LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA
NodokĜu maksātāja reăistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830
Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv

DOMES

SĒDES PROTOKOLS
Lubānā

2014.gada 27.martā

Nr. 3

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,
Iveta PEILĀNE,
Laila OZOLIĥA,
Rudīte KOLĀTE,
Lana KUNCE,
Guntis KLIKUČS.
Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Ingrīda LOGINA,
pašvaldības galvenā grāmatvede; Aija OZOLIĥA, nekustamā
īpašuma speciāliste.
Nepiedalās –
Deputāti:
Aigars NOVIKS, Ilgonis LOSĀNS (sakarā ar savu tiešo darbu).

Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks atklāj sēdi un aicina
apstiprināt darba kārtību.
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Lana Kunce,
Līga Špune, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
nolemj:
Apstiprināt DARBA KĀRTĪBU:
1. Par pašvaldības darba aktualitātēm.
2. Par īres līguma pārslēgšanu ar īrnieka pilngadīgu ăimenes locekli – Dzintru Zālīti,
sakarā ar īrnieka nāvi.
3. Par adrešu piešėiršanu adresācijas objektiem Lubānas pilsētā un Indrānu pagastā.
4. Par lietošanas tiesību izbeigšanu Ēvaldam Diuram un Zigurdam Diuram uz zemi
Latgales ielā 29, Lubānā, Lubānas novadā, un zemes piekritību pašvaldībai.
5. Par
platību
precizēšanu
pašvaldībai
piekrītošajām
zemes vienībām Lubānas pilsētā, Lubānas novadā.
6. Par zemesgabalu atdalīšanu no zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes
Lubānas pilsētā, Lubānas novadā.
7. Par nosaukuma maiĦu nekustamajam īpašumam „Vijas”, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā.

