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 29.maijā

Nr. 5

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst.14.10
Sēdi vada –
Protokolē –
Piedalās –
Deputāti:

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

Līga ŠPUNE,
Iveta PEILĀNE,
Rudīte KOLĀTE,
Laila OZOLIĥA,
Lana KUNCE,
Guntis KLIKUČS,
Aigars NOVIKS.
Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Ingrīda LOGINA,
pašvaldības galvenā grāmatvede; Andris KěAVIĥŠ, pašvaldības
juriskonsults; Aija OZOLIĥA, nekustamo īpašumu speciāliste.
Nepiedalās –
Deputāti:
Ilgonis LOSĀNS (aizĦemts pamatdarbā).
Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks atklāj sēdi un
ierosina iekĜaut sēdes darba kārtībā jautājumu „Par pašvaldības dzīvokĜa Nr.1, Skolas
ielā 6, Lubānā, Lubānas novadā, izīrēšanu S.A.”, dome apstiprina DARBA
KĀRTĪBU:
1. Par pašvaldības darba aktualitātēm.
2. Par platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām Indrānu
pagastā, Lubānas novadā.
3. Par nekustamā īpašuma „Lapenieku Atvasītes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
sadalīšanu.
4. Par valsts rezerves fonda zemju “DzīšĜi 1”un “Neaizmirstules” nomas izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
5. Par investīciju projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” sagatavošanu.
6. Par papildus finansējuma piešėiršanu estrādes labiekārtošanas darbiem sakarā ar
iepirkuma rezultātiem.
7. Par palīdzību dzīvokĜa jautājumu risināšanā S.A..
8. Par debitoru parāda izslēgšanu no bilances.
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9. 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”.
10. Par grāmatu dāvinājuma saĦemšanu.
11. Par grozījumiem Lubānas novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par 2014.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””.
12. Par pašvaldības dzīvokĜa Nr.1, Skolas ielā 6, Lubānā, Lubānas novadā, izīrēšanu
S. A..
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.
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 – Domes iepriekšējo lēmumu izpilde uz 1 lapas.)
2.§
PAR PLATĪBU PRECIZĒŠANU PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠAJĀM ZEMES
VIENĪBĀM INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ
(ZiĦo: A.OzoliĦa)
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par
Valsts zemes dienesta ăenerāldirektores pienākumu izpildītājas M.BērziĦas 2014.gada
24.marta iesniegumu Nr.2-04/282 (Reă. 25.03.2014., Nr.2.07/144) „Par pašvaldību
tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām”, kurā minēts, ka Valsts
zemes dienests izsūta pašvaldībām datu atlases sarakstus no Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmas izvērtēšanai un informācijas aktualizēšanai par
pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošām zemes vienībām.
2012.gada 10.aprīĜa Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta
reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.punkta 1.apakšpunktā
noteikts: kadastra kartē un Kadastra informācijas sistēmas teksta datos reăistrētās
zemes vienības platības savstarpējās atšėirības nosacījumi: līdz zemes vienības
pirmreizējai uzmērīšanai Kadastra informācijas sistēmas teksta daĜā reăistrētā zemes
vienības platība no kadastra kartes platības drīkst atšėirties pieĜaujamās platību
atšėirības robežās.
Izvērtējot 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 23.05.2014. sēdes
(Protokols Nr.5, 1.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Lana Kunce,
Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
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1. Precizēt platības Lubānas novada pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā
esošām Indrānu pagasta zemes vienībām:
Nr.

Īpašuma
nosaukums

Īpašuma
kadastra numurs

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Precizētā
platība, ha

1.

Silavieši

7058-003-0027

7058-003-0027

0.2827

2.

Zīlīšu mājas

7058-004-0047

7058-004-0047

0.6279

3.

Sauleskalns

7058-004-0082

7058-004-0089

3.0419

4.

Cepurītes 4

7058-005-0064

7058-005-0064

1.5521

5.

KastaĦi 1

7058-010-0066

7058-010-0066

6.537

6.

Ozoli – Meirānu
tilts

7058-010-0105

7058-010-0106

1.1734

7.

KastaiĦi - Moroza

7058-010-0142

7058-010-0142

2.3872

8.

Sūknētava

7058-011-0028

7058-011-0028

1.1875

9.

Zemturi

7058-011-0045

7058-011-0045

0.9207

10.

Jaunie kapi –
Birznieki –
Dambīši

7058-001-0071

7058-011-0122

2.7846

11.

DzelzceĜš

7058-011-0128

7058-011-0128

3.6712

12.

