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    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 

 

2010.gada 29.jūlijā,                                                  Nr. 7 

Sēde sasaukta plkst.14.00 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

 

Sēdi vada –        Juris MITJAKOVS, novada domes priekšsēdētāja vietnieks. 

Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 

Piedalās –  

Deputāti:            Māris VALAINIS, 

                           Mārīte KOTĀNE, 

                           Līga ŠPUNE, 

                           Guntis KLIKUČS, 

                           Ilgonis LOSĀNS, 

                           Ilze KRAUKLE, 

                           Laila OZOLIŅA, 

                           Iveta PEILĀNE, 

                           Inese LĪBERE, 

                           Rudīte KOLĀTE. 

Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors,       

              Aija OZOLIŅA, nekustamā īpašuma speciāliste. 

Uzaicināti:       Velga PUZULE, Lubānas kultūras nama direktore - uz darba kārtības   

                         2.jautājuma izskatīšanu. 

Nepiedalās –  

Deputāti:            Anita SLUCKA (izbraukusi no valsts), 

                           Tālis SALENIEKS (atvaļinājumā). 

                                

Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Mitjakovs atklāj domes sēdi, iepazīstina ar sēdes 

darba kārtību un lūdz papildināt jautājumu 9. „Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu” 

ar apakšpunktu 2., kā arī izslēgt jautājumu 11. „Iesniegumi”.  

 

Atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, 

Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, 

Ilgonis Losāns, Māris Valainis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Apstiprināt sekojošu darba kārtību : 

1. Informācija par aktualitātēm pašvaldībā. 

2. Par „Aiviekstes svētku 2010” ieņēmumu un izdevumu tāmes apstiprināšanu. 

3. Par nosacītās cenas apstiprināšanu atsavināmajam pašvaldības īpašumam Stacijas 

ielā 16, Lubānā, Lubānas novadā. 

4. Par projekta „Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā” īstenošanu. 

5. Par zemes jautājumiem. 

mailto:pasts@lubana.lv
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6. Par pašvaldības funkcijas „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

datubāzes izveidošana un uzturēšana” deleģēšanu Valsts zemes dienestam. 

7. Par saistošo noteikumu „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 

kārtība Lubānas novadā” apstiprināšanu. 

8. Par piedalīšanos Eiropas Sociālā Fonda aktivitātē „Speciālistu piesaiste 

plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”. 

9. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

10. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālajiem pabalstiem 

Lubānas novadā”. 

                     

1.§ 

INFORMĀCIJA PAR AKTUALITĀTĒM PAŠVALDĪBĀ 

(Ziņo: J.Mitjakovs, I.Peilāne, I.Bodžs, M.Kotāne, I.Kraukle, ) 

 

- Priekšsēdētāja vietnieka informācija; 

- Pašvaldības izpilddirektora informācija par iepriekšējās sēdes lēmumu izpildi 

un pašreizējām aktualitātēm; 

- Par komiteju darbu 

- Par 2010.gada 1.pusgada budžeta izpildi. 

 

Par šo jautājumu nebalso un lēmums netiek pieņemts. 

 

2.§ 

PAR „AIVIEKSTES SVĒTKU 2010” IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU TĀMES 

APSTIPRINĀŠANU 

(Ziņo: V.Puzule; Debatēs: R.Kolāte, J.Mitjakovs, I.Losāns, I.Lībere, I.Kraukle, 

L.Ozoliņa) 

 

Deputāti izvērš debates par jautājumu vai nepieciešams „Aiviekstes svētkus” 

organizēt katru gadu. Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Mitjakovs ierosina pie šī 

jautājuma atgriezties gada beigās, sastādot 2011.gada budžetu, kurā šos svētkus 

neparedzēt kā peļņas avotu. 

Sakarā ar sekmīgi īstenoto kultūras projektu – Lubānas novada „Aiviekstes svētki 

2010” un ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (23.07.2010., Protokols Nr.7, 2.§) 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Apstiprināt 2010.gada 03.jūlijā notikušo Lubānas novada „Aiviekstes svētku 

2010” ieņēmumu un izdevumu tāmes izpildi. 

