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DOMES SĒDES
PROTOKOLS
30.07.2009.

Lubānā

Nr.8

Sēdi atklāj plkst.14.00.
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Tālis SALENIEKS.
Sēdi protokolē – tehniskā sekretāre Diāna KRIEVA.
Sēdē piedalās - domes deputāti – Juris MITJAKOVS, Mārīte KOTĀNE, Anita
SLUCKA, Līga ŠPUNE, Laila OZOLIŅA, Jānis SIKSALIETIS,
Inese LĪBERE, Ilgonis LOSĀNS, Iveta PEILĀNE,
Rudīte KOLĀTE;
Uz darba kārtības 1.jautājuma izskatīšanu - Madonas rajona
Policijas pārvaldes iecirkņu inspektori Genādijs KRIVICKIS un
Aigars BABRIS;
administrācijas darbinieki – Ivars BODŽS novada pašvaldības
izpilddirektors, Ingrīda LOGINA galvenā grāmatvede, Ligita
PĒTERSONE laikraksta „Lubānas Ziņas” redaktore.
Sēdē nepiedalās – domes deputāts – Egils FELDMANIS (aizņemts tiešajā darbā).
Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks atklāj domes sēdi un lūdz papildināt darba
kārtību ar diviem jautājumiem „Par telpu nomu SIA „LOG Birojs”” un ”Pārstāvja
izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomei”.
Deputāti vienbalsīgi piekrīt iekļaut jautājumus sēdes darba kārtībā.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Informācija.
2. Informācija par domes deputātu komiteju darbu.
3. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu Andim Ķēniņam.
4. Par novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu.
5. Par novada domes deputātu komiteju nolikumiem:
5.1. par Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas nolikumu;
5.2. par Izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikumu;
5.3. par Attīstības un komunālo jautājumu komitejas nolikumu;
5.4. par Finanšu komitejas nolikumu.
6. Par novada domes komisiju izveidi:
6.1. par būvju ekspluatācijā pieņemšanas komisijas sastāva apstiprināšanu;
6.2. par iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu;
6.3. par administratīvas komisijas sastāva apstiprināšanu;
6.4. par vēlēšanu komisijas sastāva pieteikumu termiņa noteikšanu;
6.5. par zemes komisijas sastāva izmaiņām.
7. Par novada pašvaldības nolikuma apstiprināšanu.

8. Par budžeta jautājumiem:
8.1. par pašvaldības 2009.gada I pusgada budžeta izpildi;
8.2. par Aiviekstes svētku tāmes izpildes apstiprināšanu;
8.3. par saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2009.gada budžetu””.
9. Par pašvaldības 2008.gada publisko pārskatu.
10. Par „Nolikuma par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas
novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
11. Par deputātu, komisiju un darba grupu locekļu atalgojumu.
12. Par maksas pakalpojumiem:
12.1. pašvaldības bibliotēkās;
12.2. kinoizrādes apmeklējumiem Lubānas pilsētas kultūras namā.
13. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.
14. Par „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra” telpu nomas maksas
apstiprināšanu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
15. Par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu uz 2009.gada 01.jūliju un
plānojumu atlikuma izlietojumam.
16. Par izmaiņām SIA „Lubānas KP” statūtos.
17. Par pilnvarotā pārstāvja nozīmēšanu Madonas rajona pašvaldības Sabiedriskā
transporta pakalpojumu organizēšanas komisijā.
18. Par kontaktpersonas izvirzīšanu novada izglītības jautājumu risināšanai ar LR
izglītības un Zinātnes ministriju.
19. Par Lubānas vidusskolas direktora iecelšanu.
20. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālajiem pabalstiem
Lubānas novadā”.
21. Par izmaiņām novada Bāriņtiesas sastāvā.
22. Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu:
22.1. par nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka ielā 13, Lubānā, Lubānas
novadā;
22.2. par nekustamo īpašumu „Ozolkalns”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā;
22.3. par nekustamo īpašumu „Vētraines”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.
23. Par zemes jautājumiem:
23.1. par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma sadalīšanu;
23.2. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu;
23.3. par zemes gabala atzīšanu par starpgabalu;
23.4. par zemes gabala iznomāšanu.
24. Iesniegumi.
24.1. par līdzekļu piešķiršanu biedrības Daugavas Vanagi Latvijā pasākuma
organizēšanai;
24.2. par telpu nomu SIA „LOG Birojs”.
25. Par novada pārstāvja izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē.
26. Par deputāta pilnvaru apstiprināšanu Mārim Valainim.
1.§
INFORMĀCIJA
Ziņo: T.Salenieks, I.Bodžs, G.Krivickis, A.Babris
- Par Madonas rajona Policijas pārvaldes Lubānas novada iecirkņu inspektoru
Genādija Krivicka un Aigara Babra darbu, iespējām, izmaiņām perspektīvā un

