. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, zemesgabala ar kadastra 

numuru:7013-001-0067, ierakstīšanu Zemesgrāmatā un tā turpmāko izmantošanu. 
4. Par pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokĜa Nr.4, Klānu ielā 18 un dzīvokĜa 

Nr.3, Tilta ielā 13, Lubānā, Lubānas novadā, atsavināšanas rezultātu 
apstiprināšanu. 
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5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Jaunīšu mājas”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, atsavināšanas rezultātu apstiprināšanu. 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Līdumnieki”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, atsavināšanas rezultātu apstiprināšanu. 

7. Par zemes un adresācijas jautājumiem. 
8. Par investīciju projekta „Vēsturisko liecību un izstāžu zāles izveide Oskara 

Kalpaka ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā” apstiprināšanu un iesniegšanu Madonas 
novada fondā. 

9. Par notekūdeĦu savākšanas aglomerāciju robežu noteikšanu Lubānas novadā. 
10. Par novada pašvaldības indikatīvo investīciju vajadzību 2014.-2020.gada 

plānošanas periodam apstiprināšanu. 
11. Par grozījumiem 2009.gada 30.jūlija (Protokols Nr.8, 10.§) nolikuma Nr.5 

„Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada 
pašvaldībā” 1.pielikumā „Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības 
administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts”. 

12. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas FORD GALAXY izsoles 
rezultātu apstiprināšanu. 

13. Par Lubānas novada ăerboni. 
14. Par atbalstu un līdzfinansējuma piešėiršanu Lubānas pensionāru biedrības 

„Cerība” projektam „Kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana Lubānas 
novadā un tā apkārtnē”. 

15. Par atbalstu un līdzfinansējuma piešėiršanu biedrības „Saulains rīts” projektam 
„Atbalsta centrs jaunajām māmiĦām un ăimenēm ar bērniem līdz skolas 
vecumam”. 

16. Iesniegumi: 
16.1. Lubānas novada sociālā dienesta iesniegums par laboratorijas analizatora    
         iegādi; 
16.2. Daigas BērziĦas ZiemeĜu Karaliskās mūzikas koledžas Mančesterā  
         (Anglijā) studentes iesniegums par finansiāla atbalsta sniegšanu  
         labdarības koncerta (07.04.2012.) koncertmeistara izdevumu segšanai; 
16.3. Par palīdzību ārkārtas situācijā Robertam Dragunam. 

17. Par grozījumiem 2012.gada budžetā. 
 

1.§ 
PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTES UN INFORMĀCIJA PAR 

KOMITEJU SĒDĒS SKATĪTAJIEM, DOMES SĒDĒ NEIEKěAUTAJIEM, 
JAUTĀJUMIEM 

 (ZiĦo: Tālis Salenieks, Ivars Bodžs, Ilze Kraukle) 

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks sniedz informāciju par pašvaldības darbību laikā 
kopš iepriekšējās domes sēdes - par novada BāriĦtiesas, Sociālā dienesta un 
pašvaldības izglītības iestāžu sadarbības problēmām un iespējamo risinājumu kā arī 
prognozējamo nākošās domes sēdes darba kārtību, kurā tiks izskatīts Lubānas novada 
bāriĦtiesas pārskats par darbu 2011.gadā; par februārī noslēgto līgumu par Lubānas 
pilsētas ielu gaismu rekonstrukciju; par Alūksnē notikušo pasākumu – konferenci 
„Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos austrumos”, kurā piedalījās arī I.Kraukle, 
pašvaldības kultūras darba speciāliste; par Lubānas novada bukleta tapšanu un 
iespējamo saĦemšanas dienu, kā arī pašvaldības mājas lapas papildināšanu ar 
informatīvo materiālu no bukleta; par jauno novada policijas iecirkĦa inspektoru; par 
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Daugavas upju baseina konsultatīvās padomes sēdi; par ēkas Oskara Kalpaka ielā 4, 
Lubānā, telpu iekšdarbiem un iespējamo atklāšanu martā. 
 
Pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs sniedz atskaiti par iepriekšējā domes sēdē 
pieĦemto lēmumu izpildes gaitu un plānotajiem darbiem. 
(1.pielikumā – Pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziĦojums uz 1 lapas.) 

 
2.§  

PAR PRECIZĒTĀS LUBĀNAS NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS 
PROGRAMMAS 2012.- 2018.GADAM GALA REDAKCIJAS 

APSTIPRINĀŠANU 
(ZiĦo: Ināra Groce, Ivars Bodžs) 

Noklausās I.Groces, SIA „Cowi Latvija” pārstāves, ziĦojumu un pamatojoties uz LR 
„Reăionālās attīstības likuma” 13.panta ceturto daĜu, Ħemot vērā Attīstības un 
komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēdes (24.02.2012., Protokols Nr.1, 8.§) 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Apstiprināt “Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.-

2018.gadam” gala redakciju, iekĜaujot tajā Vidzemes plānošanas reăiona 
komentāru precizējumus atbilstoši ziĦojumam par kritēriju izpildi. 

