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

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Lubānā
2015.gada 26.februārī

Nr. 2

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

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

Iveta PEILĀNE,
Rudīte KOLĀTE,
Aigars NOVIKS,
Ilgonis LOSĀNS,
Lana KUNCE.
Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Aija OZOLIŅA,
nekustamo īpašumu speciāliste; Dace MEŽSARGA, Lubānas novada
Bāriņtiesas priekšsēdētāja; Ingrīda LOGINA, pašvaldības galvenā
grāmatvede; Linda POMERE, pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste;
Zane BUTLERE, pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste;
Nepiedalās –
Deputāti:
Līga ŠPUNE, sakarā ar veselības stāvokli; Laila OZOLIŅA, Guntis
KLIKUČS, aizņemti savā tiešajā darbā.
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par aktualitātēm pašvaldības deputātu, administrācijas un iestāžu darbā domes priekšsēdētāja, komiteju priekšsēdētāju un izpilddirektora ziņojumi par
darbu.
2. Par adreses „Smaidiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., maiņu uz „Smaidiņi 2”,
Indrānu pag., Lubānas nov..
3. Par pamatlīdzekļa - slēgtais drenāžas vads Meirānu ielā, Lubānā, Lubānas
novadā, izslēgšanu no bilances.
4. Par projektu „Lubānā droši!”.
5. Par dāvinājuma saņemšanu.
6. Par sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Dzīvnieku patversme
Mežavairogi”.
7. Par dzīvojamās platības piešķiršanu Zanei Butlerei.
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8. Par grozījumiem 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par
2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu".
9. Par Gunta Zemberga atbrīvošanu no pašvaldības medību koordinācijas
komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas un jauna komisijas locekļa
apstiprināšanu.
10. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA
„Lubānas KP”.
11. Par valsts rezerves fonda zemesgabala “Viškas 1”, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par projektu „Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta”.
13. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētajā atklātajā
projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.
14. Par Lubānas novada pašvaldības 2015.gada 26.februāra saistošo noteikumu
Nr.5 “Par koku ciršanu ārpus meža Lubānas novada administratīvajā teritorijā”
apstiprināšanu.
15. Par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikuma
apstiprināšanu.
16. Par „Nolikuma par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas
novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
17. Lubānas novada Bāriņtiesas pārskats par darbu 2014.gadā.
18. Par jaunas pašvaldības mājaslapas izstrādi.

1.§
PAR AKTUALITĀTĒM PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTU, ADMINISTRĀCIJAS UN
IESTĀŽU DARBĀ - DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, KOMITEJU
PRIEKŠSĒDĒTĀJU UN IZPILDDIREKTORA ZIŅOJUMI PAR DARBU
Ziņo: T.Salenieks, I.Peilāne, I.Bodžs
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē deputātus par savu darbu starplaikā
starp domes sēdēm:
- 30.01. dalība Latvijas Pašvaldību Savienības domes sēdē;
- 03.02. dalība Latvijas Pašvaldību Savienības domes sēdē.
Saskaņā ar pašvaldības 2013.gada 25.jūlija Noteikumiem Nr.3 „Noteikumi par
komandējumiem” 2.4..punktu, kurā noteikts, ka „atskaiti par komandējumu domes
priekšsēdētājs iesniedz mutiski domei”,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
Pieņemt zināšanai domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ziņojumu par veikto
komandējuma saturu un lietderību pārskata periodā no 2015.gada janvāra
domes sēdes līdz februāra domes sēdei.
Komiteju priekšsēdētāji informē par sēdēs skatītajiem, bet domes sēdes darba
kārtībā neiekļautajiem jautājumiem.
Pašvaldībās izpilddirektors I.Bodžs ziņo par pašvaldības darbību starplaikā starp
domes sēdēm.
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Saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām” noteikto par pārskata sniegšanu jautājumā par
domes lēmumu izpildi,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
Pieņemt zināšanai pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža ziņojumu/pārskatu
par domes 2015.gada 29.janvāra sēdē (Protokols Nr.1) pieņemto lēmumu izpildi.
(Pielikumā Nr.1 – Domes iepriekšējo lēmumu izpilde uz 1 lapas.)
2.§
PAR ADRESES „SMAIDIŅI”, INDRĀNU PAG., LUBĀNAS NOV., MAIŅU UZ
„SMAIDIŅI 2”, INDRĀNU PAG., LUBĀNAS NOV.
Ziņo: A.Ozoliņa
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo
jautājumu par adreses maiņu no „Smaidiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., uz
„Smaidiņi 2”, Indrānu pag., Lubānas nov.
Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākļus, ņem vērā, ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā
reģistrētajam nekustamajam īpašumam Indrānu pagastā, Lubānas novadā, īpašuma
kadastra numurs: 7058-004-0122, piešķirts nosaukums „Smaidiņi 2”, lai sakārtotu
datus, atbilstoši 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktam, 29.punktam un 2.8.punktam, ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2015. sēdes (Protokols Nr.4, 2.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
mainīt adresi no „Smaidiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., uz „Smaidiņi 2”,
Indrānu pag., Lubānas nov., adreses kods: 103794268.
Lēmuma izrakstu (izsniegt) izsūtīt:
1.