iespējamo palīdzību no pašvaldības puses kārtības nodrošināšanā, kā arī sadarbību ar
domi informācijas apmaiņā pirms kārtējās domes sēdes.
- Par Izglītības, kultūras jautājumu komitejas sēdē, 21.07.2009., Latvijas Pašvaldību
Savienībā skatītajiem jautājumiem.
- Par pašvaldību vadītāju sanāksmē Cēsīs, 23.07.2009., skatītajiem jautājumiem.
- Par Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdi Cēsis, 29.07.2009.
- Par izglītības jautājumu risināšanas iespējām novada skolās.
2.§
INFORMĀCIJA PAR DOMES DEPUTĀTU KOMITEJU DARBU
Ziņo: M.Kotāne, L.Ozoliņa, J.Mitjakovs, T.Salenieks
Novada domes izveidoto komiteju ievēlētie priekšsēdētāji sniedz ieskatu par sēdēs
skatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem, to virzību.
Izglītības, kultūras un sporta komiteja vienojas savu sēdi sasaukt 2009.gada 20.jūlijā,
sēdes sākumu pārceļot no plkst.16,00 uz 13,00.
Finanšu komiteja nolemj sēdi sasaukt 2009.gada 20.jūlijā plkst.16,00.
3.§
PAR DEPUTĀTA PILNVARU IZBEIGŠANU ANDIM ĶĒNIŅAM
Ziņo: T.Salenieks
Iepazīstas ar deputāta Anda Ķēniņa, vēlētāju saraksts „Lubānas novadam”,
iesniegumu no 07.07.2009. (Reģ.Nr.1-22/243 no 07.07.2009.),
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
Atbrīvot no Lubānas novada domes deputāta pienākumu pildīšanas Andi
Ķēniņu, xxx.
(Pielikumā Nr.1 – A.Ķēniņa 07.07.2009. iesniegums uz 1 lapas.)
4.§
PAR NOVADA PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA IECELŠANU
Ziņo: T.Salenieks
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 68.pantu, saskaņā ar Attīstības un
komunālo jautājumu komitejas sēdes (16.07.2009., Protokols Nr.3, 15.§) lēmumu,
atklāti balsojot ar 9 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Līga Špune,
Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – 2 (Laila Ozoliņa, Anita Slucka),
nolemj:
Par Lubānas novada pašvaldības izpilddirektoru iecelt Ivaru Bodžu, xxx.
5.§
PAR NOVADA DOMES DEPUTĀTU KOMITEJU NOLIKUMIEM
Ziņo: M.Kotāne, L.Ozoliņa, J.Mitjakovs, T.Salenieks

Deputāti, ņemot vērā Lailas Ozoliņas un Ineses Līberes ierosinājumu, vienojas izdarīt
izmaiņas Attīstības un komunālo jautājumu komitejas nolikuma 2.daļas „Pienākumi
un uzdevumi” punktā 2.9. aizvietojot vārdu „noteikt” ar vārdu „izvirzīt”.
Saskaņā ar Sociālās palīdzības un veselības aprūpes (14.07.2009., Protokols Nr.8,
2.§), Izglītības, kultūras un sporta (15.07.2009., Protokols Nr.3, 2.§), Attīstības un
komunālo jautājumu (16.07.2009., Protokols Nr.3, 2.§), Finanšu komitejas
(17.07.2009., Protokols Nr.6, 1.§) sēžu lēmumiem,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas nolikumu.
2. Apstiprināt Izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikumu.
3. Apstiprināt Attīstības un komunālo jautājumu komitejas nolikumu.
4. Apstiprināt Finanšu komitejas nolikumu.
(Pielikumā Nr.2 – Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas, Izglītības,
kultūras un sporta komitejas, Attīstības un komunālo jautājumu komitejas, Finanšu
komitejas nolikumi uz 4 lapām.)
6.§
PAR NOVADA DOMES KOMISIJU IZVEIDI
Ziņo: T.Salenieks, I.Bodžs
6.1. par būvju ekspluatācijā pieņemšanas komisijas sastāva apstiprināšanu
Lai izpildītu MK noteikumu Nr.299 no 13.04.2004. „Noteikumi par būvju
pieņemšanu ekspluatācijā” 8.punkta prasības, saskaņā ar Attīstības un komunālo
jautājumu komitejas sēdes (16.07.2009., Protokols Nr.3, 11.§) lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Izveidot Būvju ekspluatācijā pieņemšanas komisiju.
2. Apstiprināt komisijas sastāvu:
Komisijas priekšsēdētājs – pašvaldības būvinspektors;
Komisijas locekļi – pašvaldības arhitekts, pašvaldības nekustāmā
īpašuma apsaimniekošanas speciālists, pasūtītājs vai
tā pilnvarotais pārstāvis, būvprojekta autors (ja
objektā nav veikta autoruzraudzība).
6.2. par iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu
Ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 22.panta pirmajā daļā paredzēto, ka
iepirkumu procedūru (Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un
4.punkts) veikšanai pasūtītājs izveido iepirkumu komisiju, kuras sastāvā ir vismaz trīs
locekļi, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (16.07.2009.,
Protokols Nr.3, 14.§,1.p.) lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,

nolemj:
1. Izveidot Iepirkumu komisiju.
2. Apstiprināt komisijas sastāvu:
Egils Rēvelis;
Līga Špune;
Inese Mežule.
6.3. par administratīvas komisijas sastāva apstiprināšanu
Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Izveidot Administratīvo komisiju.
2. Apstiprināt komisijas sastāvu:
Lidija Mičule;
Aija Ozoliņa;
Tālis Salenieks;
Skaidra Bodniece;
Vija Bandere.
6.4. par vēlēšanu komisijas sastāva pieteikumu termiņa noteikšanu
Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Saskaņā ar LR likumu „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu
komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām”, 1.panta (1) daļu, kas nosaka, ka
„Novada domes vēlēšanu sagatavošanai katrā novadā no vēlētājiem tiek
izveidota novada vēlēšanu komisija 7-15 locekļu sastāvā un vēlēšanu
komisijas locekļu skaitu nosaka attiecīgā dome”, izveidot Lubānas novada
Vēlēšanu komisiju 10 locekļu sastāvā.
2. Izsludināt kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2009.gada 25.augustam.
6.5. par zemes komisijas sastāva izmaiņām
Sakarā ar izmaiņām iepriekšējās komisijas sastāvā (O.Rulles atbrīvošana no amata,
domes priekšsēdētāja maiņa),
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Izslēgt no komisijas sastāva Oļģertu Rulli un Miķeli Gruzīti.
2. Apstiprināt komisijas sastāvā:
Tāli Salenieku;
Ilgoni Losānu.
7.§
PAR NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU

Ziņo: T.Salenieks, M.Kotāne
Deputāte Mārīte Kotāne ierosina izdarīt izmaiņas nolikuma 82.punktā to precizējot,
un izsakot sekojošā, izvērstā, redakcijā: „Saistošie noteikumi triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas elektroniski un rakstveidā jānosūta Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijai atzinuma sniegšanai. Pašvaldības nolikums, saistošie
noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem triju darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā vai elektroniski jānosūta Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai zināšanai. Saistošajiem noteikumiem jābūt
brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā. Saistošos noteikumus publicē pašvaldības
laikrakstā un interneta mājas lapā.”
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.punktam, ņemot vērā Finanšu komitejas
sēdes lēmumu (17.07.2009., Protokols Nr.6, 2.§) un izdarītās izmaiņas punktā 82.,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Lubānas novada pašvaldības
nolikums”.
2. Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām”46.punktam,
2.1. Saistošos noteikumus Nr.11 „Lubānas novada pašvaldības nolikums”
triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā vai rakstveidā
nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai;
2.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
(Pielikumā Nr.3 – Saistošie noteikumi Nr.11 „Lubānas novada pašvaldības
nolikums” uz 8 lapām.)
8.§
PAR BUDŽETA JAUTĀJUMIEM
Ziņo: I.Logina
8.1. par pašvaldības 2009.gada I pusgada budžeta izpildi
Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (17.07.2009., Protokols Nr.6, 4.§) lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
Akceptēt Lubānas novada pašvaldības 2009.gada I pusgada budžeta izpildes
rezultātus.
(Pielikumā Nr.4 – Lubānas novada pašvaldības 2009.gada I pusgada budžeta izpildes
rezultāti uz 3 lapām.)
8.2. par Aiviekstes svētku tāmes izpildes apstiprināšanu
Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (17.07.2009., Protokols Nr.6, 5.§) lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:

Apstiprināt Aiviekstes svētku, 2009.gada 04.jūlijā, tāmes izpildi ieņēmumu daļā
par Ls 2028 un izdevumu daļā par Ls 1370,20.
(Pielikumā Nr.5 – Aiviekstes svētku tāmes izpilde uz 1 lapas.)
8.3. par saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2009.gada budžetu””
Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (17.07.2009., Protokols Nr.6, 6.§) lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt izdarītos grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1
„Par 2009.gada budžetu”.
2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1
„Par 2009.gada budžetu””.
3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam,
3.1. Saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1
„Par 2009.gada budžetu””, triju dienu laikā pēc to parakstīšanas
elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijai;
3.2. Saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
2009.gada budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
(Pielikumā Nr.6 – Saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1
„Par 2009.gada budžetu”” uz 1 lapas.)
9.§
PAR PAŠVALDĪBAS 2008.GADA PUBLISKO PĀRSKATU
Ziņo: I.Logina
Atbilstoši 19.05.1994. likuma Par pašvaldībām 72.pantam: „dome nodrošina gada
publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu” un 21.panta 2.daļu
„tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par
budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, saskaņā ar Finanšu
komitejas sēdes (17.07.2009., Protokols Nr.6, 14.§) lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2008.gada publisko pārskatu.
2. Saskaņā ar 24.03.1994. Likuma par budžetu un finanšu vadību” 14. pantu,
publisko pārskatu elektroniskā veidā iesniegt Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijai publicēšanai tās mājas lapā internetā, vienu
pārskata eksemplāru izsniegt Lubānas pilsētas bibliotēkai publiskai
lietošanai, kā arī pārskata saīsināto variantu publicēt vietējā laikrakstā
„Lubānas ziņas”.
(Pielikumā Nr.7 – Pašvaldības 2008.gada saimnieciskās darbības publiskais pārskats
uz 24 lapām.)

10.§
PAR „NOLIKUMA PAR DARBA SAMAKSAS KĀRTĪBU UN SOCIĀLAJĀM
GARANTIJĀM LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ” APSTIPRINĀŠANU
Ziņo: I.Bodžs
Izpilddirektors Ivars Bodžs ierosina izdarīt izmaiņas „Nolikuma par darba samaksas
kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” 6.daļā „Pašvaldības
administrācijas darbinieki”, izslēdzot punktu 6.2.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu
(16.07.2009., Protokols Nr.3, 4.§) un Finanšu (17.07.2009., Protokols Nr.6, 3.§)
komiteju sēžu lēmumiem,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
Apstiprināt „Nolikumu par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām
Lubānas novada pašvaldībā” ar pielikumu „Lubānas novada domes
amatpersonu un pašvaldības darbinieku štatu saraksts un amatalgas”.
Nolikums stājas spēkā ar 2009.gada 01.augustu.
(Pielikumā Nr.8 – Nolikums Nr.5 „Nolikums par darba samaksas kārtību un
sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā”, amatpersonu un pašvaldības
darbinieku štatu saraksts un amatalgas uz 4 lapām. )
11.§
PAR DEPUTĀTU, KOMISIJU UN DARBA GRUPU LOCEKĻU ATALGOJUMU
Ziņo: T.Salenieks
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 12.punktu, kas nosaka „noteikt
atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, kā arī šīs atlīdzības izmaksāšanas un ar
deputāta darbību saistīto izdevumu atlīdzināšanas kārtību”, ņemot vērā Finanšu
komitejas sēdes (17.07.2009., Protokols Nr.6, 13.§) lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Noteikt atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, par darbu komisiju un
darba grupu locekļiem, ja atlīdzībai nav noteikta cita kārtība:
1.1. atlīdzību par deputāta pienākumu pildīšanu, atalgojumu komisiju, darba
grupu locekļiem noteikt pēc stundu likmes, kas rēķināta no valstī noteiktās
minimālās darba algas stundas likmes trīskāršā apmēra;
1.2. deputātu komiteju, komisiju, darba grupu priekšsēdētājiem par darbu
komiteju, komisiju un darba grupu vadīšanā noteikt papildus samaksu Ls 10
(desmit) mēnesī;
2. Par pamatojumu veiktā darba laika uzskaitei uzskatīt:
2.1. domes, komiteju, komisiju sēžu, darba grupu sanāksmju protokolus, kuros
norādīts norises laiks;
2.2. komiteju, komisiju, darba grupu priekšsēdētāju rakstisks iesniegums par
citiem papildus veiktiem uzdevumiem un tam izlietoto laiku;
2.3. par maksimālo apmaksāto stundu skaitu noteikt 20 stundas mēnesī.