(Pielikumā Nr.1 – Lubānas novada „Aiviekstes svētku 2010” tāme uz 1 lapas.) 

 

3.§ 

PAR NOSACĪTĀS CENAS APSTIPRINĀŠANU ATSAVINĀMAJAM 

PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMAM STACIJAS IELĀ 16, LUBĀNĀ, LUBĀNAS 

NOVADĀ 

 (Ziņo: I.Bodžs) 

Pamatojoties uz Lubānas novada domes 29.12.2009. lēmumu „Par nekustamā 

īpašuma atsavināšanu” (Protokols Nr.15, 13.§) nekustamā īpašuma novērtēšanas 
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komisija veica pašvaldības atsavināmā zemesgabala Stacijas ielā 16, Lubānā, Lubānas 

novadā, novērtēšanu.  Ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (23.07.2010., Protokols 

Nr.7, 3.§) lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Apstiprināt pašvaldības atsavināmā nekustamā īpašuma – zemesgabala Stacijas 

ielā 16, Lubānā, Lubānas novadā, nosacīto cenu Ls 1689 (viens tūkstotis seši 

simti astoņdesmit deviņi lati). 

 

4.§ 

PAR PROJEKTA „SATIKSMES DROŠĪBAS UZLABOŠANA LUBĀNAS 

PILSĒTĀ” ĪSTENOŠANU 

 (Ziņo: I.Bodžs) 

 

Ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (23.07.2010., Protokols Nr.7, 4.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Īstenot ERAF (Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds) darbības programmas 

2007.– 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes 

3.2.1.3.1. „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” 

projektu „Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā” par kopīgo 

summu 73378.94 LVL. 

2. Apstiprināt projektā iekļautās aktivitātes – gājēju celiņa izbūve Baznīcas 

ielā un gājēju celiņa, apgaismojuma un sabiedriskā transporta pieturas 

vietas izbūve Parka ielā. 

3. Nodrošināt nacionālo līdzfinansējumu 22747.48 LVL, jeb 31% apmērā no 

kopējām projekta izmaksām. 

4. Projekta apstiprināšanas gadījumā tā realizācijai ņemt ilgtermiņa 

aizņēmumu no Valsts Kases 73378.94 LVL uz laiku no 2011. gada 01. 

janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim. 

 

Plkst. 15,25 deputāte Ilze Kraukle atstāj sēdes telpu. 

 

5.§ 

PAR ZEMES JAUTĀJUMIEM 

 (Ziņo: A.Ozoliņa; Debatēs: I.Losāns) 

 

Par Indrānu pagasta padomes sēdes lēmumu atcelšanu 

Izskata Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Zemes robežu strīdu 

komisijas 2010.gada 7.jūnija lēmumu Nr.20-04-V/5 par SIA „Geo SIJA” iesniegto 

zemes robežu strīda pieteikumu (14.06.2010., Reģ. Nr.1-11/272). Pamatojoties uz 

likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 4.p. 2.d., kur teikts, 

ka fiziskām un juridiskām personām pieprasījumi par zemes piešķiršanu lietošanā bija 

jāiesniedz līdz 1991.gada 20.jūnijam, 17.panta 1.daļu, kur teikts, ka zemes ierīcības 

projekts pēc apstiprināšanas bija pamats lēmumu par zemes piešķiršanu lietošanā 

pieņemšanai, ņemot vērā to, ka pašvaldības rīcībā nav dokumenta par zemes 
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lietošanas tiesību atsavināšanu Marijai Sokoļņikovai un zemes gabala ieskaitīšanu 

valsts fonda zemēs, „Administratīvā procesa likuma” 63.p. 1.d. 1.p., saskaņā ar 

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (23.07.2010., Protokols Nr.7, 1.§) 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis 

Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. atcelt Indrānu pagasta padomes 2004.gada 30.novembra sēdes lēmumu, 

protokols Nr.18, 1.§., 13.p. 2.1. apakšp. par zemes gabala ar kadastra 

numuru: 7058-011-0165, 0,92 ha platībā, piešķiršanu lietošanā ar lietošanas 

tiesību pāreju Astrīdai Kasperavičai no valsts brīvajām zemēm; 

2. atcelt Indrānu pagasta padomes 2005.gada 15.jūnija sēdes lēmumu, protokols 

Nr.11, 1.§., 5.p. daļā par zemes gabala ar kadastra numuru: 7058-011-0165, 

0,92 ha platībā, piešķiršanu lietošanā ar izpirkšanas tiesībām Valdim 

Bukelim. 