Valsts zemes dienesta
vidzeme@vzd.gov.lv;

Vidzemes

reģionālajai

nodaļai

uz

e-pasta

adresi:

2. nekustamā īpašuma speciālistei Aijai Ozoliņai (1 eks.).
3.§
PAR PAMATLĪDZEKĻA - SLĒGTAIS DRENĀŽAS VADS MEIRĀNU IELĀ,
LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, IZSLĒGŠANU NO BILANCES
Ziņo: I.Bodžs
2014.gada vasarā tika veikta notekgrāvja renovācija Meirānu ielā, Lubānā,
Lubānas novadā, līdz ar to savu funkcionalitāti zaudēja slēgtais drenāžas vads,
izbūvēts 2008.gadā, rakšanas darbu gaitā vads vairākās vietās tika bojāts.
Pamatojoties uz augstākminēto, vadoties no Ministru kabineta noteikumu Nr. 1486
„Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 27.panta, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2015. sēdes (Protokols Nr.4, 13.§) lēmumu,
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
Izslēgt no bilances pamatlīdzekli – slēgto drenāžas vadu Meirānu ielā, Lubānā,
Lubānas novadā, ar atlikušo vērtību 2304,61 EUR (divi tūkstoši trīs simti četri
euro, 61 cents).
4.§
PAR PROJEKTU „LUBĀNĀ DROŠI!”
Ziņo: L.Pomere
Lai stiprinātu un veicinātu jauniešu uzņēmību, lai vairāk jauniešu iesaistītos
pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs, uzņēmējdarbībā, kā arī veicinātu jauniešu
piederīguma apziņu, kas stiprinās viņu lojalitāti, pienākuma apziņu, veselīgu dzīves
veidu, darba tikumu, un tādu neformālo mācīšanās aktivitāšu realizēšanu, kas
pilnveidotu jauniešu personību un attīstību, sekmējot tādu zināšanu un prasmju
apguvi, kas pilnveidotu jaunieša vispusīgu attīstību garīgi, intelektuāli un emocionāli,
saskaņā ar Lubānas novada domes Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2015.
(Protokols Nr.4, 16.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
1. Iesniegt projektu “Lubānā droši!” Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūras izsludinātajā atklāto projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru
darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās
aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves
veidu”.
2. Apstiprināt projekta kopsummu 3950 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti
piecdesmit euro).
(Pielikumā Nr.2 – Lubānas novada Jauniešu centra darbības plāns 2015.gadam;
Jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2013.-2018.gadam; pielikumi Nr.1-4 uz 48
lapām.)
5.§
PAR DĀVINĀJUMA SAŅEMŠANU
Ziņo: I.Logina, L.Kunce
Izskata Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 23.02.2015.
iesniegumu Nr.1-16/3 (Reģ.Nr.2.08/162) par ziedojuma saņemšanu no biedrības „Zaļā
josta” 500 EUR apmērā. Saskaņā ar pašvaldībā apstiprināto „Noteikumu par
dāvinājumiem (ziedojumiem) Lubānas novada pašvaldībā” 3.4.punktu: „Dāvinājuma
vērtībai pārsniedzot 150 euro, lēmumu par dāvinājuma pieņemšanu un izlietošanu
pieņem dome”,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
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Pieņemt ziedojumu no biedrības „Zaļā josta” 500 EUR (pieci simti euro) vērtībā.
Saņemto ziedojumu Meirānu Kalpaka pamatskolai, saskaņā ar ziedojuma
līguma nosacījumiem, izlietot skolēnu vides izglītības atbalstīšanai un
veicināšanai par dabas resursu taupīšanu un apkārtējās vides saglabāšanu.
6.§
PAR SADARBĪBAS LĪGUMA SLĒGŠANU AR BIEDRĪBU “DZĪVNIEKU
PATVERSME MEŽAVAIROGI”
Ziņo: I.Bodžs
Izskata biedrības “Dzīvnieku patversme Mežavairogi” piedāvājumu. Dzīvnieku
aizsardzības likuma 39.pants nosaka, ka vietējās pašvaldības izveido un uztur
dzīvnieku patversmes, izķer, izmitina un aprūpē izķertos un atsavinātos mājas
(istabas) dzīvniekus, kā arī izmitina un aprūpē bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus
savvaļas dzīvniekus vai slēdz līgumu ar fizisko vai juridisko personu par šādu
dzīvnieku izķeršanu, izmitināšanu, uzturēšanu un aprūpi. Lai izpildītu augstākminētā
likuma prasības un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2) daļu,
