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DOMES    SĒDES    PROTOKOLS
Lubānā

2011.gada 27.janvārī,                                               Nr. 2

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst.14.00

Sēdi vada –       Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs.
Protokolē –       Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre.
Piedalās – 
Deputāti:            Juris MITJAKOVS, 
                           Inese LĪBERE,
                           Anita SLUCKA,
                           Rudīte KOLĀTE,
                           Māris VALAINIS,
                           Mārīte KOTĀNE,
                           Līga ŠPUNE,
                           Iveta PEILĀNE,
                           Ilgonis LOSĀNS,
                           Ilze KRAUKLE.
Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors, 
                           Aija OZOLIŅA, nekustamā īpašuma speciāliste.
Nepiedalās – 
Deputāti:            Guntis KLIKUČS, 
                           Laila OZOLIŅA (aizņemti savā tiešajā darbā).

DARBA KĀRTĪBA:

1. Priekšsēdētāja, komiteju vadītāju informācija par pašvaldības darba aktualitātēm. 
2. Par 2010.gada budžeta izpildi.
3. Par 2011.gada budžetu.
4. Par degvielas patēriņa un mobilo sakaru pakalpojumu limitiem 2011.gadā.
5. Par mērķdotācijas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai sadales kārtību.
6. Par uzturēšanās izmaksu apstiprināšanu vienam audzēknim pašvaldības izglītības 

iestādēs un vienam iemītniekam Lubānas novada sociālā dienesta sociālās aprūpes 
nodaļā pašvaldības savstarpējo norēķinu veikšanai.

7. Par  grozījumiem  2009.gada  30.jūlija  (Protokols  Nr.8,  10.§)  nolikuma  Nr.5 
„Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada 
pašvaldībā”  1.pielikumā  „Lubānas  novada  domes  amatpersonu,  pašvaldības 
administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts”.

8. Par saistošajiem noteikumiem ”Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā”.
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9. Par zemes jautājumiem.
10. Par  zemes  vienības  atdalīšanu  no  pašvaldības  nekustamā  īpašuma  „Dzelzceļa 

teritorija”, Lubānā, Lubānas novadā.
11. Par izsoles  rezultātu  apstiprināšanu un nekustamā īpašuma „Kokneši”,  Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā, atsavināšanu.
12. Par Lubānas novada Sociālā dienesta automašīnas Nissan Serena norakstīšanu.
13. Par nekustamā īpašuma Jaunā ielā 26A, Lubānā, Lubānas novadā, iegādi.
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Rokāres”, Meirānu ciemā, Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā, atkārtotu izsoli.
15. Par  projekta  “Atbalsts  pašvaldībām  kapacitātes  stiprināšanā  ES  politiku 

instrumentu  un  pārējās  ārvalstu  finanšu  palīdzības  līdzfinansēto  projektu  un 
pasākumu īstenošanai” iesniegšanu.

16. Par izmaiņām projektā „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un 
novadiem”.

17. Par  2008.gada  31.janvāra  saistošo  noteikumu  Nr.2  „Pabalsti  bārenim  un  bez 
vecāku  gādības  palikušajam  bērnam  pēc  ārpus  ģimenes  aprūpes  beigšanās  un 
pilngadības sasniegšanas Lubānas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.

1.§
PRIEKŠSĒDĒTĀJA, KOMITEJU VADĪTĀJU INFORMĀCIJA PAR 

PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM
 (Ziņo: T.Salenieks, J.Mitjakovs, M.Kotāne, I.Kraukle)

Priekšsēdētājs  T.Salenieks  informē par  tikšanos  ar  SIA  „Alba”  pārstāvjiem. 
19.01.2011. notikusi  domes sēde Rīgā un tikšanās  ar  jauno Vides  aizsardzības  un 
reģionālās  attīstības  ministru  Raimondu  Vējoni,  kā  arī  Veselības  ministru.  Ticis 
apspriests  arī  jautājums par  mazo novadu apvienību  un atbalstu  tiem.  26.01.2011. 
Cēsīs notika Vidzemes plānošanas reģiona sēde.  Tika apstiprināts  jaunais  budžets. 
Ritēja diskusija par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, kvalitāti. Ir doma 
ieviest  vienotu  šī  pakalpojuma  uzskaiti.  Diskusijas  par  profesionālās  izglītības 
iestādēm, to iespējamo nodošanu pašvaldībām. 

Attīstības  un  komunālo  jautājumu  komitejas  priekšsēdētājs  J.Mitjakovs ziņo  par 
komitejas  sēdes  gaitu.  Vienīgie  jautājumi,  kuri  tika  izskatīti  sēdē  un  nav  iekļauti 
domes sēdes darba kārtībā ir: dalība projektā „Reversās osmozes iekārtu būvniecība 
un  sadzīves  atkritumu  mehāniskās  priekšapstrādes  kompleksa  būvniecība  CSA 
poligonā „Kaudzītes”, Litenē”. Joprojām nav skaidrības par šo jautājumu un nevaram 
arī sasteigti pieņemt lēmumu.; 2.februārī Vides ministrijā notiks seminārs, kurā skatīs 
jautājumu  par  iespējām veidot  zema  patēriņa  enerģijas  ēkas  pašvaldībās.  Ir  doma 
iesaistīties piedāvātajā projektā un tādēļ šis seminārs jāapmeklē.

Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas priekšsēdētāja M.Kotāne informē 
par  saistošo  noteikumu  ”Par  sociālajiem  pabalstiem  Lubānas  novada  pašvaldībā” 
sagatavošanu kopīgi ar pašvaldības juriskonsultu un Sociālā dienesta vadītāju.

Deputāte,  Izglītības,  kultūras  un  sporta  komitejas  locekle  I.Kraukle informē  par 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē skatītajiem jautājumiem, tie ir iekļauti 
domes  sēdē,  un  par  novada  iedzīvotāju  grupas  vēstuli  ar  tajā  izteikto  vēlmi,  kā 
pareizāk  izlietot,  Lubānas  vecās  meža  skolas  ēkas  atjaunošanai  ziedoto  naudu. 
Aicinājums tiks publicēts pašvaldības laikrakstā „Lubānas Ziņas”.
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2.§
PAR 2010.GADA BUDŽETA IZPILDI

(Ziņo: I.Logina)

Jautājums skatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē (18.01.2011., Protokols 
Nr.1, 5.§). Atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 21.pantam, 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
Apstiprināt 2010.gada Lubānas novada pašvaldības konsolidēto budžeta izpildi 
(latos).
(1.pielikumā – 2010.gada budžeta izpilde uz 10 lapām.)

3.§
PAR 2011.GADA BUDŽETU

(Ziņo: I.Logina)

Atbilstoši  likuma  „Par  pašvaldību  budžetiem”  21.pantam,  ņemot  vērā  Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas (17.01.2011. un 18.01.2011., Protokols Nr.1, 4.§, 5.§), 
Finanšu komitejas sēžu (18.01.2011. un 20.01.2011., Protokols Nr.1, 6.§) lēmumus,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
1. Apstiprināt  2011.gada  novada  pašvaldības  budžetu,  pieņemot  saistošos 

noteikumus Nr.1 „Par 2011.gada pašvaldības budžetu”:
latos

pamatbudžets:
līdzekļu atlikums uz 01.01.2011. 190 462
ieņēmumi 1 194 780
izdevumi 1 423 452
finansēšana (aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa) +47 142
līdzekļu atlikums uz 31.12.2011. 8 932

speciālais budžets:
līdzekļu atlikums uz 01.01.2011. 3 525
ieņēmumi 37 542
izdevumi 24 399
finansēšana (aizņēmumu atmaksa) -16 668
līdzekļu atlikums uz 31.12.2011. -

ziedojumi un dāvinājumi:
līdzekļu atlikums uz 01.01.2011. 440
ieņēmumi -
izdevumi -
līdzekļu atlikums uz 31.12.2011. 440
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2. Budžeta  izpildītājiem  finanšu  gada  laikā  atļauts  izdarīt  izmaiņas 
apstiprinātās  izdevumu  tāmes  ietvaros  pa  atsevišķiem  izdevumu  veidiem, 
veicamos grozījumus apstiprinot domes sēdē.

3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam,
3.1. saistošos noteikumus Nr.1 “Par 2011.gada pašvaldības budžetu” triju 
dienu  laikā  pēc  to  parakstīšanas  elektroniskā  veidā  nosūtīt  Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
3.2. saistošie noteikumi Nr.1 “Par 2011.gada pašvaldības budžetu” stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas un tie publicējami pašvaldības 
mājas lapā internetā.

(2.pielikumā  –  Saistošie  noteikumi  Nr.1  „Par  2011.gada  pašvaldības  budžetu”;  
Lubānas novada pašvaldības saistības uz 2011.gada 1.janvāri uz 14 lapām.)

4.§
PAR DEGVIELAS PATĒRIŅA UN MOBILO SAKARU PAKALPOJUMU 

LIMITIEM 2011.GADĀ
 (Ziņo: I.Logina; Debatēs: T.Salenieks, A.Slucka, I.Peilāne, M.Kotāne)

Deputāti  iepazīstas  ar  sagatavoto  lēmuma  projektu  degvielas  patēriņa  un  mobilo 
sakaru pakalpojumu limitiem 2011.gadam.
Domes  priekšsēdētājs  T.Salenieks  ierosina  samazināt  degvielas  limitu  Meirānu 
Kalpaka pamatskolas  direktoram par  100 l  un piešķirt  100 l  Lubānas  vidusskolas 
direktoram.
Nolūkā ievērot Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu 
un  mantas  izšķērdēšanas  novēršanu”  prasības,  ņemot  vērā  domes  priekšsēdētāja 
T.Salenieka  ierosinājumu,  saskaņā ar  Attīstības  un  komunālo  jautājumu  komitejas 
sēdes  (21.01.2011.,  Protokols  Nr.1,  9.§),  Finanšu  komitejas  sēdes  (18.01.2011., 
Protokols Nr.1, 3.§) lēmumiem, 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
Apstiprināt  pašvaldības  amatpersonu  un  darbinieku  dienesta  pienākumu 
pildīšanai  nepieciešamos  degvielas  patēriņa  un  mobilo  sakaru  pakalpojumu 
limitus 2011.gadam.
(3.pielikumā  –  Pašvaldības  amatpersonu  un  darbinieku  dienesta  pienākumu  
pildīšanai  nepieciešamie  degvielas  patēriņa  un  mobilo  sakaru pakalpojumu  limiti  
2011.gadam uz 1 lapas.)