8. Par debitoru parāda izslēgšanu no bilances.
9. Par Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra laboratorijas līdzdalības maksas
apstiprināšanu.
10. Par Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra dienas stacionāra maksas
pakalpojuma apstiprināšanu.
11. Par kultūras un izklaides pasākumu ieejas maksas izcenojumu apstiprināšanu.
12. Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas Projektu konkursā „Sporta
inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” ar projektu „Sporta inventāra iegāde
Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēm”.
13. Par vienreizēju pabalstu simtgadniecei jubilejā.
14. Par izmaiĦām „Nolikuma par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām
Lubānas novada pašvaldībā” 1.pielikumā „Lubānas novada domes amatpersonu,
pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts””.
15. Par Ineses Mežules atbrīvošanu no Iepirkumu komisijas locekĜa amata veikšanas.
16. Par Astrīdas Somas apstiprināšanu Iepirkumu komisijas sastāvā.
17. Par pašvaldības kustamās mantas - automašīnas VOLVO V-70, reă. Nr. GZ-3664
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
18. Par pašvaldības struktūrvienības „Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”
nolikumu.
Plkst.14,10 deputāte Laila OzoliĦa sāk darbu domes sēdē.
1.§
PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM
(ZiĦo: T.Salenieks, I.Bodžs, I.Peilāne)
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē deputātus par savu darbu un dalību pasākumos
starplaikā starp domes sēdēm:
- 19.03. tikšanās ar Valsts autoceĜu uzturētāju;
- 21.03. dalība pasākumā „Latviešu pēdas Sibīrijā”;
- 25.03. dalība novada pasākumā sakarā ar Represēto piemiĦas dienu;
- 26.03. dalība Vidzemes plānošanas reăiona sēdē Cēsīs.
Komiteju priekšsēdētāji informē par sēdēs skatītajiem, bet domes sēdes darba kārtībā
neiekĜautajiem jautājumiem.
Pašvaldībās izpilddirektors I.Bodžs ziĦo par pašvaldības darbību starplaikā starp domes
sēdēm.
(Pielikumā Nr.1 – I.Bodža ziĦojums uz 1 lapas.)
2.§
PAR ĪRES LĪGUMA PĀRSLĒGŠANU AR ĪRNIEKA PILNGADĪGU ĂIMENES
LOCEKLI – DZINTRU ZĀLĪTI, SAKARĀ AR ĪRNIEKA NĀVI
(ZiĦo: I.Bodžs)
Izskata Dzintras Zālītes 05.03.2014. iesniegumu (Reă.Nr.2.11/28) par dzīvokĜa īres
līguma pārslēgšanu par dzīvokli Nr.1, „Meirānu Stacija”, Meirānu ciems, Indrānu
pagasts, Lubānas novads, sakarā ar viĦas ăimenes locekĜa un iepriekšējā īrnieka Aivara
Zālīša nāvi.
Likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 2.daĜa nosaka, ka „Īrnieka nāves vai
rīcībnespējas gadījumā kā arī dzīvesvietas maiĦas gadījumā pilngadīgs ăimenes loceklis,
ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ăimenes locekĜi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamā telpas īres
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līguma noslēgšanu ar viĦu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma
nosacījumus”.
Pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14.panta 2.daĜu, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daĜas 2.punktu, otrās daĜas 3.punktu un Finanšu un
Attīstības komitejas sēdes 20.03.2014. (Protokols Nr.3, 1.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana Kunce,
Līga Špune, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Laila OzoliĦa), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
nolemj:
Noslēgt ar Dzintru Zālīti dzīvojamās telpas īres līgumu uz nenoteiktu laiku par
dzīvokli Nr.1, „Meirānu Stacija”, Meirānu ciems, Indrānu pagasts, Lubānas
novads.
3.§
PAR ADREŠU PIEŠĖIRŠANU ADRESĀCIJAS OBJEKTIEM LUBĀNAS PILSĒTĀ
UN INDRĀNU PAGASTĀ
(ZiĦo: A.OzoliĦa)
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par Valsts
zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas vadītājas S.Krūklītes 2014.gada 22.janvāra
iesniegumu Nr.2-04.1-V/61 (Reă. Nr.2.05/19) „Par vienu adresi vairākiem adresācijas
objektiem Lubānas novadā”, kurā minēts par konstatētiem gadījumiem, kad Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vairākiem adresācijas objektiem reăistrēta
un tiek izmantota viena adrese, kas ir pretrunā ar „Adresācijas sistēmas noteikumu”
prasībām.
Izvērtē pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākĜus, lai nodrošinātu nepārprotamu katra adresācijas objekta identificēšanu,
pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 2.daĜu,
atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 6.punkta 2.apakšpunktam, saskaĦā Lubānas novada pašvaldības
2013.gada 25.aprīĜa domes sēdē apstiprināto teritorijas plānojumu un pieĦemtajiem
saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam
grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Ħemot vērā Valsts
zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas iesniegto informāciju, Finanšu un attīstības
komitejas 20.03.2014. sēdes (Protokols Nr.3, 2.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana Kunce,
Līga Špune, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Laila OzoliĦa), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
nolemj:
piešėirt adreses Lubānas novada adresācijas objektiem:
Īpašuma
kadastra
numurs
un
īpašuma
nosaukums
7058-0120017
„AvotiĦi”

Zemes
vienības
apzīmējums

Būves
kadastra
apzīmējums
un
būves nosaukums

Piešėirtā adrese

7058-0120017

7058-012-0017003
Dzīvojamā māja

„Vecumu
AvotiĦi”,
Indrānu pag.,
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7013-0010015
Baznīcas iela
9
7058-0110052
„VēsmiĦas”

7013-0010015

7013-001-0015002
Kafejnīca

7058-0110052

7058-0010001
„Mendaugas”

7058-0010001

7058-011-0052002
Dzīvojamā māja
7058-011-0052007 Šėūnis
7058-001-0001001
Dzīvojamā māja
7058-001-0001002 Šėūnis
7058-001-0001003 Kūts

Lubānas nov.
Baznīcas iela
9A, Lubāna,
Lubānas nov.
„VēsmiĦu
mājas”,
Indrānu pag.,
Lubānas nov.
„Mendaugas”,
Indrānu pag.,
Lubānas nov.

