
 
 

    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 

Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv 

 

DOMES    SĒDES    PROTOKOLS 
Lubānā 

2015.gada 24.septembrī                                                                                               Nr. 14 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

Sēdi vada  Tālis Salenieks, novada domes priekšsēdētājs; 

Protokolē Mārīte Kotāne, kancelejas vadītāja 

Piedalās deputāti   Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, 

                                 Līga Špune; 

Nepiedalās deputāti Aigars Noviks – atrodas ārzemju komandējumā; 

                                 Guntis Klikučs – aizņemts pamatdarbā; 

Piedalās  pašvaldības administrācijas darbinieki: 

          Galvenā grāmatvede Ingrīda Logina; 

          Izpilddirektors Ivars Bodžs   

          Nekustamā  īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa;  

          Juriskonsults Andris Kļaviņš 

 DARBA KĀRTĪBĀ: 

         Informatīvs pārskats  par iepriekšējo domes sēžu (28.augustā, 22.septembrī) lēmumu 

izpildi.  

1. Par Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu 

izdošanu  

2.  Par telpu "Melnozoli 4" , Indrānu pag., Lubānas nov., nomas tiesību izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

3. Par Lubānas vidusskolas automašīnas VW TRANSPORTER atsavināšanu  

4. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

5.  Par uzturēšanas izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2015.gada 

1.septembra  

6. Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no 

piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai  

7. Par grozījumiem 2015.g. budžetā  

8.  Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma "Samsala", Indrānu pag., 

Lubānas nov., sadalei  

9. Par dalību projektā PROTI un DARI  

10.  Par reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu akreditāciju 

11.  Par LNKB trūkstošo izdevumu segšanu nokļūšanai uz Mores kauju atceres pasākumu  

12.  Par maksas par paraksta apliecināšanu apstiprināšanu 

 

Par iepriekšējo domes sēžu (28.augustā, 22.septembrī) lēmumu izpildi,  par deputātu 

komiteju  darbu  

     Domes priekšsēdētājs T.Salenieks atklāj domes sēdi un informē deputātus par priekšsēdētāja 

amata pienākumos ietilpstošajiem pasākumiem un komandējumiem domes sēžu starplaikā. 

T.Salenieks informē  arī  par Finanšu un attīstības komitejas sēdes darba kārtības jautājumu, kas 

nav iekļauts domes sēdes darba kārtībā. Tika uzklausīts Attīstības daļas vadītājs Egils Rēvelis. 
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Komiteja pieņēma lēmumu līdz oktobra domes sēdei izvēlēties un piedāvāt apspriešanai ceļu 

atlases kritērijus, lai 2016.gadā piedalītos Lauku atbalsta programmas 2014.-2020. gadam 

pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu  atjaunošana lauku apvidos”. 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta Peilāne informē  

par komitejas sēdē skatītajiem jautājumiem: uzklausīja Kultūras darba speciālisti Ilzi Kraukli 

jautājumā par nākamā gada pasākuma ”Aiviekstes svētki 2016” iecerēm un vēlamo pasākuma 

datumu. Sēdē komitejas locekļi izsaka atbalstu Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

futbola treniņu grupas darbībai Lubānā, izmantojot vidusskolas sporta infrastruktūru.  

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām” noteikto kārtību 

par pārskata sniegšanu jautājumā par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi ziņo par domes 

2015.gada 28.augusta sēdē (protokols Nr.12) un domes 2015.gada 22.septembrī ārkārtas sēdē  

(protokols Nr.13) pieņemto lēmumu izpildi.   

Deputāti pieņem zināšanai T.Salenieka, I.Peilānes un I.Bodža  sniegto informāciju. Par šo 

jautājumu deputāti nebalso.  

 

1.§ 

Par Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo 

noteikumu izdošanu 

I.Bodžs 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”14.pantu, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 25.pantu un Ministru Kabineta 14.10.2014. noteikumiem nr.628 „noteikumi 

par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87.punktu, 88.punktu un 

93.punktu un izstrādāto „Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojuma” pilnveidoto 

redakciju,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Līga Špune, Ilgonis Losāns, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa), PRET  - nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt „Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojumu”. 

2. Izdot saistošos noteikumus Nr.13 „Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojuma Grafiskā 

daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” .  

3. Noteikt, ka teritorijā, kas atbilst „Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojuma” 

grafiskajā daļā noteiktajām robežām, tiek grozīti 2013. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi 

Nr.5 "Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

Divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža paziņojumu par saistošo noteikumu 

pieņemšanu publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā. 

4. Divu nedēļu laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža paziņojumu par saistošo noteikumu 

pieņemšanu un saistošos noteikumus publicēt mājaslapā www.lubana.lv .  

5. Lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram I. Bodžam.  

 

2.§ 

Par pašvaldības telpu “Melnozoli” – Nr.4, Indrānu pagasts, Lubānas novads, nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 
ZiņoI.Bodžs 

Izskata 2015.gada 15. septembra telpu nomas izsoles protokolu. Pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta 14) punkta a) apakšpunktu un saskaņā ar izsoles noteikumu (Apstiprināti ar 

izpilddirektora 02.09.2015. rīkojumu Nr.2.01/51) 6.2. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas 21.09.2015.. sēdes (Protokols Nr.11,3.§) lēmumu,  

http://www.lubana.lv/
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Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Līga Špune, Ilgonis Losāns, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa), PRET  - nav, 

ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

1. Apstiprināt pašvaldības telpu Nr.4, “Melnozoli”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 2015. 

gada 15. septembra nomas tiesību izsoles rezultātus.  

2.  Noslēgt nomas līgumu par telpas izmantošanu ar Jāni Knipši personas kods: XXX, uz 

termiņu līdz 2027. gada 1. oktobrim un nomas maksu 4,51 EUR (četri euro, 51 centi) 

mēnesī.  

3.§ 

Par Lubānas vidusskolas automašīnas VW TRANSPORTER atsavināšanu 

Ziņo: I.Bodžs 

Izskata Lubānas vidusskolas direktores Ivetas Peilānes 21.08.2015. iesniegumu Nr. 1-12/21 

(Reģ. 21.08.2015., Nr.2.08/753) par Lubānas vidusskolai piederošās automašīnas VW 

TRANSPORTER Reģ. Nr. EZ 7106 atsavināšanu. Automašīnas izlaides gads 1995, 

nobraukums 344588 km. Bilances atlikusī vērtība 0 EUR. Pieaicinātā tehniskā eksperta 

Anša Vārsberga (Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja izsniegtā sertifikāta AA Nr. 

408) noteiktā tirgus vērtība automašīnai 1450 EUR. Automašīna nav nepieciešama Lubānas 

novada pašvaldībai un tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (protokols Nr.11, 4.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Līga Špune, Ilgonis Losāns, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa), ATTURAS – nav, 

PRET  - nav, 

n o l e m j: 

1. Atsavināt Lubānas vidusskolas automašīnu VW TRANSPORTER, Reģ. Nr. EZ7106, 

pārdodot to izsolē. 

2. Apstiprināt mantas nosacīto cenu 1450.00 EUR (viens tūkstotis četri simti piecdesmit euro). 

3. Lubānas vidusskolas direktorei Ivetai Peilānei organizēt kustamās mantas atsavināšanu. 

4. Izsoles rezultātus apstiprināt domes sēdē. 

5. Izsoli izsludināt līdz 2015. gada 10. oktobrim. 

 

4.§ 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu 

ziņo Ivars Bodžs 

  Izskata personas  V.Z. (dzīvesvietas adrese) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā Nr.2.10/ 

713), kurā lūdz piešķirt dzīvojamo platību sakarā ar to, ka nav kur dzīvot. Dzīvojot nelegāli 

dzīves apstākļi slikti, māja pussabrukusi. Nezinot, kas ir saimnieks. 

2012.gada 28.jūnija Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas 

novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” (turpmāk tekstā arī - Noteikumi 

Nr.7) 18.punkts nosaka, ka „Lubānas novada pašvaldības dome iesniegtos dokumentus 

reģistrācijas secībā 30 kalendāro dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža izskata un pieņem 

lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu palīdzības reģistrā vai 

lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra”. 

 2015.gada 20.augustā pašvaldība personai V.Z. nosūtīja vēstuli, kurā lūdza sniegt 

papildus informāciju par apstākļiem, kas pamatotu tiesības saņemt pašvaldības palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanai, saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā” un pašvaldība  saistošajiem noteikumiem Nr.7 “Par Lubānas novada pašvaldības 

palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”. Atbildi uz pašvaldības iesniegumu V.Z. nesniedza. 

Noteikumu Nr.7 23.punkts nosaka, kādos gadījumos personām ir tiesības saņemt 

Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošās 

vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana. V.Z. 2015.gada 14.augusta iesniegumā minētais 

apstāklis –  neapmierinoša dzīvojamā telpa nav ietverts Noteikumu Nr.7 23.punktā, līdz ar to 
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pamatojoties vien uz iesniegumā minēto informāciju, pašvaldībai nav pamata V.Z. atzīt par 

tiesīgu saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. 

 Noklausījusies un izvērtējusi I.Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas 

novada saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā” 18. un 23.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

21.09.2015.  lēmumu (protokols Nr.11, 5.§),  

atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Lana 

Kunce, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa), ATTURAS – nav, PRET  - nav, 

Lubānas novada pašvaldības dome nolemj: 

Atzīt, ka V. Z., personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta XXX,  nav tiesīga saņemt Lubānas 

novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošās vai 

tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana. 

