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DOMES

SĒDES PROTOKOLS
Lubānā

2012.gada 25.oktobrī

Nr. 12

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst.14.00
Sēdi vada –
Protokolē –
Piedalās –
Deputāti:

Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs.
Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre.

Līga ŠPUNE,
Anita SLUCKA,
Mārīte KOTĀNE,
Inese LĪBERE,
Ilze KRAUKLE,
Iveta PEILĀNE,
Rudīte KOLĀTE,
Guntis KLIKUČS,
Ilgonis LOSĀNS,
Juris MITJAKOVS.
Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Ingrīda LOGINA,
pašvaldības galvenā grāmatvede; Aija OZOLIĥA, pašvaldības
nekustamā īpašuma speciāliste; Andris KěAVIĥŠ, pašvaldības
juriskonsults, Egils RĒVELIS, pašvaldības attīstības daĜas vadītājs.
Nepiedalās –
Deputāti:
Laila OZOLIĥA, Māris VALAINIS (aizĦemti pamatdarbā).
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par aktualitātēm pašvaldības darbā.
2. Par finansējumu projekta pieteikuma sagatavošanai dalībai Klimata pārmaiĦu
finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai” ar projektu „Pirmskolas izglītības
iestādes „Rūėīši” fasādes siltināšana un inženierkomunikāciju modernizēšana”.
3. Par dāvinājuma pieĦemšanu no Vaijes Vācijā, latviešu – vācu draugu biedrības.
4. Par Valsts mērėdotāciju atlīdzībai Tautas mākslas kolektīvu vadītājiem.
5. Par grozījumiem 2012.gada budžetā.
6. 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”.
7. Par BāriĦtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
8. Par grozījumiem 2009.gada 29.decembra Nolikumā Nr.12 pašvaldības
apbalvojums „Lubānas novada Gada cilvēks”.
9. Par pašvaldības apbalvojuma „Lubānas novada Gada cilvēks” nominācijām.
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10. Par grozījumiem 2011.gada 27.janvāra (Protokols Nr.2, 8.§) saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā”.
11. Par zemes jautājumiem.
12. Par Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam pirmās redakcijas
pilnveidošanu.
13. Par Lubānas novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.2030.gadam izstrādi.
14. Par finansējumu asfalta seguma daĜējai atjaunošanai Līgo ielā, Lubānā, Lubānas
novadā.
15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Nr.16, Ozolu ielā 14, Lubānā,
Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Nr.1, Parka ielā 12, Lubānā,
Lubānas novadā, atsavināšanas rezultātu apstiprināšanu.
17. Iesniegumi:
17.1. Par izdevumu segšanu Renātes Porukas audžuăimenei;
17.2. Par Lubānas novada sociālā dienesta iesniegumu pašvaldības paredzētā
finansējuma audžuăimenei palielināšanai.
1.§
INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM
(ZiĦo: T.Salenieks, I.Bodžs, J.Mitjakovs, M.Kotāne, I.Kraukle)
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks sniedz informāciju par pašvaldības darbu laikā kopš
iepriekšējās domes sēdes.
Pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs atskaitās par iepriekšējā domes sēdē pieĦemto
lēmumu izpildes gaitu un turpmākajiem darbiem.
(1.pielikumā – Pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziĦojums uz 1 lapas.)
Komiteju priekšsēdētāji T.Salenieks, J.Mitjakovs, M.Kotāne, I.Kraukle ziĦo par
komiteju sēdēs izskatītajiem, bet domes sēdē neiekĜautajiem jautājumiem.
Pašvaldības galvenā grāmatvede I.Logina iepazīstina deputātus ar 2012.gada
pašvaldības budžeta deviĦu mēnešu izpildi.
Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmumu nepieĦem.
Sākot no plkst.15,40 deputāte Rudīte Kolāte sāk darbu domes sēdē.
2.§
PAR FINANSĒJUMU PROJEKTA PIETEIKUMA SAGATAVOŠANAI DALĪBAI
KLIMATA PĀRMAIĥU FINANŠU INSTRUMENTA FINANSĒTO PROJEKTU
ATKLĀTAJĀ KONKURSĀ „KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA
GĀZU EMISIJAS SAMAZINĀŠANAI” AR PROJEKTU „PIRMSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „RŪĖĪŠI” FASĀDES SILTINĀŠANA UN
INŽENIERKOMUNIKĀCIJU MODERNIZĒŠANA”
(ZiĦo: I.Bodžs)
ĥemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (22.10.2012.,
Protokols Nr.6, 4.§), Finanšu komitejas sēdes (22.10.2012., Protokols Nr.7, 2.§)
lēmumus par dalību Klimata pārmaiĦu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
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samazināšanai” ar projektu par pirmsskolas izglītības iestādes „Rūėīši” fasādes
siltināšanu un inženierkomunikāciju modernizēšanu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
nolemj:
1. Piedalīties Klimata pārmaiĦu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai” ar projektu „Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūėīši”
fasādes siltināšana un inženierkomunikāciju modernizēšana”.
2. Paredzēt LVL 3220 (trīs tūkstoši divi simti divdesmit lati) no 2012.gada
apstiprinātā pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekĜiem projekta
pieteikuma sagatavošanai, kurā ietilpst:
2.1.
ēkas tehniskā apsekošana;
2.2.
fasādes siltināšanas tehniskais projekts;
2.3.
ventilācijas sistēmu tehniskais projekts;
2.4.
siltummezgla pārbūves projekts;
2.5.
energoaudits;
2.6.
projekta pieteikums.
3.§
PAR DĀVINĀJUMA PIEĥEMŠANU NO VAIJES VĀCIJĀ, LATVIEŠU – VĀCU
DRAUGU BIEDRĪBAS
(ZiĦo: I.Logina)
Izskata Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītājas Ingunas KaĦepones 16.10.2012.
iesniegumu (Reă.19.10.2012., Nr.1-13/82) par dāvinājuma: lietotu mēbeĜu
pieĦemšanu no Vaijes Vācijā, latviešu – vācu draugu biedrības Lubānas pilsētas
bibliotēkai Ls 145 (viens simts četrdesmit pieci lati) vērtībā.
Sakarā ar to, ka pašvaldībā nav noteikta ziedojumu un dāvinājumu pieĦemšanas
kārtība, un, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19) punkta prasībām „...
tikai dome var ... noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo
mantu, kā arī kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieĦemšana un
pārzināšana ... ”, Ħemot vērā Finanšu komitejas sēdes (22.10.2012., Protokols Nr.7,
4.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
nolemj:
PieĦemt dāvinājumu - lietotas mēbeles no Vaijes Vācijā, latviešu – vācu draugu
biedrības Ls 145 (viens simts četrdesmit pieci lati) vērtībā Lubānas pilsētas
bibliotēkai, Lubānā, Lubānas novadā.
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4.§
PAR VALSTS MĒRĖDOTĀCIJU ATLĪDZĪBAI TAUTAS MĀKSLAS
KOLEKTĪVU VADĪTĀJIEM
(ZiĦo: T.Salenieks)
SaskaĦā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra noteikumiem Nr.629 ”Kārtība, kādā
tiek aprēėināta un sadalīta valsts budžeta mērėdotācija pašvaldību Tautas mākslas kolektīvu
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gadā”
domei jāpieĦem lēmums par šī finansējuma sadales kārtību.
Tā kā ir būtiski saglabāt samērojamības principu, sadalot šo valsts mērėdotāciju, Finanšu
komiteja sēdē (22.10.2012, Protokols Nr.7, 3.§) ierosināja veikt Tautas mākslas kolektīvu
darba un atalgojuma izvērtēšanu un pie izvērtēšanas iesniegt kolektīvu dalībnieku vārdiskus
sarakstus. Tā būtu papildus informācija vērtēšanai par kolektīviem un to vadītāju darba
apjomu.
ĥemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes (17.10.2012., Protokols Nr.10, 5.§),
Finanšu komitejas sēdes (22.10.2012., Protokols Nr.7, 3.§) lēmumus,