2. Lēmumu par “Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.-
2018.gadam” gala redakcijas apstiprināšanu publicēt Lubānas novada 
interneta vietnē www.lubana.lv un laikrakstā „Lubānas ZiĦas”. 

3. Lēmumu par “Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.-
2018.gadam” gala redakcijas apstiprināšanu nosūtīt Vidzemes plānošanas 
reăionam. 

4. Apstiprināto „Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.-
2018.gadam” gala redakciju publicēt Lubānas novada interneta vietnē 
www.lubana.lv. 

5. Apstiprināto „Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.-
2018.gadam” gala redakciju iesniegt Vidzemes plānošanas reăionam. 

(2.pielikumā – Kritēriju izpildes vērtējums par Lubānas novada attīstības 
programmas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un metodiskajiem 
ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reăionālajā un vietējā līmenī; Lubānas 
novada integrētās attīstības programma 2012.-2018.gadam gala redakcija (iesieta 
spirālē) uz 146 lapām un kompaktdiska formātā.) 

 
3.§ 

 PAR PAŠVALDĪBAI  PIEDEROŠĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA, ZEMESGABALA 
AR KADASTRA NUMURU:7013-001-0067, IERAKSTĪŠANU ZEMESGRĀMATĀ 

UN TĀ TURPMĀKO IZMANTOŠANU 
(ZiĦo: Ivars Bodžs) 

SaĦemts JāĦa SpriĦăa 08.02.2012. iesniegums (Reă.Nr.1-22/26) par iespēju iegādāties 
pašvaldībai piederošu zemes gabalu 1500 m2 platībā privātmājas būvniecībai Sporta 
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ielas rajonā, Lubānā. Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu:7013-001-0067 pieder 
pašvaldībai pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām 
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta (1) daĜu, zemesgrāmatā īpašuma tiesības 
nav nostiprinātas, zemes izmantošanas veids saskaĦā ar spēkā esošajiem „Lubānas 
pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” ir savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritorija. Zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai.  
ĥemot vērā pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ierosinājumu izslēgt lēmuma daĜas 
2.punktā vārdu „iela” un atsaucoties uz Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu 
komitejas sēdes (24.02.2012., Protokols Nr.1, 2.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Ierakstīt zemesgabalu ar kadastra numuru: 7013-001-0067 zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda. 
2. Piešėirt zemesgabalam ar kadastra numuru: 7013-001-0067 nosaukumu 

„Sporta 17", Lubānā, Lubānas novadā. 
3. Sagatavot iespējamo zemesgabala sadalīšanu atsevišėos būvgabalos un 

izstrādāt īpašuma atsavināšanas dokumentāciju. 
 

4.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU – DZĪVOKěA NR.4, KLĀNU 

IELĀ 18 UN DZĪVOKěA NR.3, TILTA IELĀ 13, LUBĀNĀ, LUBĀNAS 
NOVADĀ, ATSAVINĀŠANAS REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU 

 (ZiĦo: Ivars Bodžs) 

SaĦemti Rolanda Pelša 28.01.2012. iesniegums (Reă.10.02.2012., Nr.1-22/30) ar 
apstiprinājumu izmantot viĦam likumā noteiktās pirmpirkuma tiesības uz īrēto 
pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.4, Klānu ielā 18, Lubānā, Lubānas 
novadā, un Annas Kozānes 23.01.2012. iesniegums (Reă.Nr.1-22/16) ar 
apstiprinājumu izmantot viĦai likumā noteiktās pirmpirkuma tiesības uz īrēto 
pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.3, Tilta ielā 13, Lubānā, Lubānas 
novadā. Pamatojoties uz: 1) „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 
14.panta (2) daĜu, kurā teikts „Šā likuma 4.panta ceturtajā daĜā minētās mantas 
atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot 
attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma 
pirkšanu. Ja norādītajā termiĦā no minētajām personām ir saĦemts viens pieteikums, 
izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.”; 2) nekustamā 
īpašuma izsoles noteikumiem apstiprinātiem ar izpilddirektora 30.12.2011. rīkojumu 
Nr.11v; 3) pašvaldības grāmatvedības apliecinājumiem, un, Ħemot vērā Attīstības un 
komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēdes (24.02.2012., Protokols Nr.1, 3.§, 
4.§) lēmumus,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Noslēgt līgumu ar Rolandu Pelšu, personas kods: xxx, par 

pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Nr.4, Klānu ielā 18, Lubānā, 
Lubānas novadā, pirkumu Ls 500 (pieci simti lati) vērtībā. 
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2. Noslēgt līgumu ar Annu Kozāni, personas kods: xxx, dzīvo: xxx, 
par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Nr.3, Tilta ielā 13, Lubānā, 
Lubānas novadā, pirkumu Ls 500 (pieci simti lati) vērtībā. 