3. Pašvaldības administrācijas darbiniekiem un domes algotām amatpersonām
par darbu komitejās, komisijās un darba grupās atalgojumu neparedzēt, ja
darbs notiek pašvaldības noteiktajā darba laikā.
12.§
PAR MAKSAS PAKALPOJUMIEM
Ziņo: I.Bodžs
12.1. pašvaldības bibliotēkās
Saskaņā Attīstības un komunālo jautājumu (16.07.2009., Protokols Nr.3, 5.§) un
Finanšu komitejas sēžu (17.07.2009., Protokols Nr.6, 7.§) lēmumiem,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
Apstiprināt vienotus maksas pakalpojumus visās pašvaldības bibliotēkās ar
2009.gada 01.augustu:
1. Kopēšana: viena lapas puse A4 – Ls 0,05;
viena lapas puse A3 – Ls 0,08.
2. Printēšana: viena lapas puse A4 – Ls 0,10;
Krāsainā printēšana: lapa A4 formātā – Ls 0,20.
3. Faksa nosūtīšana: adresātam valsts robežās viena lapas puse A4 – Ls 0,10;
adresātam ārzemēs – pēc atsevišķa tarifa;
Faksa saņemšana – Ls 0,05 par vienu lapu.
4. Datortehnikas un interneta izmantošana – bez maksas.
5. Starpbibliotēku abonementa (SBA) izmantošana – klients sedz pasta
izdevumus.
6. Kopēšanas un printēšanas pakalpojumi tiek veikti uz iestādes papīra.
7. Lapas abu pušu apdrukas gadījumā, maksa par pakalpojumiem tiek
samazināta par 20%.
12.2. kinoizrādes apmeklējumiem Lubānas pilsētas kultūras namā
Iepazīstas ar Lubānas kultūras nama direktores Velgas Puzules 27.07.2009.
(Reģ.Nr.1-13/335 no 30.07.2009.) iesniegumu par kino biļešu ieejas cenas
pārskatīšanu un maksas pakalpojumu aprēķinu par kinoizrādes apmeklējumu Lubānas
pilsētas kultūras namā.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
Apstiprināt ieejas biļetes cenu vienai personai par vienu izrādi Ls 1,00 (viena
lats) kinoizrādes apmeklējumiem Lubānas pilsētas kultūras namā.
(Pielikumā Nr.9 – V.Puzules iesniegums no 27.07.2009., maksas pakalpojumu
aprēķins par kinoizrādes apmeklējumu Lubānas pilsētas kultūras namā uz 1 lapas. )

13.§
PAR PAŠVALDĪBAS KUSTAMĀS MANTAS ATSAVINĀŠANU

Ziņo: I.Bodžs
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 37.panta (1) daļas
1.punktu, ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu (16.07.2009., Protokols Nr.3,
12.§) un Finanšu komitejas sēdes (17.07.2009., Protokols Nr.6, 8.§) lēmumus,
atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Līga Špune,
Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – 1 (Laila Ozoliņa),
nolemj:
1. Pārdot automašīnu BMW-520i, Reģistrācijas numurs: EH 2538 par brīvu
cenu.
2. Pārdošanas cenu noteikt Ls 350.
3. Sludinājumu par mantas pārdošanu ievietot laikrakstā „Lubānas Ziņas”.
14.§
PAR „LUBĀNAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA” TELPU
NOMAS MAKSAS APSTIPRINĀŠANU NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS
PALĪDZĪBAS DIENESTAM
Ziņo: T.Salenieks, I.Lībere
Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (17.07.2009., Protokols Nr.6, 9.§) lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
Apstiprināt „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra” telpu nomas maksu
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam Ls 1,00 (viens lats) apmērā par
1m².
15.§
PAR MĒRĶDOTĀCIJAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI IZLIETOJUMU UZ
2009.GADA 01.JŪLIJU UN PLĀNOJUMU ATLIKUMA IZLIETOJUMAM
Ziņo: I.Bodžs
Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu (16.07.2009., Protokols Nr.3, 9.§) un
Finanšu komitejas sēdes (17.07.2009., Protokols Nr.6, 10.§) lēmumiem,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu uz
16.07.2009. un plānojumu atlikuma izlietojumam.
2. Nosacīt iespējamās prioritātes līdzekļu izlietojumam to atlikuma gadījumā:
2.1. Mērķdotācijas novada infrastruktūras attīstībai iedalīto līdzekļu Meirānu
Kalpaka pamatskolas un Meirānu tautas nama remontam atlikumu novirzīt
Meirānu stacijas ēkas jumta remontam.
2.2. Mērķdotācijas novada infrastruktūras attīstībai iedalīto līdzekļu Lubānas
pilsētas kluba remontam atlikumu novirzīt secībā:
2.2.1. Siltumtrases Skolas ielā 9, Lubānā, Lubānas novadā, būvniecībai;
2.2.2. Ēkas Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, 2.stāva izbūvei;