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
nolemj:
1. Lai veiktu valsts budžeta mērėdotācijas Tautas mākslas kolektīvu vadītājiem
sadali, ievērojot samērojamības principus, un veikt kolektīvu un to vadītāju
darba izvērtējumu, izveidot vērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:
Komisijas locekĜi – Ivars Bodžs, pašvaldības izpilddirektors;
Tālis Salenieks, novada domes
priekšsēdētājs;
Juris Mitjakovs, novada domes
priekšsēdētāja vietnieks,
deputāts;
Inese Lībere, Lubānas novada sociālā
dienesta vadītāja, deputāte;
Ilze Kraukle, pašvaldības kultūras darba
speciāliste.
2. Pašvaldības kultūras darba speciālistei Ilzei Krauklei izstrādāt kritērijus un
apkopot informāciju par kolektīvu pieteikumiem no Lubānas kultūras nama
direktores Velgas Puzules un Meirānu tautas nama vadītājas Ingas Aizsilnieces
kā pieteicējām.
3. Vērtēšanas komisijai Valsts budžeta mērėdotācijas Tautas mākslas kolektīvu
vadītājiem sadali veikt līdz 2012.gada 15.novembrim.
5.§
PAR GROZĪJUMIEM 2012.GADA BUDŽETĀ
(ZiĦo: I.Logina)
ĥemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes (17.10.2012., Protokols Nr.10, 5.§),
Finanšu komitejas sēdes (22.10.2012., Protokols Nr.7, 7.§) lēmumus,

Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
nolemj:
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1.