Lauvas

7058-013-0028

7058-013-0028

0.468

13.

Zvaigznīšu mājas

7013-013-0017

7058-013-0061

0.7693

14.

AkmentiĦi

7058-016-0081

7058-016-0082

1.1017

15.

Palejas

7058-016-0089

7058-016-0089

1.3896

16.

Vītoli

7058-016-0125

7058-016-0125

1.5161

17.

Filtri

7058-016-0232

7058-016-0232

4.1096

18.

Visagals

7058-019-0042

7058-019-0042

0.5054

19.

Visagals

7058-019-0042

7058-019-0043

0.1833

2. Noslēgt vienošanās par nomas zemes platības precizēšanu par iznomātajiem
zemes gabaliem: Silavieši, Zīlīšu mājas, Sauleskalns, Cepurītes 4, KastaĦi 1,
Zemturi, Zvaigznīšu mājas, AkmentiĦi.
Lēmuma izrakstu izsniegt (izsūtīt):
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.).
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3.§
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „LAPENIEKU ATVASĪTES”, INDRĀNU
PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, SADALĪŠANU
(ZiĦo: A.OzoliĦa)
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija OzoliĦa ziĦo par
Ingura KalniĦa 2014.gada 24.aprīĜa iesniegumu (Reă. 28.04.2014., Nr.2.09/15) par
nekustamā īpašuma „Lapenieku Atvasītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu
divos atsevišėos īpašumos, nosaukumu piešėiršanu un lietošanas mērėu noteikšanu.
Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka
Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaĜas Indrānu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.100000166506 2014.gada 15.janvārī nostiprināts nekustamais īpašums
„Lapenieku Atvasītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., kas sastāv no divām zemes
vienībām 29,4 ha kopplatībā. SaskaĦā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt
nekustamo īpašumu divos atsevišėos īpašumos, atdalīt zemes gabalu ar platību 10,3
ha, īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, jo tiek
atdalīta viena, atsevišėa zemes vienība.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums”
11.panta pirmajā daĜā teikts, ka sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu
nekustamo īpašumu, 19.panta pirmajā daĜā teikts, ka pamatojoties uz kadastra
subjekta iesniegumu, kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reăistrētu nekustamā
īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos, 1.panta 14.punktā teikts, ka
nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam
lauku apvidū piešėirts rekvizīts, kas nav adrese, 84.pantā teikts, ka ziĦas, kas
nepieciešamas Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai, Valsts zemes dienestam
sniedz nekustamā īpašuma īpašnieks, ... ziĦas sniedz dokumenta veidā; Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas
kārtība” 16.punktā teikts, ka lietošanas mērėi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes
vienība vai zemes vienības daĜa, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīĜa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
46.1.punktā teikts, ka nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā reăistrē ja no
Kadastra informācijas sistēmā reăistrēta nekustamā īpašuma atdala vienu vai vairākus
nekustamā īpašuma objektus, savukārt saskaĦā ar šo noteikumu 47.punktu, lai
nekustamo īpašumu reăistrētu Kadastra informācijas sistēmā,
ierosinātājs iesniegumam pievieno vietējās pašvaldības lēmumu par nekustamā
īpašuma nosaukumu, 71.2. punktā teikts, ka kadastra datus par zemes vienību
Kadastra informācijas sistēmā aktualizē, pamatojoties uz vietējās pašvaldības vai
valsts institūcijas ziĦām par nekustamā īpašuma lietošanas mērėa noteikšanu vai
maiĦu.
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākĜus, saskaĦā ar personas iesniegumu, pamatojoties uz „Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma” 11.panta pirmo daĜu, 19.panta pirmo daĜu, 1.panta
14.punktu, 84.pantu, saskaĦā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība” 16.punktu, Ħemto vērā Ministru
kabineta 2012.gada 10.aprīĜa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reăistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 46.1.punktu, 47.punktu, 71.2.punktu, Ħemot
vērā Finanšu un Attīstības komitejas 23.05.2014. sēdes (Protokols Nr.5, 2.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga
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Špune, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Lana Kunce,
Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
sadalīt nekustamo īpašumu „Lapenieku Atvasītes”, Indrānu pag., Lubānas nov.,
kadastra numurs īpašumam: 7058-004-0058, divos atsevišėos īpašumos:
jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu: 7058-004-0059, platība – 10,3 ha, atdalītajam īpašumam piešėirt
nosaukumu: „Skujenieki”, noteikt zemes lietošanas mērėi: zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201);
paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-004-0058, platība – 19,1 ha, noteikt
zemes lietošanas mērėus, pamatmērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201) – 12,0 ha, papildmērėi: zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) – 7,1 ha,
īpašumam saglabāt nosaukumu „Lapenieku Atvasītes”.
(Pielikumā Nr.2 – izvērsts lēmums (administratīvais akts) uz 1 lapas; I.KalniĦa
iesniegums uz 1 lapas glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, 2014.gada
pastāvīgi glabājamā lietā Nr.2.09/15 „Fizisko personu iesniegumi, sūdzības par
nopietniem trūkumiem, iesniegumi īpašuma jautājumos, dokumentu reăistrs”.).
4.§
PAR VALSTS REZERVES FONDA ZEMJU “DZĪŠěI 1”UN
“NEAIZMIRSTULES” NOMAS IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU
(ZiĦo: I.Bodžs)
Pamatojoties uz valsts rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu "DzīšĜi 1" un
„Neaizmirstules”, kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, zemes nomas tiesību
izsoles noteikumu 13. punktu un 2014. gada 21.maija izsoles protokoliem, Ħemot vērā
Finanšu un Attīstības komitejas 23.05.2014. sēdes (Protokols Nr.5, 7.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Lana Kunce,
Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Apstiprināt valsts rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu "DzīšĜi 1” un
„Neaizmirstules", kas atrodas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 2014. gada
21.maija izsoles rezultātus.
2. Noslēgt līgumu ar K.L., personas kods: xxx, par valsts rezerves zemes fondā
ieskaitītā zemes gabala „DzīšĜi 1”, ar kadastra apzīmējumu: 7058-004-0024,
1,1 ha platībā nomu uz 5 (pieciem) gadiem ar nomas maksu EUR 203 (divi
simti trīs euro) gadā.
3. Noslēgt līgumu ar SIA „xxx”, Reă. Nr.xxx, valdes locekĜa V.G. personā, par
valsts rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala „Neaizmirstules”, ar
kadastra apzīmējumu:7058-013-0062, 8,4 ha platībā nomu uz 5 (pieciem)
gadiem ar nomas maksu EUR 1600 (viens tūkstotis seši simti euro) gadā.
(Pielikumā Nr.5 – Izsoles protokoli uz 2 lapām.)
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5.§
PAR INVESTĪCIJU PROJEKTA „PUBLISKO INTERNETA PIEEJAS PUNKTU
ATTĪSTĪBA” SAGATAVOŠANU
(ZiĦo: I.Bodžs)
ĥemot vērā Attīstības un finanšu komitejas 23.05.2014. sēdes (Protokols Nr.5,
10.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Lana Kunce,
Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Sagatavot investīciju projektu “Publisko interneta pieejas punktu attīstība
Lubānas novadā” iesniegšanai Valsts reăionālās attīstības aăentūrā.
2. Paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai EUR 1485 (viens
tūkstotis četri simti astoĦdesmit pieci euro) apmērā no budžeta brīvajiem
(nesadalītajiem) līdzekĜiem.
3. Apstiprināt galvenās projekta aktivitātes:
3.1.
jauna bezvadu pieejas punkta ar pieeju datortehnikai izveide
Meirānu Tautas namā;
3.2.
jauna interneta pieejas punkta izveide Lubānas novada Sociālā
dienesta telpās;
3.3.
esošo publisko interneta pieejas punktu pilnveidošana.
(Materiāls par Publisko interneta pieejas punktu attīstību Lubānas novadā glabājas
Lubānas novada pašvaldības arhīvā, 2014.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07
„Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli ar pielikumiem”, Protokols Nr.5.).
6.§
PAR PAPILDUS FINANSĒJUMA PIEŠĖIRŠANU ESTRĀDES
LABIEKĀRTOŠANAS DARBIEM SAKARĀ AR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM
(ZiĦo: I.Bodžs)
Pamatojoties uz iepirkuma “Lubānas estrādes labiekārtošana” (identifikācijas
Nr.LNP2014/4) rezultātiem, kur vienīgais pretendents piedāvājis veikt darbus par
EURO 29359,48 un nepieciešamību veikt būvuzraudzības darbus objektā par EURO
500 (darba līgums), kā arī Ħemot vērā to, ka pašvaldības budžetā minētajam objektam
bija paredzēti EURO 22015, savukārt objektā “Ventilācijas sistēmas ierīkošana
