
 

    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 

25.02.2016.                                                            Nr.2 

 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

Sēdi vada                            Tālis Salenieks- novada domes priekšsēdētājs 

Sēdi protokolē           Mārīte Kotāne – kancelejas vadītāja 

Sēdē piedalās deputāti   Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Līga Špune, Aigars 

Noviks; Ilgonis Losāns  

Sēdē nepiedalās deputāti   Laila Ozoliņa – aizņemta pamatdarbā 

                                             Guntis Klikučs – aizņemts pamatdarbā 

Piedalās administrācijas darbinieki   

Ivars Bodžs- izpilddirektors 

    Andris Kļaviņš – juriskonsults 

Darba kārtībā: 

Informatīvs pārskats par iepriekšējās domes sēdes (28.01.2016., protokols Nr.1) lēmumu 

izpildi, komiteju darba jautājumiem, aktualitātēm novadā. 

1. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem"“ 

apstiprināšanu 

2. Par izmaiņām Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku 

amatu un amatalgu likmju sarakstā  

3. Par telpas Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā izsoles rezultātu apstiprināšanu  

4. Par rezerves fonda zemesgabala “Stirnas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

5. Par rezerves fonda zemesgabala “Jasmīni”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

6. Par rezerves fonda zemesgabala “Birznieku pienotava”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

7. Par rezerves fonda zemesgabala “Alīdas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

8. Par novada Integrētās attīstības  programmas  2012.-2018.gadam Investīciju plāna 

aktualizēšanu  

9. Par iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu 2016.gadā  

10. Par amatu savienošanas atļauju  

11. Par saistošo noteikumu „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 

Lubānas novada teritorijā” apstiprināšanu  

12. Par Lubānas novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu 
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Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks atklāj domes sēdi. Priekšlikumu par grozījumiem vai 

papildinājumiem izsludinātajā domes sēdes darba kārtībā nav. 

Informatīvs pārskats par iepriekšējās domes sēdes (29.01.2016. protokols Nr.1) lēmumu 

izpildi, deputātu komiteju darba jautājumiem un citām aktualitātēm  

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē deputātus par darbu laika periodā no iepriekšējās 

domes sēdes, par veiktajiem komandējumiem februārī.  

3.februārī domes priekšsēdētājam bija tikšanās ar Meirānu pasta nodaļas darbinieci jautājumā 

par a/s „Latvijas Pasts” plānoto nerentablo pasta nodaļu slēgšanu. 

10.februārī pašvaldībā tika organizēta tikšanās ar uzņēmējiem, notika  diskusija par 

investīcijām publiskajā infrastruktūrā, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības attīstības atbalstam 

un pieejamības veicināšanai  

11.februārī novadā  viesojās ASV vēstniecības Latvijā delegācija jautājumā par sadarbības 

iespējām kultūras un izglītības jomā. Delegācija apmeklējuma ietvaros apmeklēja   Lubānas 

vidusskolu.  

20.februārī pašvaldības kultūras darbinieki svinēja  amatierteātra „Priekšspēle” režisores Ilzes 

Kraukles vadībā 20 gadu darba jubileju. 

Deputāti noklausās  Tāļa Salenieka  kā  Finanšu un attīstības komitejas vadītāja  sniegto  

informāciju par Finanšu un attīstības komitejas 19.februāra   sēdes darba kārtības jautājumiem. 

Visi komitejās sēdē izskatītie jautājumi tika iekļauti  izsludinātajā   kārtējās 25.februāra domes 

sēdes darba kārtībā. 

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

pārskatu  par viņas  vadītās komitejas 18.februāra sēdes darba kārtības jautājumiem. Darba 

kārtībā bija iekļauts jautājums par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada 

pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas 

novadā””. Komitejas locekļi atzina šo jautājumu par nesagatavotu un atlika jautājumu uz 

martā plānoto komitejas sēdi, iesakot Sociālā dienesta vadītājai I.Līberei sadarbībā ar Sociālā 

dienesta darbiniekiem un pašvaldības juriskonsultu izstrādāt jaunu saistošo noteikumu 

projektu par mājas aprūpi pašvaldībā. 