3. Apstiprināt atliktā maksājuma nomaksas grafikus. 

(3.pielikumā – 24.02.2012. Apliecinājums Nr.4; Nekustamā īpašuma pirkuma 
maksājumu grafiks; 24.02.2012. Apliecinājums Nr.3; Nekustamā īpašuma pirkuma 
maksājumu grafiks uz 4 lapām.) 

5.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – APBŪVĒTA 

ZEMESGABALA „JAUNĪŠU MĀJAS”, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS 
NOVADĀ, ATSAVINĀŠANAS REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU 

 (ZiĦo: Ivars Bodžs) 

SaĦemts Aināra Spridzēna 17.01.2012. iesniegums (Reă. 23.01.2012., Nr.1-22/15)  ar 
apstiprinājumu izmantot viĦam likumā noteiktās pirmpirkuma tiesības uz pašvaldības 
nekustamo īpašumu – apbūvētu zemesgabalu „Jaunīšu mājas”, Indrānu pagastā, 
Lubānas novadā. Pamatojoties uz: 1) „Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma” 14.panta (2) daĜu, kurā teikts „Šā likuma 4.panta ceturtajā daĜā minētās 
mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot 
attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma 
pirkšanu. Ja norādītajā termiĦā no minētajām personām ir saĦemts viens pieteikums, 
izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.”; 2) nekustamā 
īpašuma izsoles noteikumiem apstiprinātiem ar izpilddirektora 30.12.2011. rīkojumu 
Nr.11v; 3) pašvaldības grāmatvedības apliecinājumu, un, Ħemot vērā Attīstības un 
komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēdes (24.02.2012., Protokols Nr.1, 5.§) 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  

n o l e m j : 
Noslēgt līgumu ar Aināru Spridzēnu, personas kods: xxx, par pašvaldības 
nekustamā īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Jaunīšu mājas”, Indrānu pagastā, 
Lubānas novadā, kadastra numurs:7058-004-0046, ar kopējo platību 0,5006 ha,   
pirkumu Ls 685,87 (seši simti astoĦdesmit pieci lati, 87 santīmi) vērtībā. 

(4.pielikumā – 24.02.2012. Apliecinājums Nr.1 uz 1 lapas.) 

 

6.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – APBŪVĒTA 

ZEMESGABALA „LĪDUMNIEKI”, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS 
NOVADĀ, ATSAVINĀŠANAS REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU 

(ZiĦo: Ivars Bodžs) 

SaĦemts Maigas Jēgeres pilnvarotas personas Daces Mežsargas 10.02.2012. 
iesniegums (Reă.Nr.1-22/31) ar apstiprinājumu izmantot Maigai Jēgerei likumā 
noteiktās pirmpirkuma tiesības uz pašvaldības nekustamo īpašumu – apbūvētu 
zemesgabalu „Līdumnieki”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Pamatojoties uz: 1) 
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 14.panta (2) daĜu, kurā teikts „Šā 
likuma 4.panta ceturtajā daĜā minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā 
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noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt 
pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiĦā no minētajām 
personām ir saĦemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma 
līgumu par nosacīto cenu.”; 2) nekustamā īpašuma izsoles noteikumiem 
apstiprinātiem ar izpilddirektora 30.12.2011. rīkojumu Nr.11v; 3) pašvaldības 
grāmatvedības apliecinājumu, un, Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu un 
Finanšu komitejas sēdes (24.02.2012., Protokols Nr.1, 6.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  

n o l e m j : 
Noslēgt līgumu ar Maigu Jēgeri, personas kods: xxx, par pašvaldības nekustamā 
īpašuma – apbūvēta zemesgabala „Līdumnieki”, Indrānu pagastā, Lubānas 
novadā, kadastra numurs:7058-017-0028, ar kopējo platību 0,6571 ha, pirkumu 
Ls 691,02 (seši simti deviĦdesmit viens lats, 02 santīmi) vērtībā. 

(5.pielikumā – 24.02.2012. Apliecinājums Nr.2 uz 1 lapas.) 

 

7.§  
PAR ZEMES UN ADRESĀCIJAS JAUTĀJUMIEM 

(ZiĦo: Aija OzoliĦa) 

 
1. Par nosaukuma piešėiršanu zemesgabalam 

Izskata Sarmītes PakalniĦas, deklarētā dzīvesvieta: xxx, 2012.gada 7.februāra 
iesniegumu (Reă.08.02.2012., Nr.1-22/25) par nosaukuma piešėiršanu mantojamajai 
zemei. SaskaĦā ar Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēdes 
(24.02.2012., Protokols Nr.1, 1.§, 1.p.) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  

n o l e m j : 
Sarmītes PakalniĦas mantojamai zemei ar kadastra apzīmējumiem: 7058-008-
0012, 11,2 ha platībā, un 7058-010-0092, 1,4 ha platībā, Indrānu pagastā, 
Lubānas novadā, piešėirt nosaukumu: „Anemones”. 

(6.pielikumā – Izvērsts lēmums, S.PakalniĦas iesniegums un laulības apliecības 
kopija uz 3 lapām.) 