saskaņā ar Lubānas novada domes Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2015.
(Protokols Nr.4, 11.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j: :
Noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību “Dzīvnieku patversme Mežavairogi”,
Reģ. Nr. 40008187785, par klaiņojošo suņu, kaķu un savainotu savvaļas
dzīvnieku izķeršanu, noķerto klaiņojošo suņu, kaķu un savvaļas dzīvnieku
īslaicīgu uzturēšanu un aprūpi dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka dzīvnieku
(t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšanu Lubānas novada teritorijā līdz
2015.gada 31.decembrim.
(Pielikumā Nr.3 – Līgums ar pielikumu uz 2 lapām.)
7.§
PAR DZĪVOJAMĀS PLATĪBAS PIEŠĶIRŠANU ZANEI BUTLEREI
Ziņo: I.Bodžs
Izskata Zanes Butleres, Lubānas novada sabiedrisko attiecību speciālistes,
05.02.2015. iesniegumu par dzīvojamās platības piešķiršanu (Reģ.Nr.2.10/67). Zane
Butlere ir darba attiecībās ar Lubānas novada pašvaldību no 2015.gada 05.februāra,
darba līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku. Pašvaldības rīcībā ir neizīrēts vienistabas
dzīvoklis Nr.43, Ozolu ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā. Pamatojoties uz likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15.pantu, kur teikts, ka Pašvaldības dome
savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kuras nav
minētas šā likuma 13. un 14.pantā un kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo
telpu, Lubānas novada pašvaldības 28.06.2012. saistošo noteikumu Nr.7, punktu 23.3,
kur teikts, ka vispārējā kārtībā ar dzīvojamo telpu nodrošina speciālistus, kuri
nepieciešami un tiek aicināti darbā pašvaldības uzņēmumos, iestādēs, struktūrvienībās
un 26.punktu, kur teikts, ka attiecībā uz personu, kura saskaņā ar palīdzības reģistrā
noteikto secību kā nākamā ir tiesīga saņemt palīdzību, Lubānas novada dome pieņem
atbilstošu lēmumu. Saskaņā ar Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2015. sēdes
(Protokols Nr.4, 1.§) lēmumu,
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
Izīrēt dzīvokli Nr.43, Ozolu ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā, Zanei Butlerei,
personas kods: xxx, noslēdzot īres līgumu uz nenoteiktu laiku.
8.§
PAR GROZĪJUMIEM 2015.GADA 29.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
Nr.3 "PAR 2015.GADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTO BUDŽETU"
Ziņo: I.Logina
Sakarā ar papildus līdzekļu nepieciešamību jaunas darba vietas – sabiedrisko
attiecību speciālists, aprīkošanai ar biroja mēbelēm un mobilo tālruni,
remontmateriālu iegādi siltā un aukstā ūdens piegādei pašvaldības dzīvoklī Ozolu ielā
14 - 43, godalgu - papildus finansējuma piešķiršanu transporta pakalpojumu apmaksai
Lubānas Kultūras nama pašdarbības kolektīviem pastāvēšanas gadadienās, izdevumu
apmaksai pašvaldības mājas lapas jaunas versijas izveidošanai un Klimata pārmaiņu
finansētā instrumenta projekta pieteikuma sagatavošanai, kā arī nepieciešamību
precizēt saistošo noteikumu 4.punktu sekojošā redakcijā: „4. Pašvaldības dāvanu
sakarā ar bērna piedzimšanu no 2015.gada 1.janvāra noteikt 70 EUR (septiņdesmit
euro) apmērā pēc nodokļu ieturēšanas un piešķirt saskaņā ar pašvaldībā apstiprināto
kārtību „Par dāvanas piešķiršanu jaundzimušā bērna vecākiem Lubānas novada
pašvaldībā”, saskaņā ar Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2015. sēdes (Protokols
Nr.4, 10.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
1. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada
pašvaldības konsolidēto budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4
„Grozījumi Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””.
2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam:
2.1. Saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi Lubānas novada domes
2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par 2015.gada