Lēmuma izrakstus izsūtīt:
1. Maijai Krustai uz adresi: Latgales iela 65, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830 (1
eks. par adreses „Vecumu AvotiĦi” piešėiršanu);
2. Osvaldam PauliĦam uz adresi: Izmēăinātāju iela 8-19, PriekuĜi, PriekuĜu pag.,
PriekuĜu nov., LV-4126 (1 eks. par adreses Baznīcas iela 9A piešėiršanu);
3. Jurim Morim uz adresi: „Mēneslīcis”, Indrānu pag., Lubānas nov., LV-4830 (1
eks. par adreses VēsmiĦu mājas” piešėiršanu);
4. Dzintaram Rubenim uz adresi: Rasas iela 13, Jelgava, LV-3002 (1 eks. par
adreses „Mendaugas” piešėiršanu);
5. Valsts Zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai uz adresi: Rīgas iela 47,
Valmiera, LV-4201 (1.eks.);
6. nekustamā īpašuma speciālistei Aijai OzoliĦai (1 eks.).
(Pielikumā Nr.2 – Adresācijas objektu izvietojuma skices uz 4 lapām.)
4.§
PAR LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU ĒVALDAM DIURAM UN ZIGURDAM
DIURAM UZ ZEMI LATGALES IELĀ 29, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, UN
ZEMES PIEKRITĪBU PAŠVALDĪBAI
(ZiĦo: A.OzoliĦa)
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par Valsts
zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas Madonas biroja vadītāja J.PīzeĜa 2014.gada
4.marta iesniegumu „Par kadastra datu labošanu” (Reă. Nr.2.05/34).
Izvērtē informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākĜus, konstatē, ka Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas reăistrā nekustamajā īpašumā Latgales ielā 29, Lubānā,
Lubānas nov., Valsts zemes dienests ir veicis izmaiĦas – ēkām ar kadastra
apzīmējumiem: 7013-002-0066-001 un 7013-002-0066-002 mainīts piederības statuss no
„pieder zemes īpašniekiem” uz „jaukta būvju piederība” un nomainīts divu kadastra
subjektu īpašumtiesību veids no „īpašnieks” uz „lietotājs”, līdz ar to izbeidzamas
lietošanas tiesības uz zemi.
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Iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju,
pamatojoties uz Valsts zemes dienesta iesniegto informāciju par kadastra datu labošanu,
pamatojoties uz „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 26.panta pirmās daĜas 3.punktu, 26.panta otro daĜu,
saskaĦā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sesto daĜu, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
20.03.2014. sēdes (Protokols Nr.3, 3.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana Kunce,
Līga Špune, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Laila OzoliĦa), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
nolemj:
1. izbeigt lietošanas tiesības Ēvaldam Diuram (uz 1/8 domājamo daĜu) un
Zigurdam Diuram (uz 1/8 domājamo daĜu), uz zemi Latgales ielā 29, Lubāna,
Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7013-002-0066, zemes gabala kopplatība
– 4065 m².
2. Lubānas novada pašvaldībai, reăistrācijas numurs: 90000054159, piekrīt
¼ domājamā daĜa no zemes gabala Latgales iela 29, Lubāna, Lubānas nov., kadastra
numurs īpašumam: 7013-002-0066, zemes gabala kopplatība - 4065 m².
3. piedāvāt Ēvaldam Diuram un Zigurda Diuras mantiniekiem slēgt zemes
nomas līgumus par augstāk minēto daĜu no zemes gabala uz lietošanā bijušo zemi
Latgales ielā 29, Lubāna, Lubānas nov., un sniegt motivētu atbildi trīs mēnešu laikā.
(Pielikumā Nr.3 – izvērstais lēmums (administratīvais akts) uz 1 lapas. VZD iesniegums
glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā pastāvīgi glabājamā 2014.gada lietā
Nr.2.05/34 „SaĦemtie dokumenti par pašvaldības kompetencē esošo funkciju izpildi
(politikas, koordinācijas, pārraudzības, darbības izpildījuma, pakalpojumu sniegšanas
jautājumiem, saĦemto dokumentu reăistrs, reăistrs”.)
5.§
PAR PLATĪBU PRECIZĒŠANU PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠAJĀM
ZEMES VIENĪBĀM LUBĀNAS PILSĒTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ
(ZiĦo: A.OzoliĦa)
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par Valsts
zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas vadītājas S.Krūklītes 2014.gada 13.februāra
iesniegumu Nr.2-04.1-V/91 (Reă.Nr.2.05.24) „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”,
kurā minēts, ka Valsts zemes dienests izsūta pašvaldībām datu atlases sarakstus no
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas izvērtēšanai un informācijas
aktualizēšanai.
Izvērtē pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākĜus, lai nodrošinātu aktuālu datu reăistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā, pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās”
6.pantu, Ħemot vērā Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas iesniegto
informāciju, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 20.03.2014. sēdes (Protokols
Nr.3, 4.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana Kunce,
Līga Špune, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Laila OzoliĦa), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
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nolemj:
precizēt platības Lubānas novada Lubānas pilsētas zemes vienībām, kurām kā
lietotājs vai tiesiskais valdītājs reăistrēta pašvaldība:
Nr.