 

2. Par platības noteikšanu valstij piekrītošajai zemei un adreses piešėiršanu 
īpašumam Rugāju ielā 9, Lubānā, Lubānas novadā 

Izskata VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, juridiskā adrese: VaĜĦu iela 28, Rīga, 
pilnvarotās personas Gunta Apsīša 24.01.2012. iesniegumu (Reă.25.01.2012., Nr.1-
11/5) par platības noteikšanu valstij piekrītošajam zemesgabalam Rugāju ielā 9,  
Lubānā, Lubānas novadā, un adreses piešėiršanu īpašumam un Ħemot vērā Attīstības 
un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēdes (24.02.2012., Protokols Nr.1, 1.§, 
2.p.) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
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PRET – nav, ATTURAS – nav,  

n o l e m j : 
1. noteikt valstij piekrītošajam zemesgabalam Rugāju ielā 9, 

Lubānā, Lubānas novadā, īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamo 
zemes platību – 6646 m²; 

2. nekustamajam īpašumam piešėirt adresi: Rugāju iela 9, Lubāna, 
Lubānas novads, LV-4830. 

(7.pielikumā – Izvērsts lēmums, zemes gabala shēma uz 2 lapām. G.Apsīša 
iesniegums, pilnvaras kopija atrodas Lubānas novada arhīvā pastāvīgi glabājamā 
lietā Nr.1-11 (Sarakste par pašvaldības kompetencē esošo funkciju izpildi (politikas, 
koordinācijas, pārraudzības, darbības izpildījuma, pakalpojumu sniegšanas 
jautājumiem, sarakstes reăistrs) 2012.gads.) 

 

3. Par adreses piešėiršanu nekustamajam īpašumam Cesvaines ielā 3A, Lubānā, 
Lubānas novadā 

Izskata AS „Sadales tīkls” ZiemeĜaustrumu reăiona, adrese: Aiviekste, Kalsnavas 
pagasts, Madonas novads, tehniskā vadītāja Ilmāra Sproăa 30.01.2012. iesniegumu 
Nr.30R6A0-01.06/126 (Reă.02.02.2012., Nr.1-12/35) par adreses piešėiršanu 
nekustamajam īpašumam. ĥemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu 
komitejas sēdes (24.02.2012., Protokols Nr.1, 1.§, 3.p.) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  

n o l e m j : 
valstij piekrītošajam nekustamajam īpašumam ar īpašuma kadastra numuru: 
7013-005-0167, platība – 206 m², zemei un AS „Latvenergo” transformatoru ēkai 
TP-4283 piešėirt adresi: Cesvaines iela 3A, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830. 

(8.pielikumā – Izvērsts lēmums, AS „Sadales tīkli” iesniegums un zemesgabala skice 
uz 3 lapām.) 

 

4. Par adreses „Irbītes” likvidāciju Indrānu pagastā, Lubānas novadā 
 
Izskata Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas vadītājas S.Krūklītes 
18.01.2012. iesniegumu (Reă. Nr.1-12/13) par adrešu datu sakārtošanu. Atsaucoties 
uz Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēdes (24.02.2012., 
Protokols Nr.1, 1.§, 4.p.) lēmuma daĜu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  

n o l e m j : 
likvidēt adresi „Irbītes”, Indrāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads, adreses 
klasifikatora kods: 103794202. 

(9.pielikumā – Izvērsts lēmums, VZD Vidzemes reăionālās nodaĜas iesniegums ar 
pielikumu (saĦemts elektroniski) uz 3 lapām.) 
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5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu R.Štikova  individuālajam 
uzĦēmumam „RG Stils” uz zemi Cesvaines ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā un 

zemesgabala atzīšanu par valstij piekrītošu 

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu R.Štikova individuālajam 
uzĦēmumam „RG Stils” uz zemi Cesvaines ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā un zemes 
gabala atzīšanu par valstij piekrītošu. ĥemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu 
un Finanšu komitejas sēdes (24.02.2012., Protokols Nr.1, 1.§, 5.p.) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  

n o l e m j : 
1. izbeigt zemes lietošanas tiesības R.Štikova individuālajam uzĦēmumam „RG 

Stils”, reăistrācijas numurs: 45402010593, uz zemi Cesvaines ielā 2, Lubānā, 
Lubānas novadā, kadastra numurs: 7013-005-0100, platība – 725 m²; 

2. zemes gabalu Cesvaines ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs: 
7013-005-0100, platība – 725 m² atzīt par valstij piekrītošu un reăistrējamu 
zemesgrāmatā uz valsts vārda; 

3. zemesgabalam un ēkām noteikt adresi – Cesvaines iela 2, Lubāna, Lubānas 
novads, LV-4830. 

(10.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.) 