Izpilddirektors Ivars Bodžs sniedz pārskatu par janvāra domes sēdes lēmumu izpildi.  

 

Pārskats 1.pielikumā. 

 

1.§                           

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem"“ 

apstiprināšanu 

ziņo I.Bodžs 

     Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, ņemot vērā 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 18.02.2016. (protokols Nr.2, 1.§) 

atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 

2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Lubānas novada pašvaldības 

pabalstiem"“  

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/28_janv_Lemumu_izpilde.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/28_janv_Lemumu_izpilde.pdf


3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja 

tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai 

likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt 

informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”. 

 

2.§ 

Par izmaiņām Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu 

darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā 

ziņo I.Bodžs 

2016.gada 10.februārī tika saņemts Lubānas novada Sociālā dienesta direktores Ineses Līberes 

iesniegums (reģ. pašvaldībā 10.02.2016., Nr.2.08/114) par izmaiņām iestādes darbinieku 

amatu sarakstā. Lai optimizētu iestādes darbu, nodrošinātu nepārtrauktu darba režīmu, 

direktore rosina izslēgt no saraksta laboranta amata vienību un atsevišķiem darbiniekiem 

sociālās aprūpes nodaļā mainīt darba samaksas kārtību- no mēneša amata algas likmes uz 

stundas tarifa likmi.  

Līdz šim Visagala kapu uzraudzībai bija noslēgts Uzņēmuma līgums. Sakarā ar to, ka 

līguma izpildes termiņš ir beidzies un veicamais darbs un darba raksturs atbilst Darba likuma 

normām,  ar darbu veicēju nepieciešams nodibināt darba tiesiskās attiecības, slēdzot darba 

līgumu. 

Noklausoties Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža  informāciju, 

pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. un 27.punktu, kā arī 

ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2016. (protokols Nr.3., 6.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Izdarīt izmaiņas Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku 

amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 28.01.2016., prot.Nr.1; 15.§): 

1. Izslēgt no saraksta amata vienību Lubānas novada sociālajā dienestā (ambulatorais dienests)  

laborants (klasifikatora kods 3212 02). 

2.  Mainīt no amata algas likmes uz stundas tarifa likmi un noteikt to Lubānas novada sociālajā 

dienestā (sociālās aprūpes nodaļa)  

aprūpētājam (diennakti)  (klasifikatora kods 5322 02)- 2,582 euro/ stundā, 

sanitāram (klasifikatora kods 5321 01)- 2,48 euro/ stundā, 

pavāram (klasifikatora kods 5120 02)- 2,569 euro/ stundā. 

3. Izveidot jaunu amata vienību- (pašvaldības administrācija, attīstības daļa) kapu uzraugs 

Visagala kapos  (klasifikatora kods 9629 07), amata likme 0,2 un darba samaksu- saskaņā ar 

MK noteikumiem Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā 

darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”. 

 

3.§ 

Par telpas Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

ziņo I.Bodžs 

    Izskatot Lubānas novada sociālā dienesta direktores Ineses Līberes iesniegumu par 

laboratorijas telpu izsoli (reģistrēts pašvaldībā 10.02.2016. Nr.LUB/2.08/16/115), tiek 

konstatēts: 

1) 2015.gada 26.novembrī domē tika pieņemts lēmums par “Par telpas Nr. 29 Oskara 

Kalpaka ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoli. 

2) 2015.gada 29.decembrī sociālā dienesta direktore ar rīkojumu  Nr. 1-09/134V-304 

apstiprināja telpu izsoles noteikumus. 

3) 2015.gada 29.decembrī paziņojums par izsoli tika ievietots pašvaldības mājaslapā 

www.lubana.lv. 

http://www.lubana.lv/


4) Izsolei pieteicās viens pretendents – SIA “E.Gulbja laboratorija”, kurš nosolīja telpas 

nomu par noteikto sākumcenu. 