Īpašuma
nosaukums

Īpašuma
kadastra
numurs

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Precizētā
platība,
m²

1.

Latgales
iela

7013-0020154

7013-002-0154

22 431

2.

Ozolu iela
24

7013-0050057

7013-005-0057

3641

3.

Vidzemes
iela

7013-0050091

7013-005-0091

12 068

4.

Melioratoru
iela

7013-0050109

7013-005-0109

1019

5.

Brīvības
iela 17

7013-0020118

7013-002-0118

14 312

6.

DzelzceĜa
iela

7013-0050118

7013-005-0118

9520

7.

Lauku iela

7013-0050150

7013-005-0150

7821

8.

Cesvaines
iela

7013-0050151

7013-005-0151

9499

Lēmuma izrakstus izsniegt:
1. Valsts Zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai uz adresi: Rīgas iela 47,
Valmiera, LV-4201 (1.eks.);
2. galvenajai grāmatvedei Ingrīdai Loginai (1 eks.);
3. nekustamā īpašuma speciālistei Aijai OzoliĦai (1 eks.).
6.§
PAR ZEMESGABALU ATDALĪŠANU NO ZEMES REFORMAS PABEIGŠANAI
PAREDZĒTĀS ZEMES LUBĀNAS PILSĒTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ
(ZiĦo: A.OzoliĦa)
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par akciju
sabiedrības „Sadales tīkls” ZiemeĜaustrumu ekspluatācijas daĜas nekustamā īpašuma
speciālistes Tatjanas Gredzenas 2014.gada 28.februāra iesniegumu Nr.30EF60-14.06/249
(Reă. 05.03.2014., Nr.2.05/35) „Par zemes sadalīšanu un adreses piešėiršanu”, kurā
minēts, ka AS „Sadales tīkls” uztur un apsaimnieko energoapgādes objektus –
transformatoru apakšstacijas TP-4411 un TP-4430, kuras paredzēts reăistrēt
zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā, līdz ar to lūdz nodalīt no
zemes reformas pabeigšanai paredzētās zemes zemesgabalus, kuri nepieciešami augstāk
minēto transformatoru apakšstaciju uzturēšanai, kā arī lūdz nodrošināt piekĜuves iespēju
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energoapgādes objektiem, piešėirt jaunizveidotajiem zemes gabaliem nosaukumus,
adreses un lietošanas mērėus.
Izvērtē pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākĜus, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 8.panta 4.¹ daĜu, saskaĦā ar „Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daĜu, 15.panta pirmo daĜu, pamatojoties uz
2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 8.punktu, saskaĦā ar 2006.gada 20.jūnija MK noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 16.1.punktu, Ħemot vērā Lubānas novada
pašvaldības 2013.gada 25.aprīĜa domes sēdē apstiprināto teritorijas plānojumu un
pieĦemtos saistošos noteikumus Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.2024.gadam grafiskā daĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
6.4.2.punktu, kā arī akciju sabiedrības „Sadales tīkls” ZiemeĜaustrumu ekspluatācijas
daĜas nekustamā īpašuma speciālistes T.Gredzenas iesniegumu, Finanšu un attīstības
komitejas 20.03.2014. sēdes (Protokols Nr.3, 5.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana Kunce,
Līga Špune, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Laila OzoliĦa), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
nolemj:
1. sadalīt nekustamo īpašumu – rezerves zemes fondā ieskaitīto zemesgabalu
Stacijas iela 7, Lubāna, Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7013-005-0056,
kopplatība – 32 657 m², divos atsevišėos īpašumos saskaĦā ar pievienoto skici:
jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemesgabalu 160 m² platībā,
piešėirt adresi: Meirānu iela 2C, Lubāna, Lubānas nov., noteikt zemes vienības
statusu – rezerves zemes fonda zeme, noteikt zemes lietošanas mērėi: ar
maăistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maăistrālajiem naftas, naftas
produktu, ėīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruĜvadiem saistīto būvju, ūdens
Ħemšanas un notekūdeĦu attīrīšanas būvju apbūve (kods: 1201);
pēc atdalīšanas paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7013-005-0056, platība – 32 497
m², noteikt zemes vienības statusu – rezerves zemes fonda zeme, noteikt zemes
lietošanas mērėi: rūpnieciskās ražošanas uzĦēmumu apbūve (kods: 1001),