 

6. Par adreses „KalniĦi” likvidāciju Indrānu pagastā, Lubānas novadā  
 

Izskata Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas vadītājas S.Krūklītes 
06.02.2012. iesniegumu Nr.2-04.1-V/626 (Reă.Nr.1-12/40) par adrešu datu 
sakārtošanu, Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas 
sēdes (24.02.2012., Protokols Nr.1, 1.§, 6.p.) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  

n o l e m j : 
likvidēt adresi „KalniĦi”, Indrāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads, adreses 
klasifikatora kods: 103794436. 
(11.pielikumā – Izvērsts lēmums, VZD Vidzemes reăionālās nodaĜas iesniegums 
(saĦemts elektroniski) uz 2 lapām.) 

 

7. Par adreses piešėiršanu nekustamajam īpašumam Oskara Kalpaka ielā 16, 
Lubānā, Lubānas novadā 

 

Izskata jautājumu par adreses piešėiršanu nekustamajam īpašumam. Izvērtē Lubānas 
novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākĜus, konstatē, ka 
valstij piekritīgajam zemesgabalam ar īpašuma kadastra numuru: 7013-004-0073, 
platība – 4459 m², zemei un AS „Latvenergo” ēkām nav piešėirta adrese, 
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta 4.¹ daĜu /uz valsts vārda Ekonomikas 
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ministrijas personā zemesgrāmatās tiek ierakstīta valstij piederošā un piekrītošā 
zeme, uz kuras atrodas akciju sabiedrības “Latvenergo” īpašumā vai valdījumā 
esošie energoapgādes objekti un kura ir nepieciešama valsts komercdarbības 
veikšanai/, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 
14.panta 2.daĜu /nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām 
apstiprina, bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem 
pilsētās un ciemos piešėir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības 
dome/, 15.panta 1.daĜu /nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā 
iedalījuma vienībām, kā arī ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām 
zemes vienībām piešėir, maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma 
noteikumus par vietu nosaukumu veidošanu un lietošanu, ăeogrāfiskos, vēsturiskos, 
sadzīves un citus apstākĜus/, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas 
sistēmas noteikumi” 8.punktu /apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai 
pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija piešėir, maina, likvidē nosaukumu vai 
numuru saskaĦā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības 
projektu/, Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēdes 
(24.02.2012., Protokols Nr.1, 1.§, 7.p.) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  

n o l e m j : 
valstij piekrītošajam nekustamajam īpašumam ar īpašuma kadastra numuru: 
7013-004-0073, platība – 4459 m², zemei un ēkām piešėirt adresi: Oskara 
Kalpaka iela 16, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830. 

 
8.§ 

PAR INVESTĪCIJU PROJEKTA „VĒSTURISKO LIECĪBU UN IZSTĀŽU 
ZĀLES IZVEIDE OSKARA KALPAKA IELĀ 4, LUBĀNĀ, LUBĀNAS 

NOVADĀ” APSTIPRINĀŠANU UN IESNIEGŠANU MADONAS NOVADA 
FONDĀ 

(ZiĦo: Ivars Bodžs) 

Noklausās pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziĦojumu un Ħemot vērā Attīstības un 
komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēdes (24.02.2012., Protokols Nr.1, 7.§) 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Iesniegt Madonas novada fondā investīciju projektu „Vēsturisko liecību un 

izstāžu zāles izveide Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā” 
ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitātes 
„Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloăiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem” 2.1. rīcības „Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 
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vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros par kopējo projekta summu Ls 22 979,32 
(divdesmit divi tūkstoši deviĦi simti septiĦdesmit deviĦi lati, 32 santīmi) 
apmērā, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums Ls 12 479,32 (divpadsmit 
tūkstoši četri simti septiĦdesmit deviĦi lati, 32 santīmi).  

2. Projekta realizāciju nodrošināt no pašvaldības 2012. un 2013. gada budžeta 
līdzekĜiem. 

9.§ 
PAR NOTEKŪDEĥU SAVĀKŠANAS AGLOMERĀCIJU ROBEŽU 

NOTEIKŠANU LUBĀNAS NOVADĀ 
 (ZiĦo: Ivars Bodžs) 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr.34 
„Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” 31¹ punktu, kurā teikts, ka 
„aglomerācijas robežas nosaka vietējā pašvaldība, pamatojoties uz sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēja ūdensapgādes un kanalizācijas jomā izstrādāto tehniski 
ekonomisko pamatojumu centralizēto kanalizācijas sistēmu ierīkošanai saskaĦā ar 
normatīvajiem aktiem par ūdensapgādes, notekūdeĦu savākšanas un attīrīšanas būvju 
būvniecības kārtību” un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas pirmo 
punktu, Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēdes 
(24.02.2012., Protokols Nr.1, 13.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
 

Apstiprināt Lubānas aglomerāciju saskaĦā ar SIA „Firma L4” 2011. gadā 
izstrādāto papildus aktivitāšu tehniski ekonomisko pamatojumu 
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektam „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Lubānā”, proj. ID Nr. 3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/025.  

(12.pielikumā - Lubānas aglomerācijas shēma uz 1 lapas.) 