2.2.3. „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra” 3.stāva izbūvei.
16.§
PAR IZMAIŅĀM SIA „LUBĀNAS KP” STATŪTOS
Ziņo: I.Bodžs, T.Salenieks, L.Ozoliņa
Deputāte Laila Ozoliņa izsaka priekšlikumu izmainīt sagatavotā lēmuma projekta
3.punktu, pievienojot vārdus, „…, priekšsēdētājam un valdes locekļiem.”. Izdarīt
grozījumus statūtu 4.punktā , pievienojot teikuma daļu, „…, kurš kārto dalībnieku
reģistru.”, 10.punktā, izdarīt izmaiņas, nomainot ciparus „16.” un „17.” uz „12.” un
„13.”. Izdarīt izmaiņas 11.punktā, izsakot to jaunā redakcijā: „Visiem valdes
locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi sabiedrību pārstāv kopīgi.”
Lubānas novada pašvaldība ir SIA „Lubānas KP” 100% kapitāla daļu turētājs.
Uzņēmuma galvenie darbības veidi – siltumapgāde, ūdens ieguve, attīrīšana un
apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Lai palielinātu uzņēmuma darbības
atdevi un efektivitāti, ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas
(16.07.2009., Protokols Nr.3, 8.§) sēdes lēmumu un deputātu izteiktos priekšlikumus,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Grozīt SIA „Lubānas KP” statūtu III. Daļu „Valdes loceklis” uz „Valde” un
apstiprināt šos statūtu grozījumus pievienotajā redakcijā.
2. Apstiprināt par SIA „Lubānas KP” valdes priekšsēdētāju Ilgvaru Ivanovu un
locekļiem – Attīstības nodaļas vadītāju Egilu Rēveli un domes priekšsēdētāja
vietnieku Juri Mitjakovu.
3. Uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim domes priekšsēdētājam Tālim
Saleniekam SIA „Lubānas KP” dalībnieku sapulcē balsot „PAR” jautājumā
par statūtu grozījumu apstiprināšanu, priekšsēdētāju un valdes locekļiem.
(Pielikumā Nr.10 – Grozījumi SIA „Lubānas KP” statūtos un statūti uz 2 lapām. )
17.§
PAR PILNVAROTĀ PĀRSTĀVJA NOZĪMĒŠANU MADONAS RAJONA
PAŠVALDĪBAS SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PAKALPOJUMU
ORGANIZĒŠANAS KOMISIJĀ
Ziņo: J.Mitjakovs
Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (16.07.2009., Protokols
Nr.3, 10.§) lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
Pilnvarot domes priekšsēdētāju Tāli Salenieku pārstāvēt Lubānas novada
pašvaldību Madonas rajona pašvaldības Sabiedriskā transporta pakalpojumu
organizēšanas komisijā.

18.§
PAR KONTAKTPERSONAS IZVIRZĪŠANU NOVADA IZGLĪTĪBAS
JAUTĀJUMU RISINĀŠANAI AR LR IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJU
Ziņo: T.Salenieks
Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes (15.07.2009.,
Protokols Nr.3, 3.§) lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
Deleģēt Madonas rajona Izglītības pārvaldi Lubānas novada pašvaldības
izglītības jautājumu risināšanai līdz 2009.gada 31.decembrim. Par lēmumu
informēt Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju līdz 2009.gada
01.augustam.
19.§
PAR LUBĀNAS VIDUSSKOLAS DIREKTORA IECELŠANU
Ziņo: T.Salenieks, I.Bodžs
Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes (15.07.2009.,
Protokols Nr.3, 6.§) lēmumu,
atklāti balsojot ar 9 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Anita Slucka,), “PRET” – nav, “ATTURAS” – 2 (Iveta Peilāne, Līga Špune),
nolemj:
Iecelt Lubānas vidusskolas direktora amatā Maiju Krustu, xxx, vidusskolas
direktora vietnieci mācību darbā, pēc saskaņošanas ar Izglītības un Zinātnes
ministriju.
20.§
PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.3 „PAR SOCIĀLAJIEM
PABALSTIEM LUBĀNAS NOVADĀ”
Ziņo: M.Kotāne
Deputāte Mārīte Kotāne ierosina izdarīt papildus grozījumus saistošajos noteikumos,
izsakot punktu 3.3. šādā redakcijā: „Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai tiek
piešķirts no nākamā mēneša pirmās mācību dienas (pēc dokumentu iesniegšanas) uz
vienu/diviem mēnešiem.”
Saskaņā ar Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas sēdes (14.07.2009.,
Protokols Nr.5) lēmumu, ņemot vērā deputātu priekšlikumus,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālo palīdzību
Lubānas novadā” (Apstiprināti 31.01.2008. ar domes sēdes prot.Nr.1, 7.§, 3.p.
lēmumu) un pieņemt saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā””.
2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām:

2.1. Triju dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniski
saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijai;
2.2. Pēc atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus publicēt novada
pašvaldības mājas lapā, laikrakstā „Lubānas Ziņas” un ar tiem var iepazīties
novada domē, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
(Pielikumā Nr.11 – Saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.3 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā”” uz 1 lapas.)
21.§
PAR IZMAIŅĀM NOVADA BĀRIŅTIESAS SASTĀVĀ
Ziņo: I.Bodžs
Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – 1 (Anita Slucka),
nolemj:
1. Atbrīvot no Bāriņtiesas priekšsēdētāja amata Maiju Dunkuli, xxx, uz
savstarpējās vienošanās pamata ar 2009.gada 31.jūliju.
2. Izmaksāt Maijai Dunkulei atlaišanas pabalstu viena mēneša vidējās izpeļņas
apmērā.
3. Atbrīvot no Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata Daci Kļaviņu, xxx,
sakarā ar amata likvidēšanu.
4. Ievēlēt par Lubānas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju Daci Kļaviņu, xxx,
ar 2009.gada 01.augustu.
22.§
PAR PIRMPIRKUMA TIESĪBU IZSKATĪŠANU
Ziņo: I.Bodžs
22.1. par nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka ielā 13, Lubānā, Lubānas novadā
Izskata personas, xxx, iesniegumu no 25.06.2009. ar lūgumu izskatīt jautājumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu ar kadastra numuru:7013002-0087, Oskara Kalpaka ielā 13, Lubānā, Lubānas novadā, sastāvošu no divām
ēkām un zemes gabala ar kopējo platību 1386 m². Saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, kurā noteikts, ka tikai vietējās pašvaldības dome
var lemt par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz attiecīgajā administratīvajā teritorijā
pārdodamo nekustamo īpašumu un šā likuma 78.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka
vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā
teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums, un tas ir nepieciešams pašvaldības
funkciju veikšanai un Attīstības un komunālo jautājumu komitejas (16.07.09.,
Protokols Nr.3, 7.§, 1.p.) sēdes lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra
numuru:7013-002-0087, Oskara Kalpaka ielā 13, Lubānā, Lubānas novadā,