saglabāt adresi – Stacijas iela 7, Lubāna, Lubānas nov.;
2. sadalīt nekustamo īpašumu – zemes reformas pabeigšanai paredzēto
zemesgabalu „Rugāji 1”, Lubāna, Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam:
7013-005-0088, kopplatība – 29 166 m², divos atsevišėos īpašumos saskaĦā ar
pievienoto skici:
jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemesgabalu 200 m² platībā,
piešėirt adresi: Cesvaines iela 4, Lubāna, Lubānas nov., noteikt zemes vienības
statusu – rezerves zemes fonda zeme, noteikt zemes lietošanas mērėi: ar
maăistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maăistrālajiem naftas, naftas
produktu, ėīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruĜvadiem saistīto būvju, ūdens
Ħemšanas un notekūdeĦu attīrīšanas būvju apbūve (kods: 1201);
pēc atdalīšanas paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7013-005-0088, platība – 28 966
m², piešėirt adresi – Cesvaines iela 6, Lubāna, Lubānas nov., noteikt zemes
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vienības statusu – zeme zemes reformas pabeigšanai, noteikt zemes lietošanas
mērėi: rūpnieciskās ražošanas uzĦēmumu apbūves zeme (kods: 1001).
(Pielikumā Nr.4 – izvērstais lēmums (administratīvais akts), īpašumu sadalījuma skices
uz 4 lapām. AS „Sadales tīkls” iesniegums un dokumenti pie tā glabājas Lubānas novada
pašvaldības arhīvā pastāvīgi glabājamā 2014.gada lietā Nr.2.05/35 „SaĦemtie
dokumenti par pašvaldības kompetencē esošo funkciju izpildi (politikas, koordinācijas,
pārraudzības, darbības izpildījuma, pakalpojumu sniegšanas jautājumiem, saĦemto
dokumentu reăistrs, reăistrs”.)
7.§
PAR NOSAUKUMA MAIĥU NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM „VIJAS”, INDRĀNU
PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ
(ZiĦo: A.OzoliĦa)
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par
zemnieku saimniecības „CeriĦi” pārvaldnieka Aināra Spridzēna 2014.gada 17.marta
iesniegumu (Reă.Nr.2.05/46) par nosaukuma maiĦu nekustamajam īpašumam „Vijas”,
Indrānu pag., Lubānas nov.
Izvērtē informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākĜus, konstatē, ka Madonas rajona
tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.119
2014.gada 7.martā nostiprināts nekustamais īpašums „Vijas”, Indrānu pag., Lubānas nov.,
kas sastāv no divām zemes vienībām, ēkas un būves īpašuma sastāvā neietilpt; Indrānu
pagastā jau ir adresācijas objekts „Vijas”, līdz ar to šim nekustamajam īpašumam ir
maināms nosaukums.
Iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju,
pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daĜu
un 15.panta pirmo daĜu, Ħemot vērā ZS „CeriĦi” iesniegumu, Ħemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 20.03.2014. sēdes (Protokols Nr.3, 6.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana Kunce,
Līga Špune, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Laila OzoliĦa), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
nolemj:
nekustamajam īpašumam „Vijas”, Indrānu pagasts, Lubānas nov., īpašuma
kadastra numurs: 7058-010-0026, kas sastāv no divām zemes vienībām, mainīt
nosaukumu uz „Vijas 1”, Indrānu pag. Lubānas nov..
(Pielikumā Nr.5 – izvērstais lēmums (administratīvais akts) uz 1 lapas. ZS „CeriĦi”
iesniegums un dokumenti pie tā glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā pastāvīgi
glabājamā 2014.gada lietā Nr.2.05/46 „SaĦemtie dokumenti par pašvaldības kompetencē
esošo funkciju izpildi (politikas, koordinācijas, pārraudzības, darbības izpildījuma,
pakalpojumu sniegšanas jautājumiem, saĦemto dokumentu reăistrs, reăistrs”.)
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8.§
PAR DEBITORU PARĀDA IZSLĒGŠANU NO BILANCES
(ZiĦo: I.Logina)
SaskaĦā ar grāmatvedības uzskaites datiem debitoru sastāvā atrodas SIA „KOLORS”
parāds EUR 30,95. Parāds izveidojies 2010.gadā par mazumtirdzniecībai piegādāto
vietējo laikrakstu „Lubānas ziĦas”.