Izdarīt grozījumus pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Par 2011.gada pašvaldības budžetu” un apstiprināt
saistošos noteikumus Nr.12 „Par grozījumiem Lubānas novada domes
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2012.gada
pašvaldības budžetu””.
2.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam:
2.1 saistošos noteikumus Nr.12 „Par grozījumiem Lubānas novada domes
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2012.gada pašvaldības
budžetu”” triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai zināšanai;
2.2. saistošie noteikumi Nr.12 „Par grozījumiem Lubānas novada domes
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2012.gada pašvaldības
budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, tie brīvi pieejami
pašvaldības administrācijas ēkā, un tie publicējami pašvaldības mājas lapā
internetā www.lubana.lv.
(Pielikumā Nr.2 – Saistošie noteikumi Nr.12 „Par grozījumiem Lubānas novada
domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2012.gada
pašvaldības budžetu”” uz 1 lapas.)
6.§
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”
(ZiĦo: I.Bodžs)
Izskata Meirānu tautas nama vadītājas Ingas Aizsilnieces 12.10.2012. iesniegumu
(Reă.Nr.1-13/79) par nepieciešamību izveidot Meirānu tautas namā jaunu amata likmi
- kurinātājs. ĥemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes
(22.10.2012., Protokols Nr.6, 9.§), Finanšu komitejas sēdes (22.10.2012., Protokols
Nr.7, 8.§) lēmumus,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
nolemj:
Veikt grozījumus 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”: ar
2012.gada 1.novembri papildinot to ar jaunu amata vienību - apkures krāšĦu
kurinātājs Meirānu tautas namā, profesijas klasifikatora kods - 8182 04,
atalgojums - stundas tarifa likme - 1,189 Ls/stundā.
(Pielikumā Nr.3 – Amatu saraksts ar veiktajiem grozījumiem uz 3 lapām.)
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7.§
PAR BĀRIĥTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA IEVĒLĒŠANU
(ZiĦo: T.Salenieks, A.KĜaviĦš)
ĥemot vērā Lubānas novada domes 2012.gada 27.augusta (Protokols Nr.9, 4.§)
lēmumu „Par bāriĦtiesas priekšsēdētājas Daces KĜaviĦas atbilstību ieĦemamajam
amatam” ar kuru tika atcelta no amata līdzšinējā bāriĦtiesas priekšsēdētāja,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 26.punktu, kas
nosaka, ka „dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziĦā,
turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriĦtiesu priekšsēdētājus un
locekĜus”, BāriĦtiesas likuma 9.panta pirmo daĜu, kas nosaka, ka „bāriĦtiesas
priekšsēdētāju, bāriĦtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriĦtiesas
locekĜus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem”, Lubānas novada
pašvaldība mājas lapā izsludināja pretendentu atlasi vakantajam Lubānas novada
BāriĦtiesas priekšsēdētāja amatam. Pašvaldībā tika saĦemti deviĦu pretendentu
(Lanas Ukrijas-KaĜinovskas, Daces Mežsargas, Ingas Zviedres, Guntas Brakšas,
Birutas Bahmanes, Ilzes Saulītes, Lidijas Mičules, Līgas Levinas, Lienītes
Linmeijeres) pieteikumi.
Lubānas novada BāriĦtiesas priekšsēdētāja amata kandidātu izvērtēšanas komisijas
loceklis, pašvaldības juriskonsults A.KĜaviĦš informē par 2012.gada 19.oktobrī
notikušo pretendentu atlasi. ĥemot vērā pretendentu atlases testu, pārrunu rezultātus,
izvērtējot pretendentu atbilstību „BāriĦtiesu likumā” noteiktajām prasībām, komisija
izskatīšanai domes sēdē izvirzīja trīs kandidātus (Daci Mežsargu, Ingu Zviedri, Guntu
Brakšu) ar kuriem A.KĜaviĦš iepazīstina deputātus.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs T.Salenieks ierosina balsot par aizklātas
balsošanas nepieciešamību.
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Anita Slucka, Iveta
Peilāne, Rudīte Kolāte, Inese Lībere, Līga Špune, Mārīte Kotāne), PRET – 5 balsis
(Tālis Salenieks, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs)
ATTURAS – nav,
nolemj:
Veikt aizklātu balsošanu uz vakanto amatu par Lubānas novada BāriĦtiesas
priekšsēdētāju no amata kandidātu izvērtēšanas komisijas izvirzītajiem
kandidātiem - Daci Mežsargu, Ingu Zviedri, Guntu Brakšu.
Dome izvirza deputātus balsu skaitīšanas komisijas sastāvā - I.Kraukli, A.Slucku,
G.Klikuču un vienojas ievērot balsošanas procedūru - pirmajā balsošanas kārtā atkrīt
pretendents ar vismazāko balsu skaitu un uzvar pretendents ar balsu skaitu ne zemāku
par sešām balsīm.
Sēdes vadītājs, novada pašvaldības domes priekšsēdētājs T.Salenieks paziĦo par
pārtraukumu, kamēr tiek veikta balsošana un balsu skaitīšana.
Tiek izdalīti 11 (vienpadsmit) biĜeteni. AtpakaĜ saĦemti 11 (vienpadsmit) biĜeteni un
tiek atzīti par derīgiem. Balsu skaitīšanas komisija paziĦo Lubānas novada domes
aizklātās balsošanas pirmās kārtas rezultātus:
1. Par Daci Mežsargu, aizklāti balsojot, nodotas 5 balsis;
2. Par Ingu Zviedri, aizklāti balsojot, nodotas 4 balsis;
3. Par Guntu Brakšu, aizklāti balsojot, nodotas 2 balsis.
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4. Uz balsošanas otro kārtu, ievērojot balsošanas procedūru, tiek izvirzītas Dace
Mežsarga un Inga Zviedre.
(4.pielikumā – Aizklātās balsošanas 1 kārtas biĜeteni un balsu skaitīšanas komisijas
kopsavilkums uz 12 lapām.)
Sēdes vadītājs, novada pašvaldības domes priekšsēdētājs T.Salenieks paziĦo par
pārtraukumu, kamēr tiek veikta otrās kārtas balsošana un balsu skaitīšana.
Tiek izdalīti 11 (vienpadsmit) biĜeteni. AtpakaĜ saĦemti 11 (vienpadsmit) biĜeteni un
tiek atzīti par derīgiem. Balsu skaitīšanas komisija paziĦo Lubānas novada domes
aizklātās balsošanas 2 kārtas rezultātus:
1. Par Daci Mežsargu, aizklāti balsojot, nodotas 6 balsis.
2. Par Ingu Zviedri, aizklāti balsojot, nodotas 5 balsis.
(5.pielikumā – Aizklātās balsošanas 2 kārtas biĜeteni un balsu skaitīšanas komisijas
kopsavilkums uz 12 lapām.)
Noklausoties Lubānas novada domes priekšsēdētāja, sēdes vadītāja T.Salenieka un
Lubānas novada BāriĦtiesas priekšsēdētāja amata kandidātu izvērtēšanas komisijas
locekĜa, pašvaldības juriskonsulta A.KĜaviĦa sniegto informāciju, uzklausot deputātu
izteiktos viedokĜus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas
26.punktu, BāriĦtiesas likuma 9.panta pirmo daĜu, 10.panta pirmo daĜu, 2006.gada
19.decembra Ministru kabineta noteikumu „BāriĦtiesas darbības noteikumi” 4.punktu,
Lubānas novada dome, aizklāti balsojot PAR – 6 balsis, PRET – 5 balsis
ATTURAS – nav,
nolemj:
1.
Par Lubānas novada BāriĦtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Daci
Mežsargu, personas kods: xxx, deklarētā dzīves vieta: xxx.
2.