sastāvošu no divām ēkām un zemes gabala ar kopējo platību 1386 m² . Īpašums
nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
(Pielikumā Nr.12 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)
22.2. par nekustamo īpašumu „Ozolkalns”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā
Izskata personas, xxx, iesniegumu no 26.06.2009. ar lūgumu izskatīt jautājumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu ar kadastra numuru:7058016-0129, „Ozolkalns”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sastāvošu no namīpašuma:
dzīvojamās ēkas ar apbūves laukumu 84,0 m², divām palīgceltnēm un zemes gabala ar
kopējo platību 9,1 ha. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, kurā
noteikts, ka tikai vietējās pašvaldības dome var lemt par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu uz attiecīgajā administratīvajā teritorijā pārdodamo nekustamo īpašumu
un šā likuma 78.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka vietējām pašvaldībām ir
pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts
nekustamais īpašums, un tas ir nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai un
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas (16.07.09., Protokols Nr.3, 7.§, 2.p.)
sēdes lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra
numuru:7058-016-0129, „Ozolkalns”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
sastāvošu no namīpašuma: dzīvojamās ēkas ar apbūves laukumu 84,0 m², divām
palīgceltnēm un zemes gabala ar kopējo platību 9,1 ha. Īpašums nav
nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
(Pielikumā Nr.13 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)
22.3. par nekustamo īpašumu „Vētraines”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā
Izskata personas, xxx, iesniegumu no 24.07.2009. ar lūgumu izskatīt jautājumu par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu ar kadastra numuru:7058010-0002, „Vētraines”, Ozolu ciemā, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sastāvošu no
četriem zemes gabaliem ar kopējo platību 13,2 ha un mājīpašuma: dzīvojamās mājas
ar kopējo platību 96,7 m², trim palīgēkām. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 18.punktu, kurā noteikts, ka tikai vietējās pašvaldības dome var lemt par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz attiecīgajā administratīvajā teritorijā pārdodamo
nekustamo īpašumu un šā likuma 78.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka vietējām
pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek
atsavināts nekustamais īpašums, un tas ir nepieciešams pašvaldības funkciju
veikšanai,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra
numuru:7058-010-0002, „Vētraines”, Ozolu ciemā, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā, sastāvošu no četriem zemes gabaliem ar kopējo platību 13,2 ha un

mājīpašuma: dzīvojamās mājas ar kopējo platību 96,7 m², trim palīgēkām.
Īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
(Pielikumā Nr.14 – personas iesniegums, Pirkuma līguma kopija un izvērsts lēmums
uz 6 lapām.)
23.§
PAR ZEMES JAUTĀJUMIEM
Ziņo: I.Bodžs
23.1. par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma sadalīšanu
1. Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma sadali divos atsevišķos īpašumos,
konstatē:
1.1. nekustamais īpašums „Dzelzceļa teritorija”, Lubānā, Lubānas novadā, sastāv no
trīs zemes vienībām – kadastra numurs pamatgabalam: 7013-005-0111 (25 303
kv.m.), 2.zemes vienība: 7013-005-0110 (30 255 kv.m.), 3.zemes vienība: 7013005-0168 (1189 kv.m.), īpašums reģistrēts Madonas Zemesgrāmatu nodaļā
2005.gada 12.augustā, nodalījuma (folijas) Nr. 100000183283, īpašnieks –
Lubānas pilsētas pašvaldība;
1.2. uz zemes gabaliem ēkas un būves neatrodas;
1.3. ar 2009.gada 30.aprīļa domes sēdes lēmumu, protokols Nr.4, 9.§ pieņemts
lēmums par zemesgabala Vidzemes ielā 4 (daļa no īpašuma „Dzelzceļa teritorija)
iznomāšanu AS „Virši A”;
1.4. 2009.gada 5.maijā starp Lubānas novada pašvaldību un AS „Virši A” noslēgts
pilsētas zemes nomas līgums Nr.1 par to, ka pašvaldība iznomā AS „Virši A”
daļu no „Dzelzceļa teritorijā” ietilpstošās zemes vienības ar kadastra numuru:
7013-005-0110, iznomātā platība – 3700 kv.m.;
2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 2.daļu,
kur teikts, ka nosaukumus un adreses piešķir attiecīgās pašvaldības dome,
pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktu, kur teikts, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes
vienība, saskaņā ar Lubānas novada domes saistošo noteikumu Nr.15 „Lubānas
pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 8.9.2.punkta a) apakšpunktu,
kur Vidzemes ielā 4 atļautā izmantošana – degvielas uzpildes staciju apbūve, ņemot
vērā AS „Virši A” 2009.gada 15.aprīļa iesniegumu, reģistrēts 2009.gada 21.aprīlī ar
Nr.1-13/170 un Attīstības un komunālo jautājumu komitejas (16.07.2009., Protokols
Nr.3, 6.§) sēdes lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
2.1. sadalīt nekustamo īpašumu „Dzelzceļa teritorija”, Lubānā, Lubānas
novadā, divos atsevišķos īpašumos:
2.1.1. jauna nekustamā īpašuma izveidošanai no īpašuma „Dzelzceļa
teritorija” atdalīt otrās zemes vienības ar kadastra numuru: 7013-005-0110,
daļu 3700 kv.m. platībā, atdalītajam īpašumam piešķirt nosaukumu un
adresi: Vidzemes iela 4, Lubānā, Lubānas novadā, noteikt zemes lietošanas
mērķi: komercdarbības objektu apbūves zeme (kods:0801);