 
10.§ 

PAR NOVADA PAŠVALDĪBAS INDIKATĪVO INVESTĪCIJU VAJADZĪBU 
2014.-2020.GADA PLĀNOŠANAS PERIODAM APSTIPRINĀŠANU 

(ZiĦo: Ivars Bodžs) 

ĥemot vērā Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas 2012.gada 
6.janvāra vēstuli Nr.13.18-1e/320 „Par anketu aizpildīšanu”, saskaĦā ar Attīstības un 
komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēdes (24.02.2012., Protokols Nr.1, 9.§) 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Apstiprināt aizpildītās anketas: 

1.1.  Pirmā anketa: 

1.1.1. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un 
nepieciešamo investīciju apjomu: pašvaldības pārziĦā (pilnībā vai daĜēji) 
esošie pakalpojumi; 
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1.1.2. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un 
nepieciešamo investīciju apjomu: valsts pārziĦā (pilnībā vai daĜēji) esošie 
pakalpojumi; 

1.1.3. Izvērtējums par pakalpojumu groza pašreizējo aizpildījumu un 
nepieciešamo investīciju apjomu: pakalpojumi, kas nav pakalpojumu grozā; 

1.2. Otrā anketa: Izvērtējums par uzĦēmējdarbības infrastruktūras attīstībai 
nepieciešamo finansējumu pašvaldībā; 

1.3.   Trešā anketa: 

1.3.1. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem pašvaldības ceĜu 
rekonstruēšanā/ izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada 
līmeĦa vai reăionālā līmeĦa attīstības centru, kā arī nacionālās, reăionālās un 
novadu nozīmes centru ielu rekonstruēšanā; 

1.3.2. Izvērtējums par veicamajiem ieguldījumiem valsts ceĜu rekonstruēšanā/ 
izbūvē, kas ved no lauku teritorijas (pagasti, ciemi) uz novada līmeĦa vai 
reăionālā līmeĦa attīstības centru, kā arī nacionālās, reăionālās un novadu 
nozīmes centru ielu rekonstruēšanā; 

1.4.  Ceturtā anketa: 

1.4.1. Pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti; 

1.4.2. Valsts nodrošināmie prioritārie projekti. 

2. Nosūtīt iepriekš minētās aizpildītās anketas Vides aizsardzības un reăionālās 
attīstības ministrijai. 

(13.pielikumā - Anketas uz 9 lapām.) 

11.§ 
PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA 30.JŪLIJA (PROTOKOLS Nr.8, 10.§) 

NOLIKUMA Nr.5 „NOLIKUMS PAR DARBA SAMAKSAS KĀRTĪBU UN 
SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ” 

1.PIELIKUMĀ „LUBĀNAS NOVADA DOMES AMATPERSONU, 
PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS UN IESTĀŽU DARBINIEKU AMATU 

SARAKSTS” 
 (ZiĦo: Ivars Bodžs) 

SaskaĦā ar Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēdes 
(24.02.2012., Protokols Nr.1, 10.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Izdarīt grozījumus 2009.gada 30.jūlija (Protokols Nr.8, 10.§) Nolikuma Nr.5 
„Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas 
novada pašvaldībā” 1.pielikumā „Lubānas novada domes amatpersonu, 
pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts”: 

1. Ar 2012.gada 1.martu pirmsskolas izglītības iestādē „Rūėīši” palielināt 
amata vienības - apkopējs (kods 9112 01) amata likmi uz 1 (finansējums 
no pašvaldības 2012.gada apstiprinātā budžeta nesadalītiem līdzekĜiem).  
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2. Ar 2012.gada 1.martu pirmsskolas izglītības iestādē „Rūėīši” palielināt 
amata vienības - veĜas pārzinis (kods 9121 03) amata likmi uz 0,5 
(finansējums no iestādes 2012.gada apstiprinātā budžeta).  

3. Ar 2012.gada 1.martu pirmsskolas izglītības iestādē „Rūėīši” palielināt 
amata vienības - veĜas mazgātājs (kods 9121 01) amata likmi uz 0,5 
(finansējums no iestādes 2012.gada apstiprinātā budžeta).  

4. Ar 2012.gada 1.martu amata vienībai- īpašuma apsaimniekošanas 
speciālists (kods 2422 37) samazināt amata likmi uz 0,8. 

5. Ar 2012.gada 1.martu amata vienībai - nekustamā īpašuma speciālists 
(kods 3142 17) palielināt darba samaksu uz Ls 500 (pieci simti lati) 
mēnesī. 

(14.pielikumā – Amatu saraksts ar veiktajiem grozījumiem uz 3 lapām.) 
 

12.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS KUSTAMĀS MANTAS – AUTOMAŠĪNAS FORD 

GALAXY IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU 
(ZiĦo: Ivars Bodžs) 

SaĦemts 17.11.2011. notikušās pašvaldības kustamās mantas – automašīnas FORD 
GALAXY izsoles protokols. Pamatojoties uz: 1) Lubānas novada pašvaldības 
kustamās mantas – automašīnas FORD GALAXY izsoles noteikumu 3.19. punktu 
(apstiprināti ar izpilddirektora rīkojumu Nr.91” 28.10.2012.); 2) 17.11.2012. izsoles 
protokolu; 3) pašvaldības grāmatvedības 24.02.2012. apliecinājumu Nr.5 un saskaĦā 
ar Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēdes (24.02.2012., 
Protokols Nr.1, 16.§) lēmumu, 

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas 

FORD GALAXY, Reă. Nr. FK6883 izsoles rezultātus, pārdot automašīnu 
Maritai Ikauniecei, personas kods: xxx, par augstāko nosolīto cenu – Ls 690 
(seši simti deviĦdesmit latiem). 