5.§
PAR MĒRĶDOTĀCIJAS LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS 

IESTĀŽU PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI SADALES KĀRTĪBU
 (Ziņo: T.Salenieks)

Atbilstoši MK 22.11.2009. noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala 
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības un privātajām izglītības iestādēm bērnu no 5 
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai 
un  pašvaldības  vispārējās  pamatizglītības  un  vispārējās  vidējās  izglītības  iestāžu 
pedagogu darba samaksai”, kā arī saskaņā ar Komisijas interešu izglītības programmu 
izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei (14.01.2011., Protokols Nr.1, 1.§) valsts budžeta 
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mērķdotācijas  pedagogu atlīdzībai  2011.gadā  noteikto  sadales  kārtību:  par  pamatu 
ņemot normēto audzēkņu skaitu novada mācību iestādēs un, sakarā ar nepietiekamo 
finansējumu uz vienu audzēkni Meirānu Kalpaka pamatskolā un, nolūkā nesamazināt 
pedagogu  atalgojumu,  piemērot  koriģējošos  koeficientus  kopējās  summas  sadalei, 
ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (18.01.2011., Protokols Nr.1, 4.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
Apstiprināt  valsts  budžeta  piešķirto  mērķdotāciju  sadales  kārtību  Lubānas 
novada  izglītības  iestāžu  pedagogu  atlīdzībai  2011.gada  janvāra  –  augusta 
mēnešiem.
(4.pielikumā  –  Noteikumi  Nr.1  „Mērķdotācijas  Lubānas  novada  izglītības  iestāžu  
pedagogu darba samaksai sadales kārtība 2011.gada janvāra – augusta mēnešiem”  
ar aprēķiniem uz 4 lapām.)

6.§
PAR UZTURĒŠANĀS IZMAKSU APSTIPRINĀŠANU VIENAM AUDZĒKNIM 

PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN VIENAM IEMĪTNIEKAM 
LUBĀNAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA SOCIĀLĀS APRŪPES NODAĻĀ 

PAŠVALDĪBAS SAVSTARPĒJO NORĒĶINU VEIKŠANAI
 (Ziņo: I.Logina)

Pašvaldības  savstarpējo  norēķinu  veikšanai,  ņemot  vērā  Finanšu  komitejas  sēdes 
(18.01.2011., Protokols Nr.1, 5.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
Apstiprināt uzturēšanas izmaksas:
1. Vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs (lati /mēnesī):

1.1. Lubānas vidusskolā:               38,32

1.2. Meirānu Kalpaka pamatskolā: 
- pamatskolas klasēs               56,35
- piecus un sešus gadus veco audzēkņu apmācībai   73,49

1.3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”:
- piecus un sešus gadus veco audzēkņu apmācībai    84,31
- pārējās pirmsskolas vecuma grupās  151,56

2. Vienam iemītniekam sociālās aprūpes nodaļā (lati/dienā):

Lubānas novada sociālā dienesta sociālās aprūpes nodaļā      9,30
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7.§
PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA 30.JŪLIJA (PROTOKOLS Nr.8, 10.§) 

NOLIKUMA Nr.5 „NOLIKUMS PAR DARBA SAMAKSAS KĀRTĪBU UN 
SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ” 

1.PIELIKUMĀ „LUBĀNAS NOVADA DOMES AMATPERSONU, 
PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS UN IESTĀŽU DARBINIEKU AMATU 

SARAKSTS” 
(Ziņo: I.Bodžs; Debatēs: M.Kotāne, I.Lībere, I.Peilāne )

Pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs informē par veiktajām izmaiņām amatu sarakstā. 
Deputāte  I.Lībere  ierosina  iekļaut  sarakstā  pie  Lubānas  novada  Sociālā  dienesta 
amatiem – terapeitu.
Deputāte  I.Peilāne rosina  precizēt  amatu  sarakstu,  jo  pie  Lubānas  vidusskolas 
amatiem nav redzams apstiprinātais amats – logopēds, kā arī nav kasiera amata.
I.Bodžs iebilst, ka līdz pašvaldības personāla daļas vadītājam nenonāk informācija par 
domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem.
Deputāte M.Kotāne izsaka viedokli, ka vajag mainīt amata nosaukumu – tehniskais 
sekretārs,  pašvaldības  administrācijas  kancelejas  darbiniekiem,  jo  tas  īsti  neatbilst 
veicamajiem darba pienākumiem.
Ņemot vērā 30.11.2010. MK noteikumus Nr.1096 „Noteikumi par minimālo mēneša 
darba algu un minimālo stundas tarifa likmi”,  18.05.2010. MK noteikumus Nr. 461 
„Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un 
kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas 
kārtību”,  Lubānas  novada  Sociālā  dienesta  direktores  I.  Līberes  ieteikumus  par 
izmaiņām  iestādes  darbinieku  amatu  sarakstā,  pašvaldības  izpilddirektora  I.Bodža 
priekšlikumus,  ietverot  Izglītības,  kultūras  un sporta  komitejas  sēdes  (17.01.2011., 
Protokols Nr.1, 4.§, 1.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
1. Ar 2011.gada 1.janvāri palielināt amata algu uz Ls 200,00 (divi simti latu) 