(Pielikumā Nr.2 – Izvērsts lēmums, VZD Vidzemes reģionālās nodaļas zemes robežu 

strīdu komisijas iesniegums; dokumentu kopijas uz 20 lapām.) 

 

 

6.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS FUNKCIJAS „AUGSTAS DETALIZĀCIJAS 

TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS DATUBĀZES IZVEIDOŠANA UN 

UZTURĒŠANA” DELEĢĒŠANU VALSTS ZEMES DIENESTAM 

(Ziņo: I.Bodžs) 

 

Ģeotelpiskās informācijas likuma 6.pantā noteikta pašvaldības kompetence 

ģeotelpiskās informācijas jomā., t.i. pašvaldībai jāorganizē savu funkciju izpildei 

nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšana un uzturēšana (topogrāfiskie 

uzmērījumi, inženierkomunikāciju izpilddokumentācija, detālplānojumi un cita 

grafiskā informācija). Šīs informācijas pārvaldība prasa specifiskus resursus - īpaši 

apmācītus darbiniekus, speciālu programmatūru un klientu apkalpošanas servisu. 

Ņemot vērā to, ka pašvaldība šobrīd to nevar nodrošināt, kā arī, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 23) daļu un saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas 

likuma 13.panta (7) daļu, kā arī Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 

(23.07.2010, Protokols Nr.7, 2.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis 

Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Deleģēt pašvaldības funkciju - augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

datubāzes izveidošana un uzturēšana Valsts zemes dienestam, slēdzot 

deleģējuma līgumu par funkciju nodošanu. 
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7.§ 

PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU „AUGSTAS DETALIZĀCIJAS 

TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS APRITES KĀRTĪBA LUBĀNAS 

NOVADĀ” APSTIPRINĀŠANU 

 (Ziņo: I.Bodžs; Debatēs: I.Losāns) 

Deputāti iepazīstas ar sagatavoto saistošo noteikumu Nr.7 „Augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Lubānas novadā” projektu un ierosina 

izslēgt punktu 3.1. „Lubānas novada pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai ir 

tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, kas ir saskaņota ar Lubānas novada 

pašvaldību.” 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 16)daļu, kā arī lai izpildītu 

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta 6)daļā minētos nosacījumus un ņemot vērā  

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (23.07.2010., Protokols Nr.7, 3.§) 

lēmumu, izslēdzot punktu 3.1.,  

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis 

Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Pieņemt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7 „Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Lubānas novadā”. 

2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību: 

2.1. Saistošos noteikumus Nr.7 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas aprites kārtība Lubānas novadā” triju darba dienu laikā 

pēc to parakstīšanas elektroniski un rakstveidā nosūtīt Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma saņemšanai; 

   2.2. Pēc atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus publicēt novada 

pašvaldības mājas lapā, laikrakstā „Lubānas Ziņas” un ar tiem var 

iepazīties Lubānas novada domē, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas 

novadā. 

3.   Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

(Pielikumā Nr.3 – Saistošie noteikumi Nr.7„Augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas aprites kārtība Lubānas novadā” uz 1 lapas.) 

 

8.§ 

PAR PIEDALĪŠANOS EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA AKTIVITĀTĒ 

„SPECIĀLISTU PIESAISTE PLĀNOŠANAS REĢIONIEM, PILSĒTĀM UN 

NOVADIEM” 

(Ziņo: J.Mitjakovs; Debatēs: I.Lībere, I.Bodžs) 

 

Deputāti noklausās domes priekšsēdētāja vietnieka J.Mitjakova ziņojumu. Deputāte 

I.Lībere ierosina piesaistīt trešo amata vienību – psihologu, par darbinieku darba 

slodzēm un ilgumu runājot vēlāk. Psihologs ir nepieciešams gan abās skolās, gan 

Lubānas novada sociālajā dienestā.  