Atbilstoši Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistra datiem, komercsabiedrība SIA
„Kolors” 2013.gada 1.martā izslēgta no UzĦēmumu reăistra (UzĦēmumu reăistra
Jēkabpils reăionālās nodaĜas 01.03.2013. lēmums Nr. 14-10/32098). ĥemot vērā Finanšu
un attīstības komitejas 20.03.2014. sēdes (Protokols Nr.3, 7.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana Kunce,
Līga Špune, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Laila OzoliĦa), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
nolemj:
Sakarā ar komercsabiedrības SIA „KOLORS” likvidēšanu un izslēgšanu no
UzĦēmumu reăistra, norakstīt debitora parādu EUR 30,95 (trīsdesmit euro, 95
centi) apmērā.
9.§
PAR LUBĀNAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA
LABORATORIJAS LĪDZDALĪBAS MAKSAS APSTIPRINĀŠANU
(ZiĦo: I.Logina)
Pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas
24.02.2014. sēdes (Protokols Nr. 2, 1.§) lēmumu par Lubānas veselības un sociālās
aprūpes centra laboratorijas pacientu līdzdalības maksas apstiprināšanu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana Kunce,
Līga Špune, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Laila OzoliĦa), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
nolemj:
apstiprināt šādas Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centra laboratorijas
pacientu ar ăimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu līdzdalības maksas (EUR):
1) klīniskā asins analīze
0,70
2) klīniskā asins analīze un eritrocītu grimšanas ātruma (EGĀ) noteikšana
1,00
3) pilna klīniskā asins analīze (+ formula-mikroskopija) un EGĀ noteikšana
1,40
4) urīna analīze
0,70
5) bioėīmiskā asins analīze vienā vai divās monovetēs
2,55.
(Pielikumā Nr.6 – Aprēėins - Laboratorija – pacientu līdzdalības maksājumi ar ăimenes
ārsta vai speciālista nosūtījumu uz 1 lapas.)
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10.§
PAR LUBĀNAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA DIENAS
STACIONĀRA MAKSAS PAKALPOJUMA APSTIPRINĀŠANU
(ZiĦo: I.Logina)
Pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas
24.02.2014. sēdes (Protokols Nr.2, 1.§) lēmumu par Lubānas veselības un sociālās
aprūpes centra dienas stacionāra maksas pakalpojuma apstiprināšanu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana Kunce,
Līga Špune, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Laila OzoliĦa), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
nolemj:
Apstiprināt Lubānas novada Sociālā dienesta Veselības un sociālās aprūpes centra
dienas stacionārā maksas pakalpojuma izcenojumu par ēdināšanu un nakts
izmitināšanu EUR 5,00 (pieci euro) diennaktī vienai personai.
(Pielikumā Nr.7 – Izmaksu aprēėins – Sociālās aprūpes nodaĜā uz 1 lapas.)
11.§
PAR KULTŪRAS UN IZKLAIDES PASĀKUMU IEEJAS MAKSAS IZCENOJUMU
APSTIPRINĀŠANU
(ZiĦo: I.Logina)
Izskata Lubānas kultūras nama direktores Velgas Puzules 18.03.2014. iesniegumu
(Reă.19.03.2014., Nr.132) par nepieciešamību veikt pašvaldībā apstiprināto ieejas maksu
kultūras un izklaides pasākumos pārskatīšanu sakarā ar honorāru maksas pieaugumu
māksliniekiem, kā arī veikt ieejas biĜešu cenu noapaĜošanu ērtākai skaidras naudas
atlikumu izsniegšanai. ĥemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 20.03.2014. sēdes
(Protokols Nr.3, 8.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana Kunce,
Līga Špune, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Laila OzoliĦa), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
nolemj:
Apstiprināt šādus ieejas maksas izcenojumus kultūras un izklaides pasākumos:
EUR
jaunais
izcenojums
Meirānu Tautas namā
1. Vietējo un starpnovadu pašdarbības kolektīvu koncerts, izrāde, uzvedums u.c.
pasākumi (izĦemot deju un atpūtas pasākumi (balles))
1,50
atlaide 100 % pirmsskolas vecuma bērniem
(līdz 6 gadu vecumam) bez sēdvietas
0
atlaide skolēniem (uzrādot skolēna apliecību 50 %)
1,00
2. Viesmākslinieku koncerts, izrāde, uzvedums,
deju vakars (balle) u.c. pasākumi
10