mēnesī:
- gadījuma darbu strādniekam (kods 9622 01) attīstības daļā;
- remontstrādniekam (kods 9313 02) Lubānas vidusskolā;
- virtuves strādniekam (kods 9412 02) Lubānas vidusskolā, PII „Rūķīši”;
- apkopējam (kods 9112 01) kancelejā, Lubānas vidusskolā, Meirānu Kalpaka 

pamatskolas internātā, Meirānu Kalpaka pamatskolā, Lubānas Mākslas skolā, 
PII  „Rūķīši”,  Lubānas  novada  sociālajā  dienestā  (ambulancē),  Lubānas 
kultūras  namā,  Meirānu  tautas  namā,  Lubānas  pilsētas  bibliotēkas  ārējā 
apkalpošanas punktā „Baložos”;

- laborantam (kods 7549 01) Lubānas vidusskolā;
- sētniekam  (kods  9613  01)  Meirānu  Kalpaka  pamatskolā,  PII  „Rūķīši”, 

Lubānas novada sociālajā dienestā;
- pavāra palīgam (kods 9412 01) Meirānu Kalpaka pamatskolā;
- pavāram (kods 5120 02) Meirānu Kalpaka pamatskolā;
- kurinātājam (kods 8182 04) Meirānu Kalpaka pamatskolā;
- noliktavas pārzinim (kods 4321 93) PII „Rūķīši”;
- veļas pārzinim (kods 9121 03) PII „Rūķīši”; 
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- veļas  mazgātājam (kods  9121  01)  PII  „Rūķīši”,  Lubānas  novada  sociālajā 
dienestā;

- sargam - dežurantam (kods 9629 07) PII „Rūķīši”;
- sanitāram (kods 5321 01) Lubānas novada sociālajā dienestā;
- pirmsskolas skolotāja palīgam (kods 5312 01) PII „Rūķīši”.

2. Ar 2011.gada 1.janvāri palielināt stundas tarifa likmi uz 1,189 Ls/stundā:
- apkures /  krāšņu  kurinātājam  (kods  8182  04)  attīstības  daļā,  Lubānas 

vidusskolā;  
- sargam (kods 9629 07) Lubānas vidusskolā.

3. Ar  2011.gada  1.janvāri  mainīt  amata  nosaukumu  –  augu  valsts  dizaina 
speciālists  uz vides  dizaina speciālists  (kods 3432 13)  un palielināt  amata 
algu uz Ls 330,00 (trīs simti trīsdesmit lati) mēnesī.

4. Ar 2011.gada 1.janvāri  izveidot  Lubānas kultūras namā amata vienību – 
līnijdeju kolektīva vadītājs (kods 2653 10) ar darba samaksu Ls 3,50 stundā 
un maksimāli apmaksājamo stundu skaitu mēnesī 15 (piecpadsmit) stundas.

5. Izveidot  Lubānas  novada  sociālajā  dienestā  amata  vienību  -  direktora 
vietnieks (kods 1344 04) ar amata likmi 1 un darba samaksu Ls 425,00 (četri 
simti divdesmit pieci lati) mēnesī, sākot ar 2011.gada 1.janvāri.

6. Ar 2011.gada 1.janvāri izslēgt no amatu saraksta Lubānas novada sociālajā 
dienestā lietveža, kasiera un noliktavas pārziņa amatu vienības.

7. Ar 2011.gada 1.janvāri izslēgt no amatu saraksta Lubānas novada sociālajā 
dienestā – sociālās palīdzības organizatora amata vienību.

8. Izveidot  Lubānas  novada  sociālajā  dienestā  amata  vienību  –  sociālais 
darbinieks (kods 2635 01) ar amata likmi 1 un darba samaksu Ls 350,00 
(trīs simti piecdesmit lati) mēnesī ar 2011.gada 1.janvāri.

9. Ar  2011.gada  1.janvāri  samazināt  amatu  vienības  –  apkopējs  kancelejā 
amata likmi no 1 uz 0,7.

10. Ar 2011.gada 1.janvāri  izveidot  amata vienību – tūrisma mītnes  istabene 
(kods 9112 04) attīstības daļā ar amata likmi 0,3 un amata algu Ls 200,00 
(divi simti latu) mēnesī.

11. Samazināt amatu vienību Lubānas pilsētas bibliotēkā – ārējā apkalpošanas 
punkta „Baložos” bibliotekārs ar 2011.gada 1.janvāri.

12. Palielināt Lubānas pilsētas bibliotēkā amata vienības – bibliotekārs darba 
samaksu uz Ls 238,00 (divi simti trīsdesmit astoņi lati) mēnesī ar 2011.gada 
1.janvāri.

13. Izveidot speciālista amata vienību – juriskonsults (kods 2619 01) ar amata 
likmi 0,7 un amata algu Ls 630,00 (seši simti trīsdesmit lati) mēnesī.
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14. Apstiprināt veiktās izmaiņas 2009.gada 30.jūlija nolikuma Nr.5 „Nolikums 
par  darba  samaksas  kārtību  un  sociālajām  garantijām  Lubānas  novada 
pašvaldībā” 1.pielikumā „Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības 
administrācijas  un  iestāžu  darbinieku  amatu  saraksts”  ar  2011.gada 
1.janvāri.