  Ņemot vērtā iepriekš teikto, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 14.punkta b) apakšpunktu un Izsoles noteikumu 6.1. punktu, ņemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas 19.02.2016. (protokols Nr.3.,1.§), atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Aigars Noviks,  Ilgonis Losāns), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt  telpas Nr.29, Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, 2016. 

gada 8.janvāra nomas tiesību izsoles rezultātus.  

2.  Noslēgt nomas līgumu par telpas izmantošanu ar SIA “E. Gulbja laboratorija” 

reģistrācijas numurs 42803008077 uz termiņu līdz 2028. gada 31.decembri un nomas 

maksu 39.52 EUR mēnesī.                                                                                                                       

4. § 
Par rezerves fonda zemesgabala “Stirnas”, Indrānu pagastā, 

 Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

ziņo I.Bodžs 

      Ar Lubānas novada domes 29.12.2015. sēdes (protokols Nr.17, 10.§) lēmumu iznomāšanai 

tika nodots pašvaldības nomas objekts – rezerves fonda zemesgabals “Stirnas”, Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-005-0053, 5,3 ha platībā. Objekta 

mutiska izsole tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv  2016. gada 1. februārī, 

izsole notika 2016. gada 11. februārī. 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents – SIA “Hereford 

Agro”, reģ. Nr. 40003810667, adrese: Baložu iela 2, Lubāna, Lubānas novads, kas nosolīja 

visaugstāko nomas maksu EUR 35,00 (trīsdesmit pieci euro) gadā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27) punktu, izsoles noteikumu 

(apstiprināti ar 11.01.2016. izpilddirektora rīkojumu Nr. LUB/2.01/16/4) 13. punktu, ņemot 

vērā Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2016. (protokols Nr.3., 2.§) atzinumu, 

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

Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt rezerves fonda zemesgabala “Stirnas” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra 

apzīmējums: 7058-005-0053, nomas tiesību izsoles rezultātus un noslēgt zemes nomas līgumu 

ar SIA “Hereford Agro”, reģ. Nr. 40003810667, uz laiku līdz 2021. gada 31. martam ar nomas 

gada maksu EUR 35.00 (trīsdesmit pieci euro). 

 

5.§ 
Par rezerves fonda zemesgabala “Jasmīni”, Indrānu pagastā, 

 Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
Ziņo I.Bodžs 

     Ar Lubānas novada domes 29.12.2015. sēdes (protokols Nr.17, 10.§) lēmumu iznomāšanai 

tika nodots pašvaldības nomas objekts – rezerves fonda zemesgabals “Jasmīni”, Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-013-0040, 6,8 ha platībā. Objekta 

mutiska izsole tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2016. gada 1. februārī, 

izsole notika 2016. gada 11. februārī. 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents – Z/S “Kalnastradi”, 

reģ. Nr. 45401012440, adrese: “Kalnastradi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, kas nosolīja 

visaugstāko nomas maksu EUR 50,00 (piecdesmit euro) gadā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, izsoles noteikumu 

(apstiprināti ar 11.01.2016. izpilddirektora rīkojumu Nr. LUB/2.01/16/4) 13. punktu, ņemot 

vērā Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2016. (protokols Nr.3., 3.§) atzinumu, 

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

Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt rezerves fonda zemesgabala “Jasmīni” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

kadastra apzīmējums: 7058-013-0040, nomas tiesību izsoles rezultātus un noslēgt zemes 

nomas līgumu ar Z/S “Kalnastradi”, reģ. Nr. 45401012440, uz laiku līdz 2021. gada 31. 

martam ar nomas gada maksu EUR 50.00 (piecdesmit euro). 

 

 

6.§ 
Par rezerves fonda zemesgabala “Birznieku pienotava”, Indrānu pagastā, 

 Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

ziņo I.Bodžs 

     Ar Lubānas novada domes 29.12.2015. sēdes (protokols Nr.17, 10.§) lēmumu iznomāšanai 

tika nodots pašvaldības nomas objekts – rezerves fonda zemesgabals “Birznieku pienotava”, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-001-0044, 0,53 ha platībā. 