3,00;3,50;4,50

Pēc plkst. 2300 biĜetes cena uz deju vakaru (balli)
tiek paaugstināta par

1,00

BiĜetes cenu konkrētajam pasākumam apstiprinātajā diapazonā nosaka kultūras iestādes
vadītājs, Ħemot vērā līgumā noteikto honorāru viesmāksliniekam un prognozējot
apmeklētāju skaitu.
3. Viesmākslinieku koncerts, izrāde, uzvedums u.c.
pasākumi bērniem un skolēniem

1,50

4. BiĜetes cena var atšėirties no apstiprinātās, ja pasākuma finansēšanai tiek piesaistīti
projektu līdzekĜi.
Ieejas maksu izcenojumi Meirānu Tautas namā ir spēkā no 2014.gada 1.maija.
Lubānas Kultūras namā
1. Vietējo un starpnovadu pašdarbības kolektīvu koncerts, izrāde, uzvedums u.c.
pasākumi (izĦemot deju un atpūtas pasākumi (balles))
1,50
atlaide 100 % pirmsskolas vecuma bērniem
(līdz 6 gadu vecumam) bez sēdvietas
0
2. Viesmākslinieku koncerts, izrāde, uzvedums,
deju vakars (balle) u.c. pasākumi

3,00; 4,50

Pēc plkst. 2300 biĜetes cena uz deju vakaru (balli) tiek paaugstināta par 1,50 euro .
BiĜetes cenu konkrētajam pasākumam apstiprinātajā diapazonā nosaka kultūras iestādes
vadītājs, Ħemot vērā līgumā noteikto honorāru viesmāksliniekam un prognozējot
apmeklētāju skaitu.
3. Viesmākslinieku koncerts, izrāde, uzvedums u.c.
pasākumi bērniem un skolēniem