(5.pielikumā – 2009.gada 30.jūlija  nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba samaksas  
kārtību  un  sociālajām  garantijām  Lubānas  novada  pašvaldībā”  1.pielikums  
„Lubānas  novada  domes  amatpersonu,  pašvaldības  administrācijas  un  iestāžu  
darbinieku amatu saraksts” ar veiktajām izmaiņām uz 4 lapām.)

8.§
PAR SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM ”PAR SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM 

LUBĀNAS NOVADĀ”
 (Ziņo: M.Kotāne; Debatēs: I.Lībere)

Ņemot  vērā  deputātes  I.Līberes  izteiktos  priekšlikumus,  saistošo  noteikumu 
paskaidrojuma rakstā iekļaut punktu 2.1.1. „Pabalsts ārkārtas situācijās palielinās līdz 
Ls 400,00”; saistošajos noteikumos papildināt punktu 3.1.3. ar „… par sekmēm un 
neattaisnotiem  kavējumiem”,  saskaņā  ar  Sociālās  palīdzības  un  veselības  aprūpes 
komitejas sēdes (17.01.2011., Protokols Nr.1,1.§) lēmumu,  
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
1. Apstiprināt  un  pieņemt  saistošos  noteikumus  Nr.  2  ”Par  sociālajiem 

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

1.1. Saistošos noteikumus Nr.2 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas 
novadā” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski 
un  rakstveidā  nosūtīt  Vides  un  reģionālās  attīstības  lietu 
ministrijai atzinuma saņemšanai.

1.2. 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.
(6.pielikumā  –  Saistošo  noteikumu  Nr.2  „Par  sociālajiem  pabalstiem  Lubānas  
novadā” paskaidrojuma raksts un saistošie noteikumi uz 4 lapām.)

9.§
PAR ZEMES JAUTĀJUMIEM

 (Ziņo: A.Ozoliņa)

1. Par platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai Tilta ielā 17, Lubānā, 
Lubānas novadā

Izskata VAS „Privatizācijas aģentūra”, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 31, Rīga, 
valdes  priekšsēdētājas  I.Zalpēteres  27.12.2010.  iesniegumu  Nr.1.17/9585 
(29.12.2010.,  Reģ.Nr.1-22/568)  par  platības  noteikšanu  ēku  un  būvju  uzturēšanai 
Lubānā, Tilta ielā 17. Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 
zemesgrāmatās” 15.pantu,  kur teikts,  ka ierakstot  zemesgrāmatā ēkas (būves),  kas 
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atrodas  uz  zemes,  kura  nav  ierakstīta  zemesgrāmatā,  nostiprinājuma  lūgumam 
pievienojams  pašvaldības  lēmums  par  zemes  gabala  platību,  ņemot  vērā  VAS 
„Privatizācijas aģentūras” valdes priekšsēdētājas I.Zalpēteres iesniegumu, saskaņā ar 
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (21.01.2011., Protokols Nr.1, 1.§, 
1.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
noteikt  ēku (būvju)  Tilta  ielā  17,  Lubānā,  Lubānas  novadā,  īpašuma tiesību 
nostiprināšanai nepieciešamo zemes platību – 1587 m².
(7.pielikumā – Izvērsts lēmums, VAS „Privatizācijas aģentūra” iesniegums, valdes  
lēmums,  rīkojums par valsts  īpašuma objektu  nodošanu privatizācijai,  informatīvā  
izdruka no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem, zemes gabala skice kopijas  
un oriģināli uz 8 lapām.)

2. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Guntaram Ločmelim uz zemi 
„Cepurnieki 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Izskata  jautājumu par zemes lietošanas  tiesību izbeigšanu Guntaram Ločmelim uz 
zemi  „Cepurnieki  1”,  Indrānu pagastā,  Lubānas  novadā.  Saskaņā ar  Attīstības  un 
komunālo jautājumu komitejas sēdes (21.01.2011., Protokols Nr.1, 1.§, 2.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
1.  izbeigt  zemes lietošanas tiesības Guntaram Ločmelim, personas kods: xxx, 

deklarētā dzīvesvieta: xxx, uz nekustamo īpašumu „Cepurnieki 1”, kadastra 
numurs: 7058-005-0035, 3,35 ha platībā;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta  iela  11,  Lubāna,  Lubānas  novads,  piekrīt  zemes  gabals  ar  kadastra 
numuru: 7058-005-0035, 3,35 ha platībā;

3. piedāvāt Guntaram Ločmelim slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto 
zemes gabalu uz visu viņa lietošanā bijušo zemi vai daļu no tās, un lūgt sniegt 
Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi  rakstveidā  līdz  2011.gada 
31.maijam.