pašvaldības konsolidēto budžetu”” triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
2.2. Saistošie noteikumi Nr.4 „Grozījumi Lubānas novada domes 2015.gada
29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības
konsolidēto budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.
(Pielikumā Nr.4 – Saistošie noteikumi Nr.4 „Grozījumi Lubānas novada domes
2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības
konsolidēto budžetu”” uz 1 lapas.)
Plkst.15:30 deputāts Ilgonis Losāns sāk darbu domes sēdē.
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9.§
PAR GUNTA ZEMBERGA ATBRĪVOŠANU NO PAŠVALDĪBAS MEDĪBU
KOORDINĀCIJAS KOMISIJAS LOCEKĻA AMATA PIENĀKUMU
PILDĪŠANAS UN JAUNA KOMISIJAS LOCEKĻA APSTIPRINĀŠANU
Ziņo: I.Bodžs
Izskata Gunta Zemberga 12.02.2015. iesniegumu (Reģ.13.02.2015., Nr. 2.10/79) ar
lūgumu atbrīvot viņu no pašvaldības medību koordinācijas komisijas locekļa amata
pienākumu pildīšanas ar ievēlēšanas brīdi. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 24) punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2015. sēdes
(Protokols Nr.4, 3.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Atbrīvot Gunti Zembergu, personas kods: xxx, no Lubānas novada
pašvaldības medību koordinācijas komisijas locekļa amata pienākumu
pildīšanas ar ievēlēšanas brīdi 2014.gada 30.oktobri.
2. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas
locekļa amatā Nikolaju Antipenko, personas kods: xxx, biedrības „Latvijas
Mednieku savienība” biedru.
10.§
PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS SABIEDRISKO PAKALPOJUMU LĪGUMA
NOSLĒGŠANU AR SIA „LUBĀNAS KP”
Ziņo: I.Bodžs
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, pašvaldībām ir tiesības un pienākums
patstāvīgi veikt savas autonomās funkcijas, organizēt noteikto autonomo funkciju,
lemt par kārtību kādā izpildāmas autonomās funkcijas un autonomo funkciju ietvaros
veidot kapitālsabiedrības un ar saviem līdzekļiem piedalīties tajā. Pašvaldības
autonomā funkcija ir komunālo pakalpojumu - ūdensapgādes, kanalizācijas,
notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas organizēšana iedzīvotājiem
neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Lubānas novada pašvaldība ir
izveidojusi pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lubānas KP”, ar mērķi
nodrošināt komunālo pakalpojumu organizēšanu, nodrošinot komunālo pakalpojumu
infrastruktūras pamatelementu modernizāciju. Minētā mērķa sasniegšanai, ievērojot
2011.gada 20.decembra Komisijas lēmumu 2012/21/ES par Līgumu par Eiropas
Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz
kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem
uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (izziņots ar
dokumenta numuru C(2011) 9380), (Oficiālais Vēstnesis L007, 11/01/2012
Lpp.0003-0010), pakalpojuma sniedzējs var saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir
investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. SIA „Lubānas KP”
darbības ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu (ūdensapgāde, kanalizācija,
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) organizēšanai iedzīvotājiem,
nepieciešams noslēgt pakalpojuma līgumu ar Lubānas novada pašvaldību, nosakot
nepieciešamos noteikumus.
Noklausījusies un izvērtējusi pašvaldības izpilddirektora I.Bodža sniegto
informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta
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pirmās daļas pirmo punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 19.02.2015. sēdes (Protokols Nr.4, 6.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Noslēgt ar SIA „Lubānas KP”, Reģ. Nr.45403005405, līgumu par
ūdensapgādes un kanalizācijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Lubānas
aglomerācijā, ar līguma darbības termiņu uz desmit gadiem.
2. Noteikt, ka SIA „Lubānas KP” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumos
ietilpst:
2.1. ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz padevei
ūdensvada tīklā;
2.2. ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma
lietotājam;
2.3. notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām;
2.4. notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdensobjektos.
3. Pakalpojuma tarifi tiek noteikti atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu
regulatora noteiktajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
tarifiem.
(Pielikumā Nr.5 –Grozījumi pakalpojumu līgumā; Līgums par ūdenssaimniecības
sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu uz 3 lapām.)
11.§
PAR VALSTS REZERVES FONDA ZEMESGABALA “VIŠKAS 1”, INDRĀNU
PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU
APSTIPRINĀŠANU
Ziņo: I.Bodžs
Ar Lubānas novada domes 30.12.2014. sēdes (Protokols Nr.13, 6.§) lēmumu
iznomāšanai tika nodots pašvaldības nomas objekts – valsts rezerves fonda
zemesgabals “Viškas 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums:
7058 – 010 – 0056, 2,4 ha platībā. Objekta mutiska izsole tika izsludināta pašvaldības
mājaslapā www.lubana.lv 2015.gada 4.februārī, izsole notika 2015.gada 13.februārī.
Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents – SIA „KOB"
(Reģ.Nr.40103736981, juridiskā adrese: Elizabetes iela 31A-6, Rīga, LV-1010), kas
kā vienīgais pretendents nosolīja sākumcenu 16 EUR (sešpadsmit eiro) gadā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27) daļu un izsoles noteikumu
(Apstiprināti ar 30.12.2014. izpilddirektora rīkojumu Nr. 2.01/84) 13.punktu, ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2015. sēdes (Protokols Nr.4, 5.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Ilgonis Losāns), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Apstiprināt valsts rezerves fonda zemesgabala “Viškas 1” Indrānu pagastā,
Lubānas novadā, kadastra apzīmējums:7058-010-0056, nomas tiesību izsoles
rezultātus un noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „KOB" (Reģ.Nr.40103736981)
uz laiku līdz 2020.gada 31.decembrim.
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12.§
PAR PROJEKTU „LUBĀNAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS II KĀRTA”
Ziņo: I.Bodžs
SIA „Lubānas KP” ir sagatavojusi projekta iesniegumu ar pielikumiem projekta
„Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta” iesniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi"
papildinājuma 3.5.prioritātes "Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas
veicināšana" 3.5.1.pasākuma "Vides aizsardzības infrastruktūra" 3.5.1.1.aktivitātē
"Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu
lielāku par 2000".
Projekta „Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta” finansēšanai no Kohēzijas
fonda saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 836 "Noteikumi par darbības programmas
"Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"" ir pieejami 544 00,00
EUR. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 06.marts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 23. panta 23. punktu un saskaņā ar
Lubānas novada domes Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2015. (Protokols Nr.4,
7.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j: :
1.
Saskaņot SIA “Lubānas KP” tehniski ekonomisko pamatojumu
projektam „Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ar
sekojošiem:
Fiziskajiem indikatoriem
Pasākums
Mērvienība
Skaits
Pašteces kanalizācijas kolektorus, tai skaitā
m
3 960
maģistrālie tīkli
m
3 390
pievadi
m
570
Kanalizācijas spiedvadi
m
215
Kanalizācijas sūkņu stacija
gab.
1
un Finanšu plānu
Rādītājs
EUR
%
Attiecināmo ieguldījumu izmaksas bez PVN, t.sk.
721 000,5 100,00000
0
0
Kohēzijas Fonds
544 000,0 75,450711
0
SIA “Lubānas KP” līdzekļi. Avots – Lubānas
177
24,549289
novada pašvaldības ieguldījums pamatkapitālā
000,50
PVN izmaksas.
151
410,11
2.