 

5.§ 

Par uzturēšanas izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2015.gada 

1.septembra 

I.Logina 

Sakarā ar skolēnu skaita izmaiņām un atbilstoši Ministru kabineta 13.07.1999. 

noteikumiem Nr. 250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības 

iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ņemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (21.09.2015., protokols Nr.11, 5§), 

atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Lana 

Kunce, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa), ATTURAS – nav, PRET  - nav, 

n o l e m j: 

 A p s t i p r i n ā t  šādas uzturēšanas izmaksas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs no 

2015.gada 1.septembra: 

 (euro mēnesī) 

1. Lubānas vidusskolā        100,92  

    

2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:       

 -pamatskolas klasēs        209,39  

  

-bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai    103,96  

  

3.   Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”    

 -bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai     171,35  
  

 -pārējās pirmsskolas vecuma grupās     296,54   

 

 
6.§ 

Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no 

piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai 

Ziņo I.Logina 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta tīkojumu Nr.437 „Par 

mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2015.gadam” piešķirto 

finansējumu pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, interešu izglītības 

programmu un bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2015.gadā, kā arī ņemot vērā Finanšu 

un attīstības komitejas 21.09.2015. (protokols Nr.11,7.§) pozitīvo atzinumu, 

atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Lana 

Kunce, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa), ATTURAS – nav, PRET  - nav, 
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nolemj: 

Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu 

bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējuma 

2015.gada septembra-decembra mēnesim sadales kārtību.  

 

7.§ 

Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”” 
Ziņo I.Logina 

       Sakarā ar transfertu saņemšanu nodarbinātības pasākumiem un ārvalstu finansējumu 

NORDPLUS projektam Meirānu Kalpaka pamatskolā, papildus finansējuma no pašvaldības 

budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem nepieciešamību ārvalstu komandējuma izdevumu 

apmaksai, dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai Meirānu Kalpaka pamatskolā un 

līdzfinansējumam biedrības „No sirds uz sirdi” projektam, kā arī nepieciešamību veikt 

grozījumus iestāžu ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši valdības funkciju un ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem,  ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 21.09.2015. (protokols 

Nr.11,8.§) pozitīvo atzinumu,  

atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Lana 

Kunce, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa), ATTURAS – nav, PRET  - nav, 

n o l e m j : 

1. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības 

konsolidēto budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Lubānas 

novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada 

pašvaldības konsolidēto budžetu””. 

2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam: 

        2.1 Saistošos noteikumus Nr.14 “Grozījumi Lubānas novada domes 2015.gada 

29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto 

budžetu”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; 

   2.2. Saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījumi Lubānas novada domes 2015.gada 

29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto 

budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas un tie publicējami 

pašvaldības mājas lapā internetā. 

 

8.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamā īpašuma "Samsala", Indrānu pag., 

Lubānas nov., sadalei (kadastra numurs īpašumam: 7058-010-0037) 

ziņo A.Ozoliņa 

           Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par SIA 

„BARKA Invest” valdes priekšsēdētāja Hermann Karlheinz Baral 2015.gada 10.septembra 

iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 2015.gada 16.septembrī ar Nr.2.07/30) par nekustamā 

īpašuma „Samsala”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, 

ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.162  2004.gada 28.jūlijā nostiprināts nekustamais īpašums „Samsala”, Indrānu pag., Lubānas 

nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 16 ha platībā. Saskaņā ar zemes īpašnieces 

pilnvarotās personas iesniegumu nekustamo īpašumu vēlas sadalīt divos atsevišķos īpašumos, 

atdalīt zemes vienības daļu ar aptuveno platību 7,5 ha. Īpašuma sadalīšanai nepieciešams 

izstrādāt zemes ierīcības projektu. Iesniegumam pievienots grafiskais pielikums - zemes robežu 

plāna kopija, kurā iezīmētas atdalāmās zemes vienības daļas robežas.  

Latvijas Republikas „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktā teikts, ka 

„zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: zemes vienību (..) 
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sadalīšanai”, 5.panta 1.punktā teikts, ka „zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks vai 

vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem vai būvju īpašnieki pēc saskaņošanas ar zemes 

īpašniekiem, ja būves atrodas uz svešas zemes un ir patstāvīgi īpašuma objekti”. Šī paša likuma 

22.pantā teikts, ka „zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā. Ja minētajā laikposmā 

tiek grozīts teritorijas plānojums, attiecīgi izvērtējams zemes ierīcības projekts. Ja izmaiņas 

attiecas uz projektēto teritoriju, ieinteresētā persona ierosina projekta izvērtēšanu pašvaldībā.” 

Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.punktā 

noteikts, ka „vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību, 

norādot projekta izstrādes nosacījumus”. 

Vadoties no Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem 

Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”, atdalāmā zeme atrodas lauksaimniecībā izmantojamās 

teritorijās, plānojums pieļauj zemesgabalu sadali, noteikts, ka minimālā jaunveidojamā zemes 

vienības platība – 1,0 ha. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 

3.punktu, 5.panta 1.punktu, 22.pantu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.2.punktu, vadoties no Lubānas novada pašvaldības 

2013.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 

2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ņemot vērā 

pilnvarotās personas iesniegumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas „Administratīvā procesa 

likuma” 67.pantu,        

atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Lana 

Kunce, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa), ATTURAS – nav, PRET  - nav, 

nolemj: 

Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Samsala”, Indrānu pag., Lubānas 

nov., īpašuma kadastra numurs: 7058-010-0037, platība - 16 ha, sadalīšanai. 

 

9.§ 

Par dalību projektā “PROTI un DARI!” 

ziņo Iveta Peilāne 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informējusi, ka 2015.gada 29.jūlijā stājās 

spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.385 “Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu 

prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas 

ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi”.  

 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra pagarinājusi pašvaldības lēmuma 

pieņemšanu un esošās situācijas apraksta iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.septembrim. 

 Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas pozitīvo 

atzinumu, (18.09.2015.,protokols Nr.9,3.§), 

atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Lana 

Kunce, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa), ATTURAS – nav, PRET  - nav, 

nolemj: 

Piedalīties Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 

8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa “ Attīstīt  NVA nereģistrēto jauniešu prasmes un veicināt to 

iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko 

organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI!” īstenošanā no 2017.gada 

1.janvāra. 

 

 

*** 
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10.§ 

Par Madonas novada bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona  galvenās bibliotēkas 

statusam 

ziņo Iveta Peilāne 

Izskata Latvijas bibliotēkas padomes iesniegumu (reģistrēts 27.08.2015, Nr.2.08./778), 

ar aicinājumu  Lubānas novada pašvaldībai pieņemt lēmumu par Madonas novada bibliotēkas 

atkārtotu izvirzīšanu reģiona  galvenās bibliotēkas statusam, lai 2015. gada oktobrī Madonas 

novada bibliotēka varētu sekmīgi veikt atkārtoto akreditāciju. 

Ņemot vērā  bibliotēku likuma 12.panta  otrajā  daļā noteikto, kā arī  Sociālo, izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas (18.09.2015, protokols Nr.9.2§) pozitīvo  atzinumu, 

atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Lana 

Kunce, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa), ATTURAS – nav, PRET  - nav, 

nolemj: 

Izvirzīt  Madonas novada bibliotēku  reģiona galvenās bibliotēkas statusam.  

 

11.§ 

Par Latvijas Nacionālo karavīru biedrības  Lubānas nodaļas iesniegumu 

Ziņo I.Bodžs 

Iepazīstas ar  Latvijas Nacionālo karavīru biedrības  Lubānas nodaļas priekšsēdētāja 

V.Lancmaņa 22.09.2015. iesniegumu, reģistrētu pašvaldībā ar Nr.2.08/852, par pabalstu 

Latvijas Nacionālo karavīru biedrības  Lubānas nodaļas biedru braucienam uz Mores kauju 

atceres 71. gadskārtas pasākumu š.g.26.septembrī. Iesniegumā nosauktais brauciena 

dalībnieku skaits ir tikai 4 cilvēki, plānotie  transporta izdevumi 104,- EUR, no kuriem braucēji 

apmaksātu 40, - EUR. Pašvaldībai lūdz piešķirt  trūkstošos 64,- EUR. 

atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Līga Špune,  Lana Kunce, Rudīte 

Kolāte, Laila Ozoliņa), PRET  - nav, ATTURAS – 1 (Ilgonis Losāns), 

nolemj: 

Nepiešķirt  pabalstu Daugavas Vanagi Latvijā biedriem no pašvaldības budžeta līdzekļiem  

dalībai Mores kauju 71.gadskārtas pasākumā. 

 

12.§ 

Par maksas par paraksta apliecināšanu apstiprināšanu 

I.Bodžs 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, likuma Par tautas 

nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu 22.panta (3) daļu, saskaņā ar 

maksas pakalpojuma aprēķinu,  

atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Lana 

Kunce, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa), ATTURAS – nav, PRET  - nav, 

nolemj: 

Apstiprināt maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai 

Satversmes grozījumu projektu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā 1,00 EUR (viens euro). 

 

Domes priekšsēdētājs      (personiskais paraksts)       Tālis Salenieks  

Protokolēja   (personiskais paraksts)   Mārīte Kotāne 

 

Protokols parakstīts 01.10.2015. 

 

 

 
 