(8.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Imantam Andrejam Zālītim uz zemi 
„Druvas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Imantam Andrejam Zālītim 
uz  zemi  „Druvas”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā.  Saskaņā  ar  Attīstības  un 
komunālo jautājumu komitejas sēdes (21.01.2011., Protokols Nr.1, 1.§, 3.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
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Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
1. izbeigt zemes lietošanas tiesības Imantam Andrejam Zālītim, personas kods: 

xxx, deklarētā dzīvesvieta:  xxx,  uz nekustamo īpašumu, kadastra numurs: 
7058-017-0012, 5,2 ha platībā;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta  iela  11,  Lubāna,  Lubānas  novads,  piekrīt  zemes  gabals  ar  kadastra 
numuru: 7058-017-0012, 5,2 ha platībā;

3. piedāvāt Imantam Andrejam Zālītim slēgt zemes nomas līgumu par augstāk 
minēto zemes gabalu uz visu viņa lietošanā bijušo zemi vai daļu no šīs zemes, 
un lūgt sniegt Lubānas novada pašvaldībai motivētu atbildi rakstveidā līdz 
2011.gada 31.maijam.

(9.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Arnim Žeieram uz zemi „Veckrieviņi”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Arnim Žeieram uz zemi 
„Veckrieviņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Saskaņā ar Attīstības un komunālo 
jautājumu komitejas sēdes (21.01.2011., Protokols Nr.1, 1.§, 4.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Arnim  Žeieram,  personas  kods:  xxx, 

deklarētā dzīvesvieta: xxx, uz nekustamo īpašumu „Veckrieviņi”, kadastra 
numurs: 7058-008-0011, 8,0 ha platībā;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta  iela  11,  Lubāna,  Lubānas  novads,  piekrīt  zemes  gabals  ar  kadastra 
numuru: 7058-008-0011, 8,0 ha platībā;

3. piedāvāt Arnim Žeieram slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto zemes 
gabalu uz visu viņa lietošanā bijušo zemi vai daļu no šīs zemes, un lūgt sniegt 
Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi  rakstveidā  līdz  2011.gada 
31.maijam.

(10.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Zigrīdai Zvejniecei uz zemi „Celmiņi”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Zigrīdai Zvejniecei uz zemi 
„Celmiņi”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā.  Saskaņā  ar  Attīstības  un  komunālo 
jautājumu komitejas sēdes (21.01.2011., Protokols Nr.1, 1.§, 5.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Zigrīdai  Zvejniecei,  personas  kods:  xxx, 
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deklarētā  dzīvesvieta:  xxx,  uz  nekustamo  īpašumu  „Celmiņi”,  kadastra 
numurs: 7058-016-0031, 1,4 ha platībā;

3.2.  Lubānas  novada  pašvaldībai,  reģistrācijas  Nr.  90000054159,  juridiskā 
adrese:  Tilta  iela  11,  Lubāna,  Lubānas  novads,  piekrīt  zemes  gabals  ar 
kadastra numuru: 7058-016-0031, 1,4 ha platībā;

3.3. piedāvāt Zigrīdai Zvejniecei slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto 
zemes gabalu uz visu viņas lietošanā bijušo zemi vai daļu no šīs zemes, un 
lūgt  sniegt  Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi  rakstveidā  līdz 
2011.gada 31.maijam.

(11.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

6. Par nekustamā īpašuma „Atmiņas” sadalīšanu un adrešu piešķiršanu
Izskata Ulda Gailīša,  deklarētā  dzīvesvieta:  xxx, 2011.gada 12.janvāra iesniegumu 
(17.01.2011., Reģ.Nr.1-22/7) par nekustamā īpašuma „Atmiņas”,  Lubānā,  Lubānas 
novadā,  sadalīšanu  trijos  atsevišķos  īpašumos  un  adrešu  piešķiršanu.  Saskaņā  ar 
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (21.01.2011., Protokols Nr.1, 1.§, 
6.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
1.  no  nekustamā  īpašuma  „Atmiņas”,  Lubānas  pilsētā,  Lubānas  novadā, 
īpašuma kadastra numurs: 7013-005-0024, atdalīt zemes vienības: 
1.1.  jauna  nekustamā  īpašuma veidošanai  atdalīt  zemes  vienību  ar  kadastra 
numuru: 7013-005-0026, platība - 2455 m², atdalītajam zemesgabalam piešķirt 
adresi un nosaukumu: Parka iela 4, Lubānā, Lubānas novadā, noteikt galveno 
lietošanas mērķi: darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (kods: 0801) 
– platība 1230 m², noteikt lietošanas papildmērķi: vienģimenes dzīvojamo māju 
apbūve (kods: 0601) – platība 1225 m²,
1.2.  jauna  nekustamā  īpašuma veidošanai  atdalīt  zemes  vienību  ar  kadastra 
numuru: 7013-005-0027, platība - 1610 m², atdalītajam zemesgabalam piešķirt 
adresi un nosaukumu: Parka iela 6, Lubānā, Lubānas novadā, noteikt lietošanas 
mērķi: darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (kods: 0801);
2. paliekošajam īpašumam, kas sastāv no divām zemes vienībām, 1.zemes vienība 
ar kadastra numuru: 7013-005-0024, platība – 21 167 m², un 2.zemes vienība ar 
kadastra  numuru:  7013-005-0025,  platība  –  3940  m²,  piešķirt  adresi  un 
nosaukumu: Ozolu iela 14, Lubānā, Lubānas novadā. 
(12.pielikumā  –  Izvērsts  lēmums  uz  1  lapas, U.Gailīša  iesniegums,  zemes  robežu  
plāna kopija uz 4 lapām.)