Lubānas vidusskolas sporta zālē” radies ietaupījums EURO 7000, un, Ħemot vērā,
Attīstības un finanšu komitejas 23.05.2014. sēdes (Protokols Nr.5, 5.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Lana Kunce,
Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Samazināt finansējumu par EURO 7000 (septiĦi tūkstoši) objektam
“Ventilācijas sistēmas ierīkošana Lubānas vidusskolas sporta zālē”.
2. Palielināt finansējumu par EURO 7000 (septiĦi tūkstoši) objektam “Lubānas
estrādes labiekārtošana”.
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3. Piešėirt papildus finansējumu EURO 844.48 (astoĦi simti četrdesmit četri
euro, 48 centi) objektam “Lubānas estrādes labiekārtošana” no budžeta
brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekĜiem.
7.§
PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKěA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ S. A.
(ZiĦo: A.KĜaviĦš)
Izskata S.A. 2014.gada 23.aprīĜa iesniegumu (Reă.Nr.2.11/54) par dzīvojamās
platības piešėiršanu.
Noklausījusies un izvērtējusi pašvaldības juriskonsulta A.KĜaviĦa sniegto informāciju,
pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokĜu jautājumu sisināšanā” 14.panta
pirmās 1.daĜas 1.punta b) apakšpunktu, Lubānas novada saistošo noteikumu Nr.7 „Par
Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokĜu jautājumu risināšanā” 3., 19. punktu,
7.1., 23.2.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 88.panta
otrās daĜas 1. punktu, Ħemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas 22.05.2014. sēdes (Protokols Nr.5, 2.§), Finanšu un attīstības 23.05.2014.
sēdes (Protokols Nr.5, 8.§) lēmumus,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Lana Kunce,
Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Atzīt S.A., personas kods: xxx, deklarētā dzīvesvieta: xxx, par tiesīgu saĦemt
palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā: pašvaldībai piederošās vai
tās nomātās dzīvojamās platības izīrēšana.
2. IekĜaut S.A. palīdzības reăistrā Nr.1. „Lubānas novada pašvaldībai
piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” 1.grupa personas,
kuras ar šo palīdzību nodrošināmas pirmkārt.
(Pielikumā Nr.3 – izvērsts lēmums (administratīvais akts); S.A. 23.04.2014.
iesniegums; pašvaldības vēstule S.Aizupei; izziĦas par deklarēto dzīves vietu kopija;
Lubānas novada Sociālā dienesta iesniegums; S.A. paskaidrojums uz 7 lapām.).
8.§
PAR DEBITORU PARĀDA IZSLĒGŠANU NO BILANCES
(ZiĦo: I.Bodžs)
SaskaĦā ar grāmatvedības uzskaites datiem un pamatojoties uz Lubānas novada
Sociālā dienesta direktores 20.05.2014. iesniegumu Nr.1-02/227 (Reă.Nr.2.07/252), ir
izveidojušies šādi debitoru parādi par uzturēšanu Lubānas Sociālā dienesta veselības
un sociālās aprūpes centrā:
Dzidra Valda Biseniece
EUR 91,67 par 2013.gada februāri - mirusi 13.02.2013.;
Marija Elksne
EUR 214,23 par 2012.gada maiju - mirusi 28.05.201..
ĥemot vērā Finanšu un attīstības 23.05.2014. sēdes (Protokols Nr.5, 9.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Lana Kunce,
Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Sakarā ar fizisko personu nāvi, izslēgt no bilances šādus debitoru parādus
par uzturēšanos Lubānas Sociālā dienesta veselības un sociālās aprūpes
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centrā: Dzidra Valda Biseniece, personas kods: xxx, EUR 91,67 (deviĦdesmit
viens euro, 67 centi) apmērā; Mirdza Elksne, personas kods: xxx, EUR
214,23 (divi simti četrpadsmit euro, 23 centi) apmērā.
2. Uzdot izpilddirektoram Ivaram Bodžam, sadarbībā ar Lubānas novada
Sociālā dienesta direktori Inesi Līberi, izstrādāt kārtību Sociālā dienesta
veselības un sociālās aprūpes centra klientu norēėiniem par uzturēšanos
iestādē.
9.§
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)
Izskata Meirānu Tautas nama vadītājas Ingas Aizsilnieces 20.05.2014. iesniegumu
(Reă.21.05.2014., Nr.2.07/257) par jaunas štata vienības – dāmu deju grupas vadītājs,
izveidošanu. ĥemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
22.05.2014. sēdes (Protokols Nr.5, 3.§), Finanšu un attīstības 23.05.2014. sēdes
(Protokols Nr.5, 6.§) lēmumus,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Lana Kunce,
Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Izdarīt izmaiĦas Lubānas novada domes 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”: izveidot jaunu amata vienību Meirānu Tautas namā ar 2014.gada