2.1.2. paliekošajam īpašumam, kadastra numurs pamatgabalam: 7013-0050111, 25 305 kv.m., 2.zemes vienībai: 7013-005-0110, 26 555 kv.m., 3.zemes
vienībai: 7013-005-0168, 1189 kv.m., piešķirt nosaukumu: „Dzelzceļa
teritorija”, Lubānā, Lubānas novadā, noteikt zemes lietošanas mērķi:
dzelzceļa staciju apbūves zeme (kods:1103);
2.2. sešu mēnešu laikā, izstrādājot zemes ierīcības projektu, veikt nekustamā
īpašuma „Dzelzceļa teritorija” sadalīšanu, jauna īpašuma izveidei atdalot no
2.zemes vienības ar kadastra numuru: 7013-005-0110 zemes gabalu 3700 kv.m.
platībā;
2.3. atdalāmā zemes platība var tikt precizēta veicot zemes gabala instrumentālo
uzmērīšanu dabā.
3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.
23.2. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
Izskata personas, xxx,
2009.gada 21.aprīļa iesniegumu (Reģ. Nr.1-22/118) par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu. Pamatojoties uz likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 33.panta
1.daļu, kur teikts, ka zemes lietotāja tiesības lietot viņam piešķirto zemi izbeidzamas
pilnīgi vai daļēji, ja viņš labprātīgi atsakās lietot piešķirto zemi vai tās daļu, 33.panta
2.daļu, kur teikts, ka zemes lietošanas tiesības izbeidzamas ar vietējās pašvaldības
domes lēmumu un lēmumā norādāms zemes lietošanas tiesību izbeigšanas
pamatojums, ņemot vērā xxx personīgo iesniegumu, un Attīstības un
komunālo jautājumu komitejas (16.07.2009., Protokols Nr.3, 6.§) sēdes lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
2.1. sakarā ar xxx 2009.gada 21.aprīļa personīgo iesniegumu, izbeigt zemes
lietošanas tiesības personai uz saimniecības „Bērzulejas 2-3”, kadastra numurs:
7013-005-0130, zemi 1650 kv.m. platībā;
2.2. zemes gabalu 1650 kv.m. platībā ieskaitīt kompensējamo zemju fondā zemes
reformas pabeigšanai;
2.3. precizēt zemes gabala platību no 1650 kv.m. uz 1870 kv.m.;
2.4. piešķirt nosaukumu: „Bērzulejas 2/3”;
2.5. noteikt lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
(kods:0601).
3. Zemes gabala platība var tikt precizēta pie instrumentālās uzmērīšanas dabā.
(Pielikumā Nr.15 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

23.3. Par zemes gabala atzīšanu par starpgabalu.
1. Izskatot jautājumu par zemesgabalu Upes ielā 31A, Lubānā, Lubānas novadā,
konstatē:
1.1. zemes gabals Upes ielā 31A, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs: 7013004-0085, zemesgrāmatā ierakstīts nav, sastāv no vienas zemes vienības 1069
kv.m. platībā;

1.2. zemes gabals ir ieskaitīts kompensējamo zemju fondā – zemes reformas
pabeigšanai;
1.3. Lubānas novada domes saistošajos noteikumos Nr.15 „Lubānas pilsētas
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 8.1.2. punkta b) apakšpunktā
teikts, ka no jauna veidojamā savrupmāju dzīvojamās apbūves zonas minimālā
zemesgabala platība ir 1200 kv.m.
2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus,
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļas 4.punktu, kur teikts, ka zemes
reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāmi
zemes starpgabali, t.i., zemes gabali, kuru platība pilsētā ir mazāka par pašvaldības
apstiprinātajos apbūves noteikumos paredzēto minimālo apbūves gabalu platību,
pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 2.daļu,
kur teikts, ka nosaukumus īpašumiem piešķir attiecīgās pašvaldības dome, saskaņā ar
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas (16.07.2009., Protokols Nr.3, 6.§) sēdes
lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
2.1. zemes gabalu Upes ielā 31A, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs:
7013-004-0085, 1069 kv.m. platībā atzīt par starpgabalu;
2.2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas numurs: 90000054159, juridiskā
adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, piekrīt zemesgabals Upes ielā
31A 1069 kv.m. platībā;
2.3. zemes gabals Upes ielā 31A, Lubānā, Lubānas novadā, turpmāk nav
izmantojams zemes reformas pabeigšanai;
2.4. piešķirt nosaukumu: Upes iela 31A;
2.5. noteikt lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods:0101).
3. Lēmums stājas spēkā nekavējoties.
23.4. par zemes gabala iznomāšanu
Izskata SIA „Oilands” DUS Lubāna vadītājas Gaļinas Gerševicas 2009.gada 7.jūlija
iesniegumu (Reģ. 2009.gada 8.jūlijā ar Nr.1-13/275) par zemesgabala Stacijas ielā
16, Lubānā, Lubānas novadā, iznomāšanu. Pamatojoties uz MK 2007.gada
30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”
18.punktu, 7.punktu, ņemot vērā SIA „Oilands” DUS Lubāna vadītājas Gaļinas
Gerševicas 2009.gada 7.jūlija iesniegumu, saskaņā ar Attīstības un komunālo
jautājumu komitejas (16.07.2009., Protokols Nr.3, 6.§) sēdes lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
2.1. iznomāt ar apbūves tiesībām zemes gabalu Stacijas ielā 16, Lubānā,
Lubānas novadā, kadastra numurs: 7013-005-0082, 1126 kv.m. platībā SIA
„Oilands”, reģistrācijas numurs: 50003264191, juridiskā adrese: Lubānas iela
56-89, Rīga, LV-1073;
2.2. noteikt zemes nomas līguma termiņu – 3 gadi.