11



10.§
PAR ZEMES VIENĪBAS ATDALĪŠANU NO PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA „DZELZCEĻA TERITORIJA”, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ

(Ziņo: I.Bodžs)

Lai izpildītu Lubānas novada pašvaldības domes 28.12.2010. lēmumu, Protokols 
Nr.13, 6.§ „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Dzelzceļa teritorija”, Lubānā, 
Lubānas novadā, atsavināšanu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
13)daļu, ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (21.01.2011., 
Protokols Nr.1, 2.§) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
1. Atdalīt  no pašvaldības zemes gabala ar nosaukumu „Dzelzceļa  teritorija”, 

Lubānā,  Lubānas  novadā,  kas  sastāv  no  četrām  zemes  vienībām,  zemes 
vienību  25005m2  platībā  ar  kadastra  apzīmējumu:7013-005-0110. 

2. Atdalītajai  zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Dzelzceļa iela 1”,  Lubānā, 
Lubānas novadā. 

(13.pielikumā – Zemes gabala robežu plāna kopija uz 2 lapām.)

11.§
PAR IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
„KOKNEŠI”, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, ATSAVINĀŠANU

(Ziņo: I.Bodžs)

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 34.panta (2) daļu, 
Lubānas novada pašvaldības īpašuma – zemesgabala un ēku „Kokneši”, Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā, izsoles noteikumu 7.3.punktu, pamatojoties uz zemesgabala 
2010.gada 3.augusta izsoles protokolu Nr.2 un pašvaldības grāmatvedības 2011. gada 
14.janvāra izziņu Nr.1 par maksājumu nokārtošanu, ņemot vērā Attīstības un 
komunālo jautājumu komitejas sēdes (21.01.2011., Protokols Nr.1, 4.§) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma -  zemesgabala un ēku „Kokneši”, Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā, 2010.gada 3.augusta izsoles rezultātus.
2. Noslēgt līgumu ar Arni Īvānu, personas kods: xxx, dzīvo: xxx, par nekustamā 

īpašuma  –  zemesgabala  un  ēku  „Kokneši”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas 
novadā,  kadastra  numurs:7058-004-0126,  (zemes  gabala  kopējā  platība 
0,2105 m2) pirkumu Ls 1050 (viens tūkstotis piecdesmit latu) vērtībā.

(14.pielikumā  – 03.08.2010.  izsoles  komisijas  protokola  Nr.2  un  pašvaldības  
grāmatvedības 14.01.2011. izziņas kopijas par maksājumu nokārtošanu uz 2 lapām.)
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12.§
PAR LUBĀNAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA AUTOMAŠĪNAS NISSAN 

SERENA NORAKSTĪŠANU
 (Ziņo: I.Bodžs)

Automašīna  NISSAN SERENA,  Reģ.  Nr.  FM 4586,  izlaides  gads  1994.,  bilances 
vērtība Ls 1787,98, dzinēja defekta dēļ netiek ekspluatēta no 2008.gada. Tika ievietoti 
sludinājumi  reklāmas  portālos,  pēdējais  2010.gada  decembrī.  Interesenti  nav 
pieteikušies. Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 19) daļu un „Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas” likuma 6.panta 
(1) daļu, ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (21.01.2011., 
Protokols Nr.1, 5.§) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
1. Norakstīt automašīnu NISSAN Serena, reģ. Nr.FM 4586.
2. Nolietoto transportlīdzekli nodot brīvi izvēlētam apstrādes uzņēmumam.

13.§
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA JAUNĀ IELĀ 26A, LUBĀNĀ, LUBĀNAS 

NOVADĀ, IEGĀDI
 (Ziņo: I.Bodžs)

     
Tiek  izskatīts  īpašnieka  Gunta  Feldmaņa  pilnvarotās  personas  Dailas  Gedrovicas 
29.12.2009.  (Reģ.Nr.1-22/617)  iesniegums  ar  piedāvājumu  pašvaldībai  iegādāties 
zemes gabalu Jaunā iela 26A, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7013-
002-0187,  4152  m  2 platībā.  Uz  zemes  gabala  atrodas  pašvaldības  pirmsskolas 
izglītības  iestādes  „Rūķīši”  ēka  Brīvības  ielā  17,  kā  arī  L.Šveidei  un Dz.Šveidem 
piederoša dzīvojamā māja un palīgēkas Jaunā ielā 26. Īpašnieki ir miruši, mantojuma 
tiesības  nav  kārtotas.  Pēc  aptuvenām  aplēsēm  zemesgabala  sadalīšana  atsevišķos 
īpašumos būtu laikietilpīga un prasītu līdz Ls 500 finanšu līdzekļus (zemes ierīcības 
projekta izstrāde, jaunu zemes robežu plānu izgatavošana, valsts nodevu nomaksa). 
Zemesgabala  kadastrālā  vērtība  Ls  1038.  Ņemot  vērā  visu  augstāk  minēto  un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17) daļu, saskaņā ar Attīstības un 
komunālo jautājumu komitejas sēdes (21.01.2011., Protokols Nr.1, 6.§) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
Iegādāties nekustamo īpašumu - zemesgabalu 4152 m 2 platībā Jaunā ielā 26A, 
Lubānā, Lubānas novadā, ar kadastra apzīmējumu:7013-002-0187 par Ls 1700 
(viens tūkstotis septiņi simti latu).
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14.§
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „ROKĀRES”, MEIRĀNU 