Noteikt Lubānas novada BāriĦtiesas priekšsēdētāja pilnvaru
termiĦu no 2012.gada 26.oktobra līdz 2017.gada 25.oktobrim.

8.§
PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA 29.DECEMBRA NOLIKUMĀ Nr.12
PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMS „LUBĀNAS NOVADA GADA CILVĒKS”
(ZiĦo: I.Kraukle)
ĥemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes (17.10.2012., Protokols
Nr.10, 3.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
nolemj:
Veikt grozījumus pašvaldības apbalvojuma „Lubānas novada Gada cilvēks”
nolikumā:
3.nodaĜā „Nominācijas” izslēgt:
3.10. punktā vārdus – „ne vairāk kā 3 nominācijas”.
(6.pielikumā – 2009.gada 29.decembra Nolikums Nr.12 pašvaldības apbalvojums
„Lubānas novada Gada cilvēks” ar veiktajiem grozījumiem uz 1 lapas.)
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9.§
PAR PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMA „LUBĀNAS NOVADA GADA
CILVĒKS” NOMINĀCIJĀM
(ZiĦo: I.Kraukle)
ĥemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes (17.10.2012., Protokols
Nr.10, 4.§) lēmumu un izteiktos deputātu priekšlikumus pretendentu sadalei
nominācijās,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita
Slucka, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
nolemj:
1. Par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzināšanā pasniegt
Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks izglītībā” ANITAI
TROPAI, Lubānas vidusskolas pedagoăei.
2. Par nozīmīgu ieguldījumu kultūrā un novada vārda popularizēšanā pasniegt
Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks kultūrā”
jauktajam vokālajam ansamblim „NAKTSPUTNI”.
3. Par nesavtīgu ieguldījumu novada labā, pasniegt Lubānas novada
pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks labdarībā” GAIDOLITAI
PRIEDNIECEI, SIA „Lubānas Aptieka” vadītājai.
4. Par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību,
pasniegt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā
amatā” SANDRAI VALAINEI, Lubānas Mākslas skolas pedagoăei.
5. Par nozīmīgiem sasniegumiem mācībās, sportā, ārpusklases darbā, kas
veicinājuši Lubānas novada atpazīstamību valsts un pasaules mērogā,
pasniegt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada jaunietis”
MARGARITAI STĀMEREI, Lubānas vidusskolas audzēknei.
6. Par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā,
pasniegt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums”
EVALDAM LEONAM, OLGAI DEKSNEI, ANITAI ŽEIEREI, ERIKAI
LĪBEREI.
7. Par ieguldījumu lauku vides sakopšanā un lauku dzīvesveida popularizēšanā,
pasniegt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Lauku sētas saimnieks”
SPULGAI LEGZDIĥAI.
10.§
PAR GROZĪJUMIEM 2011.GADA 27.JANVĀRA (PROTOKOLS Nr.2, 8.§)
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.2 „PAR SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM
LUBĀNAS NOVADĀ”
(ZiĦo: M.Kotāne, A.KĜaviĦš)
ĥemot vērā Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas sēdes (21.10.2012.,
Protokols Nr.7, 1.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Līga
Špune, Anita Slucka, Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
nolemj:
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1. Izdarīt grozījumus 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā” un pieĦemt saistošos noteikumus
Nr. 13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības domes 2011.gada 27.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2 ”Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā””.
2. SaskaĦā ar likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību:
1.1. Saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Lubānas novada
pašvaldības domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2 ”Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā”” triju darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt Vides
aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai atzinuma
saĦemšanai.
1.2. Pēc atzinuma saĦemšanas saistošos noteikumus publicēt novada
pašvaldības mājas lapā, laikrakstā „Lubānas ZiĦas” un ar tiem
var iepazīties Lubānas novada domē, Tilta ielā 11, Lubānā,
Lubānas novadā.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
(7.pielikumā – Saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības
domes 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ”Par sociālajiem
pabalstiem Lubānas novadā”” un paskaidrojuma raksts uz 2 lapām.)
Deputāti Ilze Kraukle un Guntis Klikučs beidz darbu domes sēdē plkst.18,00.
11. §
ZEMES JAUTĀJUMI
(ZiĦo: A.OzoliĦa)
1. Par platības precizēšanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda
zemes vienībām Baložu ielā 1A un Barkavas ielā 28A, Lubānā, Lubānas novadā
Izskata Valsts zemes dienesta, juridiskā adrese: 11.novembra krastmala 31, Rīga,
ăenerāldirektores E.Baklānes - Ansbergas 2012.gada 17.septembra vēstuli Nr.204/4082 (Reă. 18.09.2012., Nr.1-12/359) par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā
ieskaitītajām zemes vienībām, izvērtē Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo
informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākĜus, iepazīstas ar vēstules pielikumā
minētajiem datiem par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda zemes vienību
grafiskajām platībām. ĥemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes
(22.10.2012., Protokols Nr.6, 8.§, 1.p.),
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Līga Špune, Anita Slucka, Ilgonis
Losāns, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
precizēt platības līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda zemei Lubānā,
Lubānas novadā:
•