2. No iegūtajiem līdzekĜiem segt transportlīdzekĜa ekspluatācijas nodokli par 
2011.gadu Ls 114 (viens simts četrpadsmit latu) apmērā. 

(15.pielikumā – Grāmatvedības apliecinājums uz 1 lapas.) 
 

13.§ 
PAR LUBĀNAS NOVADA ĂERBONI 

(ZiĦo: Ilze Kraukle, Tālis Salenieks) 

Pašvaldības kultūras darba speciāliste, deputāte I.Kraukle un domes priekšsēdētājs 
T.Salenieks iepazīstina deputātus ar saĦemto Latvijas Valsts Prezidenta kancelejas 
21.02.2012. vēstuli Nr.510 (Reă.23.02.2012., Nr.1-12/59) par novadu ăerboĦiem, ar 
aicinājumu pašvaldībām, kurām vēl nav apstiprināta sava identitātes zīme – ăerbonis, 
izdarīt to tuvākajā laikā, kā arī šī gada beigās plānots izdot grāmatu „Latvijas novadu 
ăerboĦi”. ĥemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes (23.02.2012., 
Protokols Nr.1, 1.§) lēmumu, 
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
2012.gadā uzsākt darbu pie Lubānas novada ăerboĦa izveidošanas. 

 
14.§ 

PAR ATBALSTU UN LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĖIRŠANU LUBĀNAS 
PENSIONĀRU BIEDRĪBAS „CERĪBA” PROJEKTAM „KULTŪRAS 

MANTOJUMA SAGLABĀŠANA UN POPULARIZĒŠANA LUBĀNAS 
NOVADĀ UN TĀ APKĀRTNĒ” 

(ZiĦo: Tālis Salenieks) 

Izskata Lubānas pensionāru biedrības „Cerība”, valdes priekšsēdētājas Olgas Deksnes 
02.02.2012. iesniegumu (Reă.Nr.1-13/18) par līdzfinansējuma Ls 208 piešėiršanu 
projektam “Kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana Lubānas novadā un tā 
apkārtnē” nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātajā LEADER projekta 
5.kārtas ietvaros. Projekta kopējā summa Ls 2080. Projekta mērėis ir veicināt 
tradicionālās kultūras – valodas paražu, tradīciju, dziesmu, deju, tradicionālo prasmju 
un pieredzes saglabāšanu no paaudzes uz paaudzi. Projekta realizācijas rezultātā tiks 
iegādāti latviešu tautas mūzikas instrumenti Lubānas novada pirmskolas izglītības 
iestādei „Rūėīši”. ĥemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu 
komitejas sēdes (24.02.2012., Protokols Nr.1, 12.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Piešėirt līdzfinansējumu Ls 208 (divi simti astoĦu latu) apmērā Lubānas 
pensionāru biedrības „Cerība” sagatavotajam projektam “Kultūras mantojuma 
saglabāšana un popularizēšana Lubānas novadā un tā apkārtnē”, projekta 
apstiprināšanas gadījumā, no pašvaldības 2012.gada apstiprinātā budžeta 
nesadalītiem līdzekĜiem, noslēdzot līgumu ar biedrību. Projekta kopējās 
izmaksas Ls 2080 (divi tūkstoši astoĦdesmit lati).  
 

15.§ 
PAR ATBALSTU UN LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĖIRŠANU BIEDRĪBAS 
„SAULAINS RĪTS” PROJEKTAM „ATBALSTA CENTRS JAUNAJĀM 

MĀMIĥĀM UN ĂIMENĒM AR BĒRNIEM LĪDZ SKOLAS VECUMAM” 
 (ZiĦo: Tālis Salenieks) 

Izskata biedrības „Saulains rīts”, Reă.Nr.40008174329, juridiskā adrese: Oskara 
Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, valdes priekšsēdētāja vietnieces Vijas 
Banderes 20.01.2012. iesniegumu Nr.1 (Reă.Nr.1-13/13) par līdzfinansējuma Ls 
999,90 piešėiršanu projektam “Atbalsta centrs jaunajām māmiĦām un ăimenēm ar 
bērniem līdz skolas vecumam” nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludināto 
projektu konkursa pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” 3.1. rīcības sadaĜā 
„NVO un iedzīvotāju neformālo grupu kapacitātes stiprināšana”. Projekta kopējā 
summa Ls 9999,18. ĥemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu 
komitejas sēdes (24.02.2012., Protokols Nr.1, 15.§) lēmumu, 
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Piešėirt līdzfinansējumu Ls 999,92 (deviĦi simti deviĦdesmit deviĦi lati, 92 
santīmi) apmērā biedrības „Saulains rīts”, Reă.Nr.40008174329, juridiskā 
adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, sagatavotajam 
projektam “Atbalsta centrs jaunajām māmiĦām un ăimenēm ar bērniem līdz 
skolas vecumam”, projekta apstiprināšanas gadījumā, no pašvaldības 2012.gada 
apstiprinātā budžeta nesadalītiem līdzekĜiem, noslēdzot līgumu ar biedrību. 
Projekta kopējās izmaksas Ls 9999,18 (deviĦi tūkstoši deviĦi simti deviĦdesmit 
deviĦi lati, 18 santīmi).  

