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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 
2013.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:            Rudīte KOLĀTE, 
                           Anita SLUCKA, 
                           Inese LĪBERE, 
                           Mārīte KOTĀNE, 
                           Māris VALAINIS, 
                           Līga ŠPUNE, 
                           Ilze KRAUKLE, 
                           Juris MITJAKOVS, 
                           Ilgonis LOSĀNS. 
Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors, 
                           Linda POMERE, pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste, 
                           Aija OZOLIĥA, nekustamo īpašumu speciāliste, 
                           Andris KěAVIĥŠ, pašvaldības juriskonsults, 
                           Egils RĒVELIS, pašvaldības Attīstības daĜas vadītājs. 
                     
Nepiedalās –  
Deputāti:            Laila OZOLIĥA, Iveta PEILĀNE, Guntis KLIKUČS (aizĦemti                               
                           pamatdarbā). 
 
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks ierosina iekĜaut darba kārtībā 11.jautājumu „Par 
adreses „Jaunsētas 2” piešėiršanu AS „Latvenergo” transformatora apakšstacijai 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā” un 12. jautājumu „Par saistošajiem noteikumiem 
„Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuăimenei”. 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, 
Māris Valainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt DARBA KĀRTĪBU:                                
1. Informācija par pašvaldības darba aktualitātēm. 
2. Par projektu "Lubānas novada jauniešu centra iekārtošana, informācijas punkta 

izveide un aprīkojuma iegāde brīvā laika aktivitātēm Lubānas novada jauniešiem". 
3. Par Lubānas novada jaunatnes politikas attīstības stratēăijas 2013.-2018.gadam  

apstiprināšanu. 
4. Par Lubānas novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu. 



2 
 

5. Par valsts rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala „Zīlītes 2”, Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

6. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VOLVO V-70, Reă.Nr. GZ-3664 
atsavināšanu. 

7. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Juridiskās palīdzības administrāciju. 
8. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru. 
9. Par telpas Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, iznomāšanu Nodarbinātības 

valsts aăentūrai. 
10.  Par telpu Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, iznomāšanu bankas pakalpojumu 

nodrošināšanai. 
11. Par adreses „Jaunsētas 2” piešėiršanu AS „Latvenergo” transformatora 

apakšstacijai Indrānu pagastā, Lubānas novadā. 
12. Par saistošajiem noteikumiem „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību 

audžuăimenei”. 
 

1.§ 
INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM  

 (ZiĦo: Tālis Salenieks, Ivars Bodžs, Juris Mitjakovs, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne) 
 
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks sniedz informāciju par pašvaldības darbību laikā 
kopš iepriekšējās domes sēdes, kā arī ierosina izvirzīt kandidātus komisijas sastāvam,  
kura vērtēs Vēsturisko liecību un izstāžu zāles izglītojošā darba ar apmeklētājiem 
vadītāja amatam pieteiktās kandidatūras un vērtēšanu veiks 2013.gada 7.martā. 
Deputāts J.Mitjakovs izvirza I.Kraukli, pašvaldības kultūras darba speciālisti, deputāti 
un I.Bodžu, pašvaldības izpilddirektoru un A.KĜaviĦu, pašvaldības juriskonsultu. 
Deputāte M.Kotāne izvirza R.Kolāti, Lubānas Mākslas skolas direktori, deputāti.  
Apstiprina vērtēšanas komisiju četru cilvēku sastāvā: Ilze Kraukle, Ivars Bodžs, 
Rudīte Kolāte, Andris KĜaviĦš. 
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.) 
Plkst.15,45 deputāte Ilze Kraukle sāk darbu domes sēdē. 
Komiteju priekšsēdētāji informē par sēdēs skatītajiem, bet domes sēdes darba kārtībā 
neiekĜautajiem jautājumiem. 

 
2.§ 

PAR PROJEKTU "LUBĀNAS NOVADA JAUNIEŠU CENTRA IEKĀRTOŠANA, 
INFORMĀCIJAS PUNKTA IZVEIDE UN APRĪKOJUMA IEGĀDE BRĪVĀ 

LAIKA AKTIVITĀTĒM LUBĀNAS NOVADA JAUNIEŠIEM" 
  (ZiĦo: L.Pomere) 

 
ĥemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas 25.02.2013. sēdes (Protokols Nr.2, 1.§) 
lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Māris Valainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt projektu "Lubānas novada jauniešu centra iekārtošana, informācijas 
punkta izveide un aprīkojuma iegāde brīvā laika aktivitātēm Lubānas novada 
jauniešiem" iesniegšanai Izglītības un zinātnes ministrijas atklātajā projektu konkursā 
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„Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, 
attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru 
jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”. 
Pieprasītā finansējuma summa projektam Ls 4200 (četri tūkstoši divi simti lati). 
Līdzfinansējums nav nepieciešams. 
(2.pielikumā – Tāme uz 1 lapas.) 