Piešķirt ar ES Kohēzijas fonda līdzekļiem līdzfinansētā, SIA “Lubānas
KP” iesniegtā projekta „Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
īstenošanai: 177 000 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi tūkstoši euro),
no kuriem 96 206,63 EUR (deviņdesmit seši tūkstoši divi simti seši euro,
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3.

4.

63 centi) ir attiecināmās izmaksas un 80 793,37 EUR (astoņdesmit tūkstoši
septiņi simti deviņdesmit trīs euro, 37 centi) ir neattiecināmās izmaksas.
Līdzekļi piešķirami pamatkapitāla palielināšanas procedūras ietvaros.
Saskaņot SIA „Lubānas KP” sagatavotā projekta „Lubānas
ūdenssaimniecības attīstības II kārta” ES Kohēzijas fonda
līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu, tajā
ietvertos darbus un finansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā
iekļautajam finansējuma plānam (projekta iesnieguma veidlapas 7.1.
nodaļa) un projekta budžeta kopsavilkumam (projekta iesnieguma
veidlapas 7.2. nodaļa).
Pašvaldības finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu LR Valsts kasē.

(Pielikumā Nr.6 – Projekts CDR formātā.)
13.§
PAR PIEDALĪŠANOS KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA
FINANSĒTAJĀ ATKLĀTAJĀ PROJEKTU KONKURSĀ „SILTUMNĪCEFEKTA
GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANA PAŠVALDĪBU PUBLISKO TERITORIJU
APGAISMOJUMA INFRASTRUKTŪRĀ”
Ziņo: I.Bodžs
Noklausās pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziņojumu par projekta ietvaros
paredzēto gaismekļu nomaiņu Lubānā, Pirmskolas izglītības iestādes „Rūķīši”
teritorijā (13 gab.); Jāņa Zābera ielā (11gab. (t. sk. stadionā 2 gab.)); Tilta ielā (8
gab.); Baložu ielā (3 gab.); Aiviekstes ielā (3 gab. (visas kvēlspuldzes)); Klānu ielā (5
gab. (kvēlspuldzes)); Meirānu ielā (6 gab. (kvēlspuldzes)); Dzērvenītes ielā (8 gab.).
Saskaņā ar Lubānas novada domes Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2015.
(Protokols Nr.4, 9.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j: :
1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētajā atklātajā
projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību
publisko
teritoriju
apgaismojuma
infrastruktūrā”
ar
projektu
„Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Lubānas novada publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.
2. Slēgt pakalpojuma līgumu par projekta iesnieguma dokumentācijas
sagatavošanu ar SIA „Baltic Capital Investments” par summu 800.00 EUR
(astoņi simti euro).
14.§
PAR LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015.GADA 26.FEBRUĀRA
SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.5 “PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS MEŽA
LUBĀNAS NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ” APSTIPRINĀŠANU
Ziņo: I.Bodžs
Lubānas novada pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 2015.gada 6.februāra vēstuli Nr.18-6/1075 „Par saistošajiem
noteikumiem”. Vēstulē ministrija vērš pašvaldības uzmanību uz atsevišķiem saistošo