1,50

4. Kinoizrādes apmeklējums
vienai personai par vienu izrādi

1,50

5. BiĜetes cenas var atšėirties no apstiprinātās, ja pasākuma finansēšanai tiek piesaistīti
projektu līdzekĜi.
Ieejas maksu izcenojumi Lubānas Kultūras namā ir spēkā no 2014.gada 1.aprīĜa.
12.§
PAR PIEDALĪŠANOS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJAS PROJEKTU
KONKURSĀ „SPORTA INVENTĀRA IEGĀDE VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDĒS” AR PROJEKTU „SPORTA INVENTĀRA IEGĀDE LUBĀNAS
NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM”
(ZiĦo: I.Bodžs)
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Pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas
20.03.2014. sēdes (Protokols Nr.3, 9.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana Kunce,
Līga Špune, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Laila OzoliĦa), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Iesniegt projektu „Sporta inventāra iegāde Lubānas novada pašvaldības
izglītības iestādēm” Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā projektu
konkursā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” par projekta
kopējām izmaksām EUR 4511 (četri tūkstoši pieci simti vienpadsmit euro), no
kurām EUR 2255,50 (divi tūkstoši divi simti piecdesmit pieci euro, 50 centi)
sastāda pašvaldības līdzfinansējums.
2. Projekta līdzfinansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekĜiem.
13.§
PAR VIENREIZĒJU PABALSTU SIMTGADNIECEI JUBILEJĀ
(ZiĦo: I.Logina)
Pamatojoties uz pašvaldības un valsts datu reăistros pieejamo informāciju, Lubānas
novada iedzīvotāja Vilma POGA, personas kods: xxx, deklarētā dzīves vietas adrese:
xxx, ir sasniegusi simts gadu vecumu. ĥemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
20.03.2014. sēdes (Protokols Nr.3,10.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana Kunce,
Līga Špune, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Laila OzoliĦa), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
nolemj:
Piešėirt Vilmai Pogai, personas kods: xxx, vienreizēju pabalstu EUR 100 (viens
simts euro) apmērā, kā materiālu atbalstu sakarā ar simts gadu vecuma
sasniegšanu. Pabalstu izmaksāt skaidrā naudā, pabalsta saĦēmēja iesniegums nav
nepieciešams.
14.§
PAR IZMAIĥĀM „NOLIKUMA 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)
Pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības komitejas
20.03.2014. sēdes (Protokols Nr.3, 12.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana Kunce,
Līga Špune, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Laila OzoliĦa), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
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nolemj:
Veikt izmaiĦas 2009.gada 30.jūlija Nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba samaksas
kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” (Protokols Nr.8,
10.§) 1.pielikumā „Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības
administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts”:
1. izslēgt no saraksta amata vienības - vēsturisko liecību un izstāžu zāles
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājs (kods 2621 11) un
tūrisma organizators (kods 2431 12);
2. izveidot jaunu amata vienību - tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma
centra speciālists (kods 2621 13), amata likme 1 un darba samaksa EUR 625
(seši simti divdesmit pieci euro) mēnesī.
15.§
PAR INESES MEŽULES ATBRĪVOŠANU NO IEPIRKUMU KOMISIJAS LOCEKěA
AMATA VEIKŠANAS
(ZiĦo: I.Bodžs)
Izskata Ineses Mežules 14.03.2014. iesniegumu (Reă. 17.03.2014., Nr. 2.11/36) par
atbrīvošanu no Iepirkumu komisijas locekĜa pienākumu pildīšanas. Pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 24) punktu un “Publisko iepirkumu likuma”
22.pantu, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 20.03.2014. sēdes (Protokols Nr. 3,
13.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana Kunce,
Līga Špune, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Laila OzoliĦa), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
nolemj:
Atbrīvot Inesi Mežuli personas kods: xxx, no Lubānas novada pašvaldības
Iepirkumu komisijas locekĜa pienākumu pildīšanas ar 2014.gada 31.martu.
16.§
PAR ASTRĪDAS SOMAS APSTIPRINĀŠANU IEPIRKUMU KOMISIJAS SASTĀVĀ
(ZiĦo: I.Bodžs)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 24) punktu un “Publisko iepirkumu
likuma” 22.pantu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana Kunce,
Līga Špune, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Laila OzoliĦa), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
nolemj:
Iecelt par Lubānas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekli PII “Rūėīši”
vadītāju Astrīdu Somu, personas kods: xxx, ar 2014.gada 1.aprīli.
17.§
PAR PAŠVALDĪBAS KUSTAMĀS MANTAS - AUTOMAŠĪNAS VOLVO V-70,
REĂ. NR. GZ-3664 IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU
(ZiĦo: I.Bodžs)
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SaĦemts 21.03.2014. notikušās pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VOLVO V70 izsoles protokols. Pamatojoties uz: 1) Lubānas novada pašvaldības kustamās mantas
– automašīnas VOLVO-V70 izsoles noteikumu 3.19. punktu (apstiprināti ar
izpilddirektora rīkojumu Nr.2.01/15, 10.03.2014.); 2) 21.03.2014. izsoles protokolu; 3)
pašvaldības grāmatvedības 24.03.2014. apliecinājumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana Kunce,
Līga Špune, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Laila OzoliĦa), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
nolemj:
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas VOLVO
-V70, Reă. Nr.GZ3664, izsoles rezultātus, pārdot automašīnu Baibai Pivarei,
personas kods: xxx, par augstāko nosolīto cenu – EUR 750 (septiĦi simti piecdesmit
euro).
(Pielikumā Nr.8 – Pašvaldības grāmatvedības apliecinājuma par samaksu izsolē
pārdotajai automašīnai VOLVO kopija uz 1 lapas.)
18.§
PAR PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS „TŪRISMA UN
KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRS” NOLIKUMU
(ZiĦo: I.Peilāne)
ĥemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 21.03.2014. sēdes
(Protokols Nr.3, 1.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Lana Kunce,
Līga Špune, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Laila OzoliĦa), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
nolemj:
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības struktūrvienības „Lubānas novada
Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikumu.
(Pielikumā Nr.9 – Nolikums Nr.1 „Lubānas novada Tūrisma un kultūrvēsturiskā
mantojuma centrs” uz 2 lapām.)
Sēdi slēdz plkst. 16,00.
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:
Tālis Salenieks
Sēdes protokolists:
Diāna Krieva
Parakstīts __________________________________________
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