 
3.§ 

PAR LUBĀNAS NOVADA JAUNATNES POLITIKAS ATTĪSTĪBAS 
STRATĒĂIJAS 2013.-2018.GADAM  APSTIPRINĀŠANU 

  (ZiĦo: L.Pomere)          
    

ĥemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes 25.02.2013. (Protokols Nr.2, 
2.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Māris Valainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada jaunatnes politikas attīstības stratēăiju 2013. -
2018.gadam.  
(3.pielikumā – Lubānas novada jaunatnes politikas stratēăija 2013. – 2018.gadam uz  
15 lapām.) 

 
4.§ 

PAR LUBĀNAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA GALĪGĀS 
REDAKCIJAS APSTIPRINĀŠANU 

  (ZiĦo: E.Rēvelis)          
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 92.1. punktu, Ħemot vērā 
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 25.02.2013. (Protokols Nr.2, 1.§) 
lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Māris Valainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Apstiprināt Lubānas novada teritorijas plānojuma galīgo redakciju. 
2. Noteikt laika posmu no 2013.gada 15. marta līdz 10. aprīlim, kurā 

sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju. 
3. Informāciju par teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu 

publicēt laikrakstā „Lubānas ZiĦas” un pašvaldības mājas lapā internetā. 
Teritorijas plānojuma galīgo redakciju ievietot pašvaldības mājas lapā 
www.lubana.lv. 

(4.pielikumā – ZiĦojums par Lubānas novada teritorijas plānojuma izstrādi uz 3 
lapām.) 
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5.§ 
PAR VALSTS REZERVES ZEMES FONDĀ IESKAITĪTĀ ZEMES GABALA 
„ZĪLĪTES 2”, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, ZEMES NOMAS 

TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU 
  (ZiĦo: I.Bodžs) 

 
Pamatojoties uz valsts rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala „Zīlītes 2”, ar 
kadastra apzīmējumu: 7058-004-0176, 7,6 ha platībā, kas atrodas Indrānu pagastā, 
Lubānas novadā, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu 13. punktu un 2013. gada 
22.februāra izsoles protokolu, Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas 25.02.2013. sēdes (Protokols Nr.2, 2.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Māris Valainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 

1. Apstiprināt valsts rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala „Zīlītes 
2”, ar kadastra apzīmējumu:7058-004-0176, kas atrodas Indrānu pagastā, 
Lubānas novadā, 2013. gada 22. februāra izsoles rezultātus. 

2. Noslēgt līgumu ar Z.S. „CeriĦi”, Reă. Nr. 45401020293, par valsts 
rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala „Zīlītes 2”, ar kadastra 
apzīmējumu:7058-004-0176, 7,6 ha platībā nomu uz 5 (pieciem) gadiem ar 
nomas maksu Ls 2100 (divi tūkstoši viens simts lati) gadā. 

(5.pielikumā – Izsoles protokola kopija uz 1 lapas.) 
 

6.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS KUSTAMĀS MANTAS – AUTOMAŠĪNAS VOLVO V-70, 

REĂ.NR. GZ-3664 ATSAVINĀŠANU 
  (ZiĦo: I.Bodžs) 

 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. un 6. pantu, 
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daĜas 2. punktu, otrās daĜas 3. punktu, 21. 
panta pirmās daĜas 19. punktu, kā arī Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas sēdes 25.02.2013. (Protokols Nr.2, 4.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Māris Valainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Atsavināt Lubānas novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu 

automašīnu VOLVO V70, valsts reă. Nr. GZ3664, 1998. izlaiduma gads – 
vieglais pasažieru.  

2. Atsavināt lēmuma 1. punktā minēto kustamo mantu, pārdodot to atklātā 
izsolē ar augšupejošu soli un norēėiniem par atsavināto mantu pieĦemt 
100% latus ar izsoles sākuma cenu Ls 1000,00 (viens tūkstotis latu). 