2.jūniju - dāmu deju grupas vadītājs (profesijas klasifikatora kods: 2653 10),
amata likme 1, darba samaksa EUR 5,75 (pieci euro, 75 centi)/stundā,
maksimālais apmaksāto stundu skaits mēnesī – 25 (divdesmit piecas).
10.§
PAR GRĀMATU DĀVINĀJUMA SAĥEMŠANU
(ZiĦo: I.Logina)
SaskaĦā ar pašvaldībā apstiprināto „Noteikumu par dāvinājumiem (ziedojumiem)
Lubānas novada pašvaldībā” 3.4.punktu: „Dāvinājuma vērtībai pārsniedzot 150 euro,
lēmumu par dāvinājuma pieĦemšanu un izlietošanu pieĦem dome” un Ħemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 23.05.2014. sēdes (Protokols Nr.5, 3.§) lēmumu
sakarā ar grāmatu dāvinājuma Lubānas pilsētas bibliotēkai saĦemšanu no Latvijas
Universitātes aăentūras „Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts”,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Lana Kunce,
Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
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PieĦemt grāmatu dāvinājumu no Latvijas Universitātes aăentūras „Latvijas
Universitātes Latviešu valodas institūts” 41 (četrdesmit viens) eksemplāru par
kopējo summu EUR 176 (viens simts septiĦdesmit seši euro). SaĦemto
dāvinājumu iekĜaut Lubānas pilsētas bibliotēkas fondu sastāvā.
11.§
PAR GROZĪJUMIEM LUBĀNAS NOVADA DOMES 2014.GADA 30.JANVĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.3 „PAR 2014.GADA PAŠVALDĪBAS
KONSOLIDĒTO BUDŽETU””
(ZiĦo: I.Logina)
Sakarā ar transfertu ieĦēmumu saĦemšanu no Vides aizsardzības un reăionālās
attīstības ministrijas un Valsts Kultūrkapitāla fonda, papildus finansējuma
nepieciešamību kultūras projektiem, personu datu apstrādes auditam, pašvaldības
iestāžu datorprogrammu inventarizācijas veikšanai un ārzemju komandējuma
izdevumu apmaksai, kā arī naudas līdzekĜu ieguldījumu (atlikušās daĜas) SIA
„Lubānas KP” pamatkapitālā, kā arī, Ħemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
23.05.2014. sēdes (Protokols Nr.5, 4., 11.§) lēmumus,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Lana Kunce,
Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2014.gada
pašvaldības konsolidēto budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6
„Grozījumi Lubānas novada domes 2014.gada 30.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par 2014.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””.
2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam:
2.1. Saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi Lubānas novada domes 2014.gada
30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par 2014.gada pašvaldības
konsolidēto budžetu”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības
ministrijai zināšanai;
2.2. Saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada domes 2014.gada
30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2014.gada pašvaldības
konsolidēto budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas un
tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.
(Pielikumā Nr.4 – Saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3
”Par 2014.gada konsolidēto budžetu”” uz 2 lapām.)
12.§
PAR PAŠVALDĪBAS DZĪVOKěA Nr.1, SKOLAS IELĀ 6, LUBĀNĀ, LUBĀNAS
NOVADĀ, IZĪRĒŠANU S.A.
(ZiĦo: I.Bodžs)
S.A. reăistrēta palīdzības reăistrā Nr.1. „Lubānas novada pašvaldībai piederošās
vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” 1.grupa personas, kuras ar šo palīdzību
nodrošināmas pirmām kārtām ar 1 kārtas numuru. Pašvaldības rīcībā ir neizīrēts
trīsistabu dzīvoklis Skolas ielā 6-1, Lubānā, Lubānas novadā. S.A. ir apskatījusi
augstākminēto dzīvokli un piekritusi to īrēt. Pamatojoties uz 28.06.2012. saistošajiem
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noteikumiem Nr.7 “Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokĜu jautājumu
risināšanā” 26.punktu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Lana Kunce,
Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Izīrēt pašvaldības dzīvokli Nr.1, Skolas ielā 6, Lubānā, Lubānas novadā, S.A.,
personas kods: xxx, uz termiĦu līdz 2015.gada 1.jūnijam.
Sēdi slēdz plkst. 17,00.
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:

Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:

Diāna Krieva

Parakstīts __________________________________________
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