(Pielikumā Nr.16 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)
24.§
IESNIEGUMI
Ziņo: T.Salenieks
24.1. par līdzekļu piešķiršanu biedrības Daugavas Vanagi Latvijā pasākuma
organizēšanai
Izskata biedrības Daugavas Vanagi Latvijā Lubānas nodaļas valdes priekšsēža Viļa
Lancmaņa iesniegumu (Reģ.Nr.1-14/289 no 13.07.2009.) ar lūgumu pašvaldībai
piedalīties ar līdzfinansējumu Lubānas kauju 65 gadu atceres pasākuma, 2009.gada
02.augustā, rīkošanā. Izskatot iesniegumam pievienoto tāmi, saskaņā ar Finanšu
komitejas (17.07.2009., Protokols Nr.6, 12.§) sēdes lēmumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 50,00 (piecdesmit latu) apmērā no pašvaldības
2009.gada apstiprinātā budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Lubānas
kauju 65 gadu atceres pasākuma – 2009.gada 02.augustā organizēšanai,
biedrības Daugavas Vanagi Latvijā un Latvijas Nacionālo karavīru biedrības
Lubānas nodaļai.
24.2. par telpu nomu SIA „LOG Birojs”
1. Dome atkārtoti iepazīstas ar SIA „LOG Birojs”, Reģ.Nr.45403017813, juridiskā
adrese: Miera iela 5, Lubāna, Lubānas novads, Madonas rajons, valdes locekles
Lailas Ozoliņas 23.03.2009. iesniegumu Nr.1 (Reģ.Nr.1-13/133 no 24.03.2009.)
ar vēlmi īrēt biroja telpas ēkā Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, Madonas
rajonā.
2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju: iesniegums skatīts Attīstības un
komunālo jautājumu komitejas sēdē (Protokols Nr.2 no 25.03.2009., 5.§); domes
sēdē (Protokols Nr.3 no 26.03.2009., 8.§) un lēmuma pieņemšana atlikta uz domes
sēdi 30.04.2009., Protokols Nr.4, 4.§. kurā tiek apstiprināta telpu nomas maksa un
maksa par izmantoto ūdeni un kanalizāciju ēkā Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas
novadā.
3. Ņemot vērā L.Ozoliņas vēlmi, pirms telpu nomas, iepazīties ar telpu apkures un
citu pakalpojumu izmaksām, 11.05.2009. tika nosūtīts izraksts (Reģ.Nr.1-36/110)
no domes sēdes (30.04.2009., Protokols Nr.4, 4.§.2.) lēmuma par apstiprināto
telpu nomas maksu.
4. SIA „LOG Birojs” valdes locekle L.Ozoliņa ir atkārtoti izteikusi vēlmi nomāt
biroja telpas.
Deputāte Laila Ozoliņa, kā ieinteresētā persona, balsošanā nepiedalās.
Atklāti balsojot ar 10 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Līga Špune,
Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Piešķirt nomas tiesības SIA „LOG Birojs”, VRN LV45403017813, juridiskā
adrese: Miera iela 5, Lubānā, Lubānas novadā, slēdzot nomas līgumu par

telpas 15,5 m2 platībā, Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, izmantošanu
biroja vajadzībām.
2. Noslēgt telpu nomas līgumu uz termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.
(Pielikumā Nr.17 – Ēkas Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā telpu eksplikācija uz 1
lapas.)
25.§
PAR NOVADA PĀRSTĀVJA IZVIRZĪŠANU VIDZEMES PLĀNOŠANAS
REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMĒ
Ziņo: T.Salenieks, I.Bodžs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Reģionālās attīstības likuma
17.pantu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
1. Izvirzīt Lubānas novada domes priekšsēdētāju, deputātu, Tāli Salenieku par
pārstāvi Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē.
2. Novada pārstāvis Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē ir tiesīgs
pilnvarot savā vietā citu novada deputātu piedalīties Vidzemes plānošanas
reģiona Attīstības padomes sēdēs ar balsstiesībām.
26.§
PAR DEPUTĀTA PILNVARU APSTIPRINĀŠANU MĀRIM VALAINIM
Ziņo: T.Salenieks
Dome iepazīstas ar novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sēdes, Protokols Nr.5 no
30.07.2009., lēmumu par Lubānas novada domes deputāta kandidāta apstiprināšanu,
ar kuru tiek apstiprināts deputāta kandidāts Māris Valainis no vēlētāju apvienības
„Lubānas novadam”.
Pamatojoties uz „Pilsētas, domes novada domes un pagasta padomes vēlēšanu
likuma” 43.pantu: „Ja ievēlētais padomes deputāts miris, atteicies vai citu iemeslu dēļ
zaudējis vai nolicis savu mandātu, viņa vietā stājas nākamais kandidāts no tā paša
kandidātu saraksta no kura bija ievēlēts iepriekšējais deputāts”,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – “PAR” (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Rudīte
Kolāte, Jānis Siksalietis, Mārīte Kotāne, Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns,
Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne), “PRET” – nav, “ATTURAS” – nav,
nolemj:
Apstiprināt deputāta pilnvaras nākošajam vēlētāju apvienības „Lubānas
novadam” deputāta kandidātam Lubānas novada domē - Mārim Valainim, xxx.
(Pielikumā Nr.18 – Vēlēšanu komisijas sēdes Protokola Nr.5 no 30.07.2009. kopija uz
1 lapas.)
Sēdi slēdz plkst.20,00
Lubānas novada domes priekšsēdētājs
Lubānas novada domes tehniskā sekretāre

Tālis Salenieks
Diāna Krieva