I.Bodžs – Varam piesaistīt visus trīs darbiniekus uz vienu gadu. Juriskonsultam varētu 

būt 0,5 slodzes. 
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Lai kvalitatīvi un operatīvi nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas, 

ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (23.07.2010., Protokols 

Nr.7, 4.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis 

Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Piedalīties Eiropas Sociālā fonda aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas 

reģioniem, pilsētām un novadiem”, piesaistot juriskonsultu, sociālo 

darbinieku un psihologu. 

2. Projektu īstenot laikā no 2011. gada 01. janvāra līdz 2012. gada 31. 

decembrim, projekta kopīgās attiecināmās izmaksas 18 500 LVL 

(astoņpadsmit tūkstoši pieci simti latu).  

 

9.§ 

PAR PIRMPIRKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU 

 (Ziņo: J.Mitjakovs) 

1. 

Izskata SIA „Tūjas – 4”, Reģ. Nr.55403006671, juridiskā adrese: Baložu iela 2, 

Lubāna, Lubānas novads, valdes locekļa Jāņa Žeiera 23.07.2010. iesniegumu 

(Reģ.Nr.1-14/326) ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

uz nekustamo īpašumu ar kadastra numuru:7058-005-0068, „Ingas”, Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā, sastāvošu no zemes gabala ar kopējo platību 10,2 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, saskaņā ar Attīstības un komunālo 

jautājumu komitejas sēdes (23.07.2010., Protokols Nr.7, 7.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis 

Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

numuru:7058-005-0068, „Ingas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sastāvošu 

no zemes gabala ar kopējo platību 10,2 ha. 

(Pielikumā Nr.4 – Izvērsts lēmums, J.Žeiera 23.07.2010. iesniegums, Pirkuma līguma 

kopija uz 3 (trijām) lapām.) 

  

2. 
Izskata Ivara Biķernieka, personas kods: xxx, dzīvo xxx, 27.07.2010. iesniegumu 

(Reģ.Nr.1-22/317) ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

uz nekustamo īpašumu ar kadastra numuru:7058-001-0074, „Dambīši”, Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā, sastāvošu no meža un meža zemes gabala ar kopējo platību 

3,2 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, 
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ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums, un tas ir 

nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai,  

atklāti balsojot: PAR - 10 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis 

Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

numuru:7058-001-0074, „Dambīši”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

sastāvošu no meža un meža zemes gabala ar kopējo platību 3,2 ha 

(Pielikumā Nr.5 – Izvērsts lēmums, I.Biķernieka 27.07.2010. iesniegums, Meža un 

meža zemes pirkuma līgums uz 5 (piecām) lapām.) 

 

10.§ 

PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.3 „PAR SOCIĀLAJIEM 

PABALSTIEM LUBĀNAS NOVADĀ” 

(Ziņo: M.Kotāne; Debatēs: I.Lībere, I.Bodžs, L.Špune) 

 

Plkst. 16,00 deputāte Ilze Kraukle atsāk darbu domes sēdē. 

  

Sakarā ar to, ka pašvaldības 2010.gada budžetā plānotais finansējums sociālajiem 

mērķiem 1.pusgadā izlietots jau 63% apmērā no gadam plānotā un, pamatojoties uz 

Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas sēdē (26.07.2010., Protokols Nr.7) 

izteiktajiem priekšlikumiem, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Izdarīt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.3 “Par sociālajiem pabalstiem 

Lubānas novadā” un pieņemt saistošos noteikumus Nr.8 ”Grozījumi 

saistošajos noteikumos Nr.3 ”Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā””.  

2. Saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību: 

2.1. Saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 

sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā”” triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniski un rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijai atzinuma saņemšanai; 

2.2. Pēc atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus publicēt novada 

pašvaldības mājas lapā, laikrakstā „Lubānas Ziņas” un ar tiem var iepazīties 

Lubānas novada domē, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā. 

3.   Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

(Pielikumā Nr.6. – Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3 

„Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā”” uz 1 lapas.) 

 

Sēdi slēdz plkst. 17,00.                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Lubānas novada domes priekšsēdētāja vietnieks:                           Juris Mitjakovs 

 

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva 

 

 