Baložu ielā 1A, kadastra numurs īpašumam: 7013-005-0114, no 5681 m²
uz 5984 m²;

•

Barkavas ielā 28A, kadastra numurs īpašumam: 7013-004-0114, no 4472
m² uz 5059 m².

Lēmuma izrakstu izsūtīt: Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai,
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juridiskā adrese: Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4200.
(8.pielikumā – Valsts zemes dienesta ăenerāldirektores E.Baklānes - Ansbergas
vēstule ar pielikumu uz 5 lapām.)
2. Par zemes „Alīdas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
atsavināšanu Lubānas novada pašvaldībai
un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
1. Izskata jautājumu par zemes „Alīdas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
atsavināšanu Lubānas novada pašvaldībai un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
2. Izskatot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar
lietu saistītos apstākĜus, konstatēja:
2.1. nekustamais īpašums „Alīdas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra
numurs īpašumam: 7058-001-0129, reăistrēts zemesgrāmatā nav, zeme piekrīt
Lubānas novada pašvaldībai;
2.2. saimniecība sastāv no četrām zemes vienībām: 1.zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu: 7058-001-0129, platība - 2,13 ha, 2.zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu: 7058-004-0165, platība - 0,4728 ha, 3.zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu: 7058-005-0108, platība - 0,9030 ha, 4.zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu: 7058-016-0227, platība - 0,8661 ha, kopplatība – 4,3719 ha, uz 4.zemes
vienības atrodas nezināmai personai piederošas ēkas;
2.3. ar Indrānu pagasta 2005.gada 27.jūlija lēmumu, protokols Nr.13, 2.§ 6.p.,
Anita Baumanei piešėirta lietošanā zeme „Alīdās” 4,4 ha kopplatībā;
2.4. saskaĦā ar “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 23.panta 11.daĜas 3.punktu, Lubānas
novada pašvaldības dome ar 2010.gada 28.decembra sēdes lēmumu, protokols Nr.13,
13.§ 6.p., Anitai Baumanei tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz saimniecību
„Alīdas” un pieĦēma lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai, Anitai Baumanei tika
piedāvāts slēgt zemes nomas līgumu par visu iepriekš lietošanā bijušo zemi vai daĜu
no tās;
2.5. 2011.gada 27.maijā tika saĦemts Anitas Baumanes iesniegums, kurā viĦa
izsaka vēlmi nomāt no pašvaldības lietošanā bijušos zemesgabalus, 2011.gada
31.maijā tika noslēgts Zemes nomas līgums Nr.18 par zemes Indrānu pagasta
„Alīdās” nomu, 2012.gada 1.jīnijā no Anitas Baumanes tika saĦemts iesniegums, kurā
viĦa izsaka vēlmi lauzt zemes nomas līgumu, 2012.gada 26.jūnijā noslēgta vienošanās
starp Lubānas novada pašvaldību un Anitu Baumani par zemes nomas līguma
atcelšanu.
3. Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākĜus, sakarā ar to, ka zemes gabali nav nepieciešami pašvaldības
funkciju veikšanai, pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2.¹ daĜu /zemes
nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās
lietošanas tiesības izbeigšanās, un, ja minētajā termiĦā persona zemes nomas
pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieĦem lēmumu par attiecīgās zemes ieskaitīšanu
rezerves zemes fondā, ja lēmums tiek pieĦemts pēc 2009.gada 30.decembra/, 25.panta
3.daĜu /ja persona nenoslēdz zemes nomas līgumu uz visu tās pastāvīgā lietošanā
bijušo zemesgabalu vai tā daĜu, šī zeme atbilstoši pašvaldības lēmumam turpmāk
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izmantojama zemes reformas pabeigšanai/, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daĜas 17.punktu /dome izskata jautājumu un lemj par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu/, Ħemot vērā Attīstības un komunālo
jautājumu komitejas sēdes (22.10.2012., Protokols Nr.6, 8.§, 2.p.),
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Līga Špune, Anita Slucka, Ilgonis
Losāns, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
3.1. atsavināt Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu
„Alīdas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs īpašumam: 7058001-0129, kas sastāv no četrām zemes vienībām: 1.zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu: 7058-001-0129, platība - 2,13 ha, 2.zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu: 7058-004-0165, platība - 0,4728 ha, 3.zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu: 7058-005-0108, platība - 0,9030 ha, 4.zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu: 7058-016-0227, platība - 0,8661 ha;
3.2. atsavinātās četras zemes vienības: 1.zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu: 7058-001-0129, platība - 2,13 ha, 2.zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu: 7058-004-0165, platība - 0,4728 ha, 3.zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu: 7058-005-0108, platība - 0,9030 ha, 4.zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu: 7058-016-0227, platība - 0,8661 ha, ieskaitīt rezerves zemes fondā.
4. Lēmuma izrakstu izsūtīt: Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai,
juridiskā adrese: Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4200.
3. Par Indrānu pagasta padomes sēdes lēmuma atcelšanu,
nekustamā īpašuma „Lubānas meža kapi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
sadalīšanu divos atsevišėos īpašumos, par zemes piekritību
un nosaukumu piešėiršanu
Izskata Lubānas evaĦăēliski luteriskās draudzes, juridiskā adrese: Baznīcas iela 1,
Lubāna, Lubānas novads, pilnvarotās personas Lubānas novada pašvaldības
izpilddirektora I. Bodža 2012.gada 19.oktobra iesniegumu (Reă.Nr.1-12/388) par
Indrānu pagasta padomes sēdes lēmuma atcelšanu, kā arī izskata jautājumu par
nekustamā īpašuma „Lubānas meža kapi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
sadalīšanu divos atsevišėos īpašumos, par zemes gabalu piekritību / piederību un
nosaukumu piešėiršanu. ĥemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas
sēdes (22.10.2012., Protokols Nr.6, 8.§, 3.p.),
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Līga Špune, Anita Slucka, Ilgonis
Losāns, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. atcelt Indrānu pagasta padomes sēdes 2000.gada 20.jūlija sēdes lēmumu,
protokols Nr.8, 5.§ 3.p., par zemes piešėiršanu lietošanā un īpašumā par
samaksu ar izpirkšanas tiesībām par sertifikātiem Lubānas evaĦăēliski
luteriskajai draudzei;
2. sadalīt nekustamo īpašumu „Lubānas meža kapi”, kadastra numurs
īpašumam: 7058-011-0073, platība - 8,9 ha, divos atsevišėos īpašumos - jauna
nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes gabalu 1,79 ha platībā;
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3. sakarā ar to, ka atdalītais zemes gabals nepieciešams pašvaldības funkciju
veikšanai, zemesgabalu 1,79 ha platībā atzīt par Lubānas novada pašvaldībai,
reăistrācijas numurs: 90000054159, juridiskā adrese: Tilta iela 11, Lubāna,
Lubānas novads, piekrītošu zemi, piešėirt nosaukumu: „Jaunie kapi”, noteikt
lietošanas mērėi: kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un
krematoriju apbūve (kods: 0907);
4. paliekošajam – Lubānas evaĦăēliski luteriskās draudzes, reăistrācijas
numurs:90000458154, juridiskā adrese: Baznīcas iela 1, Lubāna, Lubānas
novads, mantojamajam zemes gabalam, noteikt platību – 7,11 ha, piešėirt
nosaukumu: „Lubānas meža kapi”, noteikt lietošanas mērėi: kapsētu teritorijas
un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (kods: 0907);
5. veicot zemes gabalu instrumentālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas.
(9.pielikumā – Izvērsts lēmums, Lubānas evaĦăēliski luteriskās draudzes iesniegums,
pilnvaras kopija, zemes gabala sadalījuma skices uz 5 lapām.)
12.§
PAR LUBĀNAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013. –
2024.GADAM PIRMĀS REDAKCIJAS PILNVEIDOŠANU
(ZiĦo: E.Rēvelis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daĜas 1.punktu un
16.10.2012. MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 87. un 87.2. apakšpunktu, Ħemot vērā Attīstības un
komunālo jautājumu komitejas sēdes (22.10.2012., Protokols Nr.6, 6.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Līga Špune, Anita Slucka, Ilgonis
Losāns, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Pilnveidot Lubānas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju atbilstoši
institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.
(Institūciju atzinumu iebildes un to ievērošana teritorijas plānojuma 2013.2024.gadam pirmās redakcijas pilnveidošana uz 10 lapām atrodas Lubānas novada
pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1-25.2. (Attīstības un komunālo
jautājumu komitejas sēžu protokoli un dokumenti pie tiem), 22.10.2012., Protokols
Nr.6, 4.pielikums.)
13.§
PAR LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS
STRATĒĂIJAS 2013.-2030.GADAM IZSTRĀDI
(ZiĦo: E.Rēvelis)
Pamatojoties uz „Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 5.panta pirmās daĜas
3.punktu, kas nosaka, ka pašvaldībai ir pienākums izstrādāt teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu - vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēăiju;
„Teritorijas attīstības plānošanas likuma” 12.panta pirmo daĜu, kas nosaka, ka vietējā
pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēăiju; „Attīstības
plānošanas sistēmas likuma” 6.panta ceturto daĜu, kas paredz, ka ilgtermiĦa teritorijas
attīstības plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas ilgtermiĦa attīstības
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prioritātes un telpisko perspektīvu, kā arī Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu
Nr. 970. „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 6.punktu, kas
regulē sabiedrības līdzdalības kārtību attīstības plānošanas procesa ierosināšanā un
attīstības plānošanas dokumenta izstrādē, Ħemot vērā Attīstības un komunālo
jautājumu komitejas sēdes (22.10.2012., Protokols Nr.6, 7.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Līga Špune, Anita Slucka, Ilgonis
Losāns, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Uzsākt Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2030.gadam
izstrādi.
2. Par Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.-2030.gadam
izstrādes vadītāju noteikt pašvaldības izpilddirektoru Ivaru Bodžu.
3. Apstiprināt Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.2030.gadam izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiĦus.
4. PaziĦojumu par Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.2030.gadam izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā
www.lubana.lv un laikrakstā „Lubānas ZiĦas”.
5. Domes lēmumu par Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēăijas 2013.2030.gadam izstrādes uzsākšanu elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un
reăionālās attīstības ministrijai un Vidzemes plānošanas reăionam.
(Pielikumā Nr. 10 – Darba uzdevums uz 3 lapām.)
14.§
PAR FINANSĒJUMU ASFALTA SEGUMA DAěĒJAI ATJAUNOŠANAI
LĪGO IELĀ, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ
(ZiĦo: I.Bodžs)
Sakarā ar izmaiĦām būvprojektā „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Lubānā” (Līgo
ielas, Lubānā, Lubānas novadā, pašteces kanalizācijas projektējamā vada pārvietošana
ceĜa joslā, lai neskartu drenāžas cauruli), kā rezultātā radās nepieciešamība atjaunot
ielas asfaltbetona segumu 145m2 platībā. Pašvaldībai ir iesniegta būvdarbu veicēja
papilddarbu tāme par summu Ls 4079,96. ĥemot vērā Attīstības un komunālo
jautājumu komitejas sēdes (22.10.2012., Protokols Nr.6, 5.§), Finanšu komitejas sēdes
(22.10.2012., Protokols Nr.7, 5.§) lēmumus,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Līga Špune, Anita Slucka, Ilgonis
Losāns, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Veikt Līgo ielas, Lubānā, Lubānas novadā, asfaltbetona seguma 145 m2 platībā
atjaunošanu, paredzot finanšu līdzekĜus Ls 4079,96 (četri tūkstoši septiĦdesmit