3. Izpilddirektoram Ivaram Bodžam organizēt kustamās mantas atsavināšanu, 
iesniedzot domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.  
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7.§ 
PAR SADARBĪBAS LĪGUMA NOSLĒGŠANU AR JURIDISKĀS PALĪDZĪBAS 

ADMINISTRĀCIJU 
  (ZiĦo: I.Bodžs) 

 
Izskata Latvijas pašvaldību savienības 19.02.2013. iesniegumu Nr.0220130468/A269 
(Reă.19.02.2013., Nr.1-12/63) par sadarbības līguma slēgšanu ar Juridiskās palīdzības 
administrāciju un līguma projektu. 
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmajai daĜai un Administratīvā 
procesa likuma 59.panta pirmajā un otrajā daĜā noteiktajam, kā arī pamatojoties uz 
Pašvaldības nolikuma 50.un 51.punktu, kā arī Ħemot vērā Attīstības un komunālo 
jautājumu komitejas 25.02.2013. sēdes (Protokols Nr.2, 5.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Māris Valainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Noslēgt sadarbības līgumu ar Juridiskās palīdzības administrāciju.  
2. Domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam līgumu parakstīt līdz 2013.gada 

5.martam. 
 

8.§ 
PAR SADARBĪBAS LĪGUMA SLĒGŠANU AR REKRUTĒŠANAS UN 

JAUNSARDZES CENTRU 
  (ZiĦo: I.Bodžs) 

 
Izskata Rekrutēšanas un jaunsardzes centra, Jaunsardzes departamenta direktora 
vietnieces Judītes Suharevskas 19.02.2013. iesniegumu (Reă.19.02.2013., Nr.1-12/64) 
par sadarbības līguma slēgšanu ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru un līguma 
projektu. 
Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmajai daĜai un pamatojoties uz 
Pašvaldības nolikuma 50. un 51.punktu, kā arī Ħemot vērā Attīstības un komunālo 
jautājumu komitejas 25.02.2013. sēdes (Protokols Nr.2, 6.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Māris Valainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Noslēgt sadarbības līgumu ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru. 
2. Domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam līgumu parakstīt līdz 2013.gada 

5.martam. 
 

9.§ 
PAR TELPAS TILTA IELĀ 5, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, IZNOMĀŠANU 

NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĂENTŪRAI 
  (ZiĦo: I.Bodžs) 

 
Tiek izskatīts Nodarbinātības valsts aăentūras Madonas filiāles 20.02.2013. 
iesniegums, (Reă. 21.02.2013., Nr.1-12/67) par telpu nomu pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšanai aăentūras klientiem. Pašvaldība sākot ar 2013.gada marta vidu var 
piedāvāt telpu 14 m2 platībā Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā. Ar 2009.gada 
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30.aprīĜa domes sēdes lēmumu (Protokols Nr.4, 4.§) nomas maksa telpām Tilta ielā 5, 
Lubānā, Lubānas novadā, noteikta Ls 2,02 par m2 mēnesī. 
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.515 „ Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem” 3. un 7. punktu, kā arī Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas sēdes 25.02.2013. (Protokols Nr.2, 7.§, 1.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Māris Valainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Piedāvāt Nodarbinātības valsts aăentūras Madonas filiālei, lai nodrošinātu 
pakalpojumu pieejamību aăentūras klientiem, nomāt telpu Nr.12, Tilta ielā 5, 
Lubānā, Lubānas novadā, par Ls 28,28 (divdesmit astoĦi lati, 28 santīmi) 
mēnesī. 
(6.pielikumā – telpu plāns uz 1 lapas.) 

 
10.§ 

PAR TELPU TILTA IELĀ 5, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, IZNOMĀŠANU 
BANKAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAI 

(ZiĦo: I.Bodžs) 
    
Lai nodrošinātu iedzīvotājiem un uzĦēmējiem bankas pakalpojumu pieejamību pēc 
A/S „GE Money Bank” apkalpošanas centra Lubānā slēgšanas, pamatojoties uz MK 
noteikumu Nr.515 „ Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7. un 
10.punktu, kā arī Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 
25.02.2013. (Protokols Nr.2, 7.§, 2.p.) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Māris Valainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Iznomāt telpu Nr.11, 13 m2 platībā Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, 

bankas pakalpojumu nodrošināšanai, nomnieku noskaidrojot 
rakstiskā/mutiskā izsolē. 

2. Apstiprināt nomas nosacīto cenu – Ls 2,02 (divi lati, 02 santīmi) par m2 
mēnesī. 

3. Pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Bodžam organizēt telpu nomas izsoles 
procedūru un izsoli veikt līdz 2013.gada 31. martam. 