16.§ 
IESNIEGUMI 

(ZiĦo: Tālis Salenieks) 
 

1. Lubānas novada sociālā dienesta iesniegums par laboratorijas 
analizatora iegādi 

Izskata Lubānas novada sociālā dienesta direktores I.Līberes 16.02.2012. iesniegumu 
Nr.1-1/73 (Reă. Nr.1-13/21) par laboratorijas analizatora iegādi. SaskaĦā ar Attīstības 
un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēdes (24.02.2012., Protokols Nr.1, 
14.§, 1.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Piešėirt finansējumu Lubānas novada sociālā dienesta laboratorijas analizatora 
iegādei Ls 1000 (viens tūkstotis lati) apmērā no iestādei paredzētā 2012.gada 
apstiprinātā budžeta līdzekĜiem. 

 
2. Daigas BērziĦas, ZiemeĜu Karaliskās mūzikas koledžas Mančesterā 

(Anglija) studentes, iesniegums par finansiāla atbalsta sniegšanu 
labdarības koncerta (07.04.2012.) koncertmeistara izdevumu segšanai 

Izskata Daigas BērziĦas, ZiemeĜu Karaliskās mūzikas koledžas Mančesterā (Anglija) 
studentes 21.02.2012. iesniegumu par finansiāla atbalsta sniegšanu Ls 50 apmērā 
koncertmeistara izdevumu segšanai viĦas sniegtajā labdarības koncertā š.g. 7.aprīlī 
Lubānas kultūras namā. Koncerta ienākumi tiks ziedoti Lubānas novada sociālajam 
dienestam. SaskaĦā ar Attīstības un komunālo jautājumu un Finanšu komitejas sēdes 
(24.02.2012., Protokols Nr.1, 14.§, 2.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Piešėirt finansējumu Ls 50 (piecdesmit lati) apmērā Daigas BērziĦas, ZiemeĜu 
Karaliskās mūzikas koledžas Mančesterā (Anglija) studentes, rīkotā labdarības 
koncerta Lubānas kultūras namā 2012.gada 7.aprīlī koncertmeistara izdevumu 
segšanai no pašvaldības 2012.gada apstiprinātā budžeta nesadalītiem līdzekĜiem. 

 
3. Par palīdzību ārkārtas situācijā Robertam Dragunam 
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Izskata Latvijas Republikas vēstniecības Konsulārās nodaĜas Berlīnē, Vācijā, Otrā 
sekretāra JāĦa Caunes 28.02.2012. vēstuli Nr.3.6.1.-347 par palīdzību Robertam 
Dragunam un personas 27.02.2012. iesniegumu pašvaldībai. Personai deklarēta dzīves 
vieta Lubānas novadā.  

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Sakarā ar izveidojušos ārkārtas situāciju uzdot Lubānas novada sociālajam 
dienestam segt ceĜa izdevumus EUR 70 (septiĦdesmit eiro) apmērā Robertam 
Dragunam no Vācijas uz Latviju. 

(16.pielikumā – Latvijas Republikas vēstniecības Konsulārās nodaĜas Berlīnē (Vācija) 
un Roberta Draguna vēstuĜu kopijas uz 1 lapas.) 
  

17.§ 
PAR GROZĪJUMIEM 2012.GADA BUDŽETĀ 

(ZiĦo: Tālis Salenieks) 
 

Sakarā ar grozījumiem 2009.gada 30.jūlijā nolikumā Nr.5 „Nolikums par darba 
samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” un 
iesniegumu par papildus līdzekĜu piešėiršanu labdarības koncertam, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle), 
PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Izdarīt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2012.gada 

pašvaldības budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi 
Lubānas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 
„Par 2012.gada pašvaldības budžetu””. 

2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam: 
2.1. saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada domes 

2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2012.gada 
pašvaldības budžetu”” triju dienu laikā pēc to parakstīšanas 
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības 
ministrijai zināšanai; 

2.2. saistošie noteikumi Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada domes 
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2012.gada 
pašvaldības budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 

(17.pielikumā – Saistošie noteikumi Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada domes 
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2012.gada pašvaldības 
budžetu”” uz 1 lapas.) 

 
Sēdi slēdz plkst. 17,00.  
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Tālis Salenieks 
Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva 
Parakstīts __________________________________________ 
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