Objekta mutiska izsole tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2016. gada 1. 

februārī, izsole notika 2016. gada 11. februārī. 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents – SIA “Hereford Agro”, 

reģ. Nr. 40003810667, adrese: Baložu iela 2, Lubāna, Lubānas novads, kas kā vienīgais 

pretendents nosolīja sākumcenu 15,00 EUR (piecpadsmit euro) gadā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27. punktu, izsoles noteikumu 

(apstiprināti ar 11.01.2016. izpilddirektora rīkojumu Nr. LUB/2.01/16/4) 13. punktu, ņemot 

vērā Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2016. (protokols Nr.3., 4.§) atzinumu, 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt rezerves fonda zemesgabala “Birznieku pienotava” Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā, kadastra apzīmējums: 7058-001-0044, nomas tiesību izsoles rezultātus un noslēgt 

zemes nomas līgumu ar SIA “Hereford Agro”, reģ. Nr. 40003810667, uz laiku līdz 2021. gada 

31. martam ar nomas gada maksu EUR 15.00 (piecpadsmit euro). 

 

7.§ 
Par rezerves fonda zemesgabala “Alīdas”, Indrānu pagastā, 

 Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  
ziņo I.Bodžs 

     Ar Lubānas novada domes 29.12.2015. sēdes (protokols Nr.17, 10.§) lēmumu iznomāšanai 

tika nodots pašvaldības nomas objekts – rezerves fonda zemesgabals “Alīdas”, Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-001-0129, 2,13 ha platībā. Objekta 

mutiska izsole tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2016. gada 1. februārī, 

izsole notika 2016. gada 11. februārī. 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents – SIA “Hereford Agro”, 

reģ. Nr. 40003810667, adrese: Baložu iela 2, Lubāna, Lubānas novads, kas kā vienīgais 

pretendents nosolīja sākumcenu 20,00 EUR (divdesmit euro) gadā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, izsoles noteikumu 

(apstiprināti ar 11.01.2016. izpilddirektora rīkojumu Nr. LUB/2.01/16/4) 13. punktu, ņemot 

vērā Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2016. (protokols Nr.3.,5.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

http://www.lubana.lv/
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nolemj: 

Apstiprināt rezerves fonda zemesgabala “Alīdas” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra 

apzīmējums: 7058-001-0129, nomas tiesību izsoles rezultātus un noslēgt zemes nomas līgumu 

ar SIA “Hereford Agro”, reģ. Nr. 40003810667, uz laiku līdz 2021. gada 31. martam ar nomas 

gada maksu EUR 20.00 (divdesmit euro). 

8.§ 
Par novada Integrētās attīstības  programmas  2012.-2018.gadam Investīciju plāna 

aktualizēšanu 

ziņo I.Bodžs 

Ministru  Kabineta  2012.  gada  16.  oktobra  Noteikumu  Nr.  711  „Noteikumi  par 

pašvaldību teritorijas  attīstības  plānošanas  dokumentiem”  16.  punkts  nosaka,  ka  

pašvaldības  attīstības programmu rīcības un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, 

ievērojot pašvaldības budžetu  kārtējam  gadam.  

Deputāti atbalsta deputātes R.Kolātes priekšlikumu izskatīt un aktualizēt Investīciju plānu 

vienlaikus ar 2017.gada pašvaldības  budžeta sagatavošanu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 5)punktu, ņemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2016. (protokols Nr.3., 7.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt aktualizēto Lubānas novada integrētās attīstības  programmas  2012.-2018.gadam 

Investīciju plānu.  

Pielikumā: aktualizēts Investīciju plāns.  

 

9.§ 

Par  iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu 2016.gadā 

ziņo I.Bodžs 

     Lai veicinātu Lubānas novada iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, 

sekmētu sadarbību ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem, iedrošinātu iedzīvotājus īstenot pašu 

radītu ideju, turpinātu 2015.gadā aizsākto programmu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2., 4., 5.punktu un 21. panta pirmās daļas 23.punktu un 41.panta pirmās 

daļas 2. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2016. (protokols Nr.3., 8.§) 

atzinumu, 

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

Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Ilgonis 

Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa 

2016.gadam nolikumu (pielikumā). 

2. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa 

komisijas sastāvu:  

komisijas priekšsēdētājs - Tālis Salenieks, domes priekšsēdētājs;  

komisijas locekļi -  Guntis Stalbovs, īpašuma apsaimniekošanas speciālists;  

                               Ilgonis Losāns, domes deputāts;  

                               Līga Špune, pašvaldības grāmatvede, domes  deputāte;  

                               Tamāra Tiltiņa, vides dizaina speciāliste. 

Pielikumā: iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa 2016.gadam nolikums Nr.1  ar 4(četriem) 

pielikumiem. 

 

10.§ 

Par amatu savienošanas atļauju 

ziņo T.Salenieks 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/Investciju_plans_aktualizets_25_02_2016.doc
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Nolikums_iniciativu_projekti.doc
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Nolikums_iniciativu_projekti.doc


Noklausījusies un izvērtējusi T.Salenieka  sniegto informāciju un pamatojoties uz likuma "Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 8.1 panta piekto daļu, ņemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2016. sēdes (protokols Nr.3, 9.§) lēmumu, 

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

Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Ilgonis 

Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Atļaut Nikolajam Antipenko, personas kods XXX, savienot Lubānas novada pašvaldības 

Medību koordinācijas komisijas locekļa amatu ar Babītes novada domes deputāta un Babītes 

novada Komisijas lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā 

priekšsēdētāja amatu. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad 

tas paziņots adresātam. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā pēc pieteicēja adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas viena mēneša laikā 

no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

Pielikumā esošais izvērstais lēmums  nav publiskojams, jo satur personas datus. 

 

 

11.§ 

Par saistošo noteikumu „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 

Lubānas novada teritorijā” apstiprināšanu 

ziņo I.Bodžs 

      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta 

pirmās daļas 13.punktu un  „Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma” 22.panta otro 

daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2016. (protokols Nr.3, 10.§) atzinumu, 

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

Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Ilgonis 

Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanai Lubānas novada teritorijā”. 

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja 

tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai 

likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt 

informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”. 

 

12.§ 

Par Lubānas novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu 

ziņo I.Bodžs 

Saņemts Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Daces Mežsargas 21.01.2016. iesniegums 

Nr.1.14/17 (Reģ.Nr.2.08/65) par Lubānas novada bāriņtiesas locekles Ivetas Bērziņas pilnvaru 

beigām ar š.g. 29. jūniju un Lubānas novada bāriņtiesas locekles Ivetas Bērziņas 04. 02. 2016. 

apliecinājums (Reģ.Nr.2.10/41) turpināt darbu Lubānas novada pašvaldības bāriņtiesas 

locekles amatā. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 26.punktu, 

„Bāriņtiesu likuma” 9.panta (1) punktu, kur teikts: „Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēl attiecīgās pašvaldības 

http://likumi.lv/doc.php?id=61913
http://likumi.lv/doc.php?id=61913


dome uz pieciem gadiem”, un pamatojoties Bāriņtiesu likuma 9. panta trešo daļu, kas nosaka, 

ka pašvaldības dome ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa pilnvaru termiņa beigām ievēl bāriņtiesas 

sastāvā personu, kura līdz šajā likumā noteikto pienākumu pildīšanas uzsākšanai apgūst šā 

likuma 10.panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas 18.02.2016., (protokols Nr.2,3.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Ievēlēt Ivetu Bērziņu, personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta XXX, par Lubānas novada 

bāriņtiesas locekli ar 2016.gada 30.jūniju. 
 

Sēde slēgta plkst.16.30 

  

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                          Tālis Salenieks 

 

Sēdi protokolēja                      (personiskais paraksts)                          Mārīte Kotāne 

 

Protokols parakstīts 01.03.2016. 
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