(7.pielikumā – telpu plāns uz 1 lapas) 

 
11.§ 

PAR ADRESES „JAUNSĒTAS 2” PIEŠĖIRŠANU AS „LATVENERGO” 
TRANSFORMATORA APAKŠSTACIJAI INDRĀNU PAGASTĀ, 

LUBĀNAS NOVADĀ 
(ZiĦo: I.Bodžs) 

 

Izskata AS „Sadales tīkls” ZiemeĜaustrumu reăiona, adrese: Aiviekste, Kalsnavas 
pagasts, Madonas novads, Ekspluatācijas daĜas vadītāja Dzintara StradiĦa 2013.gada 
19.februāra iesniegumu (Reă. 25.02.2013., Nr.1-11/2) par adreses piešėiršanu. 
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Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 
saistītos apstākĜus, konstatē, ka nekustamais īpašums „Jaunsētas”, Indrānu pagastā, 
Lubānas novadā, sastāv no divām zemes vienībām, 1.zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu: 7058-011-0070, platība – 1,3 ha, 2.zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu: 7058-011-0172, platība – 1,0 ha, īpašums nav reăistrēts zemesgrāmatā, 
patreizējais zemes lietotājs – Daiga LezdiĦa; uz 1.zemes vienības atrodas Daigai 
LezdiĦai piederošas ēkas – dzīvojamā māja, kūts un šėūnis, kā arī AS „Latvenergo” 
piederoša ēka – transformatoru apakšstacija TP-4470. 

Izvērtējot iepriekš minēto, pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 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 Lubānas novada 
Indrānu pagasta teritorijas plānojumu, saskaĦā ar AS „Sadales tīkli” ZiemeĜaustrumu 
reăiona ekspluatācijas daĜas vadītāja Dz.StradiĦa iesniegumu, saskaĦā ar Attīstības un 
komunālo jautājumu komitejas sēdes 25.02.2013. (Protokols Nr.2, 2.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Māris Valainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
AS „Latvenergo” piederošai ēkai – transformatoru apakšstacijai TP-4470 
piešėirt adresi: „Jaunsētas 2”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830. 

Lēmuma izrakstus izsūtīt: AS „Sadales tīkls” ZiemeĜaustrumu reăions, uz adresi: 
Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, LV-4860, Valsts zemes dienesta 
Vidzemes reăionālajai nodaĜai, juridiskā adrese: Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4201. 
(8.pielikumā – ēkas grafiskā novietojuma skice, adresācijas objekta izvietojuma skice 
uz 2 lapām. AS „Sadales tīkls” ZiemeĜaustrumu reăiona iesniegums atrodas  Lubānas 
novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1-11 (Sarakste (iniciatīvas 
dokumenti un atbildes) par pašvaldības kompetencē esošo funkciju izpildi (politikas, 
koordinācijas, pārraudzības, darbības izpildījuma, pakalpojumu sniegšanas 
jautājumiem) sarakstes reăistrs 2013.gads.)) 
 
Plkst.16,00 deputāts Ilgonis Losāns sāk darbu domes sēdē. 
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12.§ 
PAR SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM „PAR LUBĀNAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU AUDŽUĂIMENEI” 
 (ZiĦo: A.KĜaviĦš, M.Kotāne) 

 
SaskaĦā ar Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas 21.02.2013. sēdes  
(Protokols Nr.2, 1.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Māris Valainis, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. PieĦemt saistošos noteikumus Nr. 3 „Par Lubānas novada pašvaldības 

palīdzību audžuăimenei”. 
2.  SaskaĦā ar likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību: 

2.1. Saistošos noteikumus Nr.3 „Par Lubānas novada pašvaldības 
palīdzību audžuăimenei” un to paskaidrojuma rakstu triju darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai atzinuma 
saĦemšanai; 

2.2. Pēc atzinuma saĦemšanas saistošos noteikumus un to 
paskaidrojuma rakstu publicēt pašvaldības laikrakstā „Lubānas 
ZiĦas” un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas 
laikrakstā; 

2.3. Pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās tos publicēt pašvaldības mājas 
lapā internetā, ar tiem var iepazīties pašvaldības administratīvajā ēkā, 
Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā. 

(9.pielikumā – Saistošie noteikumi Nr.3 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību 
audžuăimenei” uz 3 lapām.) 

 
Sēdi slēdz plkst. 16,30.  
 
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Tālis Salenieks 
 
Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva 
 
Parakstīts __________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 