deviĦi lati, 96 santīmi) apmērā no pašvaldību autoceĜu (ielu) fonda līdzekĜiem.
(Pielikumā Nr.11 – Papilddarbu tāme asfaltbetona seguma nojaukšanai un
atjaunošanai Līgo ielā, Lubānā uz 1 lapas.)
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15.§
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKěA Nr.16,
OZOLU IELĀ 14, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, IZSOLES
REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU
(ZiĦo: I.Bodžs)
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 34.panta (2) daĜu,
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Nr.16, Ozolu ielā 14,
Lubānā, Lubānas novadā, izsoles noteikumu 10.punktu, 2012.gada 16.augusta izsoles
protokolu un pašvaldības grāmatvedības 2012.gada 18.oktobra apliecinājumu par
maksājumu nokārtošanu, Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas
sēdes (22.10.2012., Protokols Nr.6, 2.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Līga Špune, Anita Slucka, Ilgonis
Losāns, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Nr.16, Ozolu ielā 14,
Lubānā, Lubānas novadā, 2012.gada 16.augusta izsoles rezultātus.
2. Noslēgt līgumu ar SIA „Hereford Agro”, Reă.Nr.40003810667, par
nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Nr.16, Ozolu ielā 14, Lubānā, Lubānas
novadā, kadastra numurs: 7013 9001069 pirkumu Ls 1580 (viens tūkstotis
pieci simti astoĦdesmit latu) vērtībā.
(Izsoles protokola kopija, grāmatvedības apliecinājums, maksājuma uzdevumi
Nr.63136 un Nr.54244 uz 4 lapām atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā,
pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1-25.2. (Attīstības un komunālo jautājumu komitejas
sēžu protokoli un dokumenti pie tiem), 22.10.2012., Protokols Nr.6, 1.pielikums.)
16.§
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKěA Nr.1,
PARKA IELĀ 12, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, ATSAVINĀŠANAS
REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU
(ZiĦo: I.Bodžs)
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 14.panta (2) daĜu,
Svetlanas Strodes 26.07.2012. iesniegumu (Reă.27.07.2012., Nr.1-22/97) par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu un pašvaldības grāmatvedības 2012. gada
18.oktobra apliecinājumu par maksājumu nokārtošanu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Līga Špune, Anita Slucka, Ilgonis
Losāns, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Nr.1 Parka ielā 12,
Lubānā, Lubānas novadā atsavināšanas rezultātus.
2. Noslēgt līgumu ar Svetlanu Strodi, personas kods: xxx, par nekustamā
īpašuma – dzīvokĜa Nr.1 Parka ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra
numurs 7013 9000277 pirkumu Ls 1000 (viens tūkstotis latu) vērtībā.
(Grāmatvedības apliecinājums, maksājuma uzdevuma izraksts Nr.27 uz 2 lapām
atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1-25.2.
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(Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēžu protokoli un dokumenti pie tiem),
22.10.2012., Protokols Nr.6, 2.pielikums.)
17.§
IESNIEGUMI
(ZiĦo: T.Salenieks)
1. Par izdevumu segšanu Renātes Porukas audžuăimenei
Izskata Ineses Smikovskas 22.10.2012. iesniegumu (Reă.Nr.1-22/192) ar lūgumu
atmaksāt izdevumus par briĜĜu iegādi viĦas ăimenē ievietotajai Renātei Porukai par
kopējo summu Ls 54,68, no tiem Ls 35 - ir briĜĜu cena, bet ceĜa izdevumi (benzīns)
sastāda Ls 19,68. Renāte Poruka audžuăimenē ievietota kopš 2011.gada 31.marta.
ĥemot vērā Lubānas novada BāriĦtiesas sēdes lēmumu un saskaĦā ar Finanšu
komitejas sēdes (22.10.2012., Protokols Nr.7, 6.§, 1.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Līga Špune, Anita Slucka, Ilgonis
Losāns, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Kompensēt Renātes Porukas audžuăimenei – Inesei Smikovskai, dzīvo:
„Grantājos”, Barkavas pagastā, Madonas novadā, izdevumus par briĜĜu iegādi
un šai sakarā nepieciešamos ceĜa izdevumus par kopējo summu Ls 54,68
(piecdesmit četri lati, 68 santīmi) no Lubānas novada sociālā dienesta
apstiprinātā budžeta 2012.gadam sociālajiem pabalstiem plānotajiem līdzekĜiem.
(Izdevumus pierādošie dokumenti uz 2 lapām atrodas Lubānas novada pašvaldības
arhīvā, pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1-25.4. (Finanšu komitejas sēžu protokoli un
dokumenti pie tiem), 22.10.2012., Protokols Nr.7, 3.pielikums.)
2. Par Lubānas novada sociālā dienesta iesniegumu pašvaldības paredzētā
finansējuma audžuăimenei palielināšanai
Izskata Lubānas novada sociālā dienesta direktores I.Līberes 18.10.2012.
iesniegumu Nr.1-1/341, (Reă.19.10.2012., Nr.1-13/81) ar lūgumu palielināt
paredzēto pašvaldības finansējumu audžuăimenēm – Ineses un Jurija Smikovsku
ăimenei Renātes Porukas uzturam no Ls 60 mēnesī uz Ls 80 mēnesī.
Ar 2011.gada 28.aprīĜa Lubānas novada domes lēmumu (Protokols Nr.5, 6.§) tika
noteikts pabalsts bērna uzturam LVL 45 mēnesī. Sakarā ar grozījumiem MK
noteikumos „Audžuăimenes noteikumi” pabalsta apmērs tika noteikts atbilstoši
noteikumu spēkā esošajai redakcijai. Ministru kabineta noteikumu Nr.1036
„Audžuăimenes noteikumi” 43.1. apakšpunkts nosaka, ka „Pabalstu bērna uzturam
un pabalstu apăērba un mīkstā inventāra iegādei audžuăimenei izmaksā no tās
pašvaldības budžeta līdzekĜiem, kura noslēgusi līgumu ar audžuăimeni. Pašvaldība
nosaka pabalsta apmēru bērna uzturam, Ħemot vērā, ka tas mēnesī nedrīkst būt
mazāks Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekĜu apmēru bērnam”.
Ministra kabineta noteikumu Nr. 348 „Noteikumi par minimālo uzturlīdzekĜu
apmēru bērnam” 2.punkts nosaka, ka „Katra vecāka pienākums ir katru mēnesi
nodrošināt saviem bērniem minimālos uzturlīdzekĜus šādā apmērā: 2.1. katram
bērnam no viĦa piedzimšanas līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai - 25% apmērā no
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas; 2.2. katram bērnam no
septiĦu gadu vecuma līdz 18.gadu vecuma sasniegšanai – 30% apmērā no ministru
15