CIEMĀ, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, ATKĀRTOTU IZSOLI
(Ziņo: I.Bodžs)

2010.gada 3.augusta nekustamā īpašuma „Rokāres”, Meirānu ciemā, Indrānu pagastā, 
Lubānas  novadā,  izsole  beidzās  bez  rezultāta,  ko  apliecina  izsoles  komisijas 
2010.gada  3.augusta  protokols  Nr.3.  Pamatojoties  uz  „Publiskas  personas  mantas 
atsavināšanas” likuma 32.panta (1) daļu, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas sēdes (21.01.2011., Protokols Nr.1, 7.§) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
1. Pazemināt nekustāmā īpašuma „Rokāres”, Meirānu ciemā, Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā, izsoles sākumcenu par 20%, nosakot to Ls 800 (astoņi simti 
latu).

2. Rīkot atkārtotu objekta izsoli, izsludinot to 2011.gada februārī.

15.§
PAR PROJEKTA “ATBALSTS PAŠVALDĪBĀM KAPACITĀTES 

STIPRINĀŠANĀ ES POLITIKU INSTRUMENTU UN PĀRĒJĀS ĀRVALSTU 
FINANŠU PALĪDZĪBAS LĪDZFINANSĒTO PROJEKTU UN PASĀKUMU 

ĪSTENOŠANAI” IESNIEGŠANU
(Ziņo: I.Bodžs)

Pašvaldība ir iesaistījusies vairāku Eiropas Savienības finansētu projektu īstenošanā: 
ERAF finansētie izglītības iestāžu informatizācijas un satiksmes drošības uzlabošanas 
projekti;  ESF  finansētie  speciālistu  piesaistes  un  attīstības  plānošanas  dokumentu 
izstrādes projekti; ELFLA finansētie vidusskolas sporta kompleksa rekonstrukcijas un 
politiski  represēto  piemiņas  vietas  izveides  projekti;  ES  programma  „Eiropa 
pilsoņiem” u.c.. Lai sekmētu projektu sagatavošanā un realizācijā iesaistīto darbinieku 
profesionālo izaugsmi, ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 
(21.01.2011., Protokols Nr.1, 9.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
Pieteikties  ESF  finansiālajam  atbalstam,  sagatavojot  un  iesniedzot  projekta 
iesniegumu  darbības  programmas  2007.-2013.gadam  „Cilvēkresursi  un 
nodarbinātība”  1.5.2.2.3.  apakšaktivitātē  „Atbalsts  pašvaldībām  kapacitātes 
stiprināšanā  ES  politiku  instrumentu  un  pārējās  ārvalstu  finanšu  palīdzības 
līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.
Projektu  iesniegšanas  termiņš  un  vieta:  2011.gada  23.februāris,  Sabiedrības 
integrācijas fonds.
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16.§
PAR IZMAIŅĀM PROJEKTĀ „SPECIĀLISTU PIESAISTE PLĀNOŠANAS 

REĢIONIEM, PILSĒTĀM UN NOVADIEM”
 (Ziņo: I.Bodžs; Debatēs T.Salenieks)

Jautājums  skatīts  Attīstības  un  komunālo  jautājumu  komitejas  sēdē  (21.01.2011., 
Protokols Nr.1, 8.§).
Domes  priekšsēdētājs  T.Salenieks ierosina  iekļaut  juriskonsulta  amata  aprakstā 
konsultāciju sniegšanu pašvaldības iedzīvotājiem. Ierosinājums negūst atsaucību.
Sakarā  ar  to,  ka  uz  Eiropas  Savienības  finansētā  projekta  „Speciālistu  piesaiste 
Lubānas  novada  pašvaldībai”  izsludinātajiem  sociālā  darbinieka  un  psihologa 
amatiem nepieteicās pretendenti ar nosacījumiem atbilstošu izglītību, 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
Aktualizēt  projekta  „Speciālistu  piesaiste  Lubānas  novada  pašvaldībai” 
iesniegumu, iesniedzot pieteikumu par viena speciālista – juriskonsulta piesaisti.

17.§
PAR 2008.GADA 31.JANVĀRA SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.2 „PABALSTI 
BĀRENIM UN BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAJAM BĒRNAM PĒC 

ĀRPUS ĢIMENES APRŪPES BEIGŠANĀS UN PILNGADĪBAS 
SASNIEGŠANAS LUBĀNAS NOVADĀ” ATZĪŠANU PAR SPĒKU 

ZAUDĒJUŠIEM
(Ziņo: I.Lībere)

Pašvaldības 2011.gada budžetā nav plānots palielināt  sociālo pabalstu apmērus vai 
noteikt jaunus pabalstu veidus, kas atšķirtos no 15.11.2005. MK noteikumos Nr.857 
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās” 
noteiktajiem. Sakarā ar iepriekš minēto,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  11 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS 
– nav, n o l e m j :
Atzīt  par  spēku  zaudējušiem  Lubānas  novada  domes  2008.gada  31.janvāra 
saistošos noteikumus Nr.2 (Protokols Nr.1, 7.§, 2.p.) „Pabalsti bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās un 
pilngadības sasniegšanas Lubānas novadā”.

Sēdi slēdz plkst. 18,45. 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva

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