kabineta noteiktā minimālās mēneša darba algas. ” 2010.gada 30.novembra Ministru
kabineta noteikumu Nr.1096 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifa likmi” 2.punkts nosaka, ka „Minimālā mēneša darba alga
normālā darba laika ietvaros ir 200 latu”.
ĥemot vērā, ka Lubānas novada dome vairākkārt saĦēmusi iesniegumus no
audžuăimenēm par papildus nepieciešamo izdevumu segšanu bērnu uzturam, Ħemot
vērā ka valstī ir progresējošs patēriĦa preču cenu kāpums, ir nepieciešams lemt par
pabalsta bērna uzturam palielināšanu.
Noklausījusies sēdes vadītāja, domes priekšsēdētāja T.Salenieka sniegto
informāciju, izvērtējot Sociālā dienesta direktores Ineses Līberes priekšlikumus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu, MK noteikumu
Nr.1036 „Audžuăimenes noteikumi” 43.1. apakšpunktu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte
Kotāne, Inese Lībere, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Līga Špune, Anita Slucka, Ilgonis
Losāns, Juris Mitjakovs), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Lubānas novada pašvaldības pabalsts bērna uzturam, katram bērnam
audžuăimenē mēnesī tiek noteikts LVL 80 (astoĦdesmit lati) apmērā.
Sēdi slēdz plkst. 19,00.
Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs:

Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:

Diāna Krieva

Parakstīts __________________________________________
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