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noteikumu Nr.14 “Par koku ciršanu ārpus meža Lubānas novada administratīvajā
teritorijā” punktiem, lūdzot tos pārskatīt un precizēt. Likuma „Par pašvaldībām”
45.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja saņemts ministrijas atzinums, kurā pamatots
saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos
noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos
noteikumus. Ievērojot ministrijas norādījumus, ir veikti saistošo noteikumu “Par koku
ciršanu ārpus meža Lubānas novada administratīvajā teritorijā” precizējumi. Saskaņā
ar Lubānas novada domes Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2015. (Protokols
Nr.4, 14.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – 1
(Lana Kunce),
n o l e m j: :
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 5 „Par
koku ciršanu ārpus meža Lubānas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā”.
2. Atcelt Lubānas novada pašvaldības domes 2014.gada 30.decembra lēmumu
par saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Lubānas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” (Protokols Nr.13., 5.§)
apstiprināšanu.
3. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu
ministrijai.
4. Saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas ziņas”.
(Pielikumā Nr.7 – Saistošie noteikumi Nr.5 „Par koku ciršanu ārpus meža Lubānas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā" uz 2 lapām.)
15.§
PAR DARĪJUMU AR LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMI IZVĒRTĒŠANAS
KOMISIJAS NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU
Ziņo: I.Bodžs
2014.gada 30.decembrī ar domes lēmumu “Par komisijas darījumu ar
lauksaimniecības zemi izvērtēšanai izveidošanu” (Protokols Nr.13, 7.§) tika izveidota
komisija. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu un 61.pantu, saskaņā ar Lubānas novada domes Finanšu un attīstības
komitejas 19.02.2015. (Protokols Nr.4, 14.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j: :
Apstiprināt “Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas
nolikumu”.
(Pielikumā Nr.8 – Nolikums Nr.1 “Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas
komisijas nolikums” uz 1 lapas.)
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16.§
PAR „NOLIKUMA PAR DARBA SAMAKSAS KĀRTĪBU UN SOCIĀLAJĀM
GARANTIJĀM LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ” APSTIPRINĀŠANU
Ziņo: I.Bodžs, T.Salenieks
Izskata „Nolikuma par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas
novada pašvaldībā” projektu un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 12. un 13.punktu, saskaņā ar Lubānas novada domes Finanšu un
attīstības komitejas 19.02.2015. (Protokols Nr.4, 12.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j: :
Apstiprināt „Nolikumu par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām
Lubānas novada pašvaldībā”.
(Pielikumā Nr.9 – Nolikums Nr.2 „Nolikums par darba samaksas kārtību un
sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” uz 3 lapām.)
Plkst.17:00 deputāte Iveta Peilāne beidz darbu domes sēdē.
17.§
LUBĀNAS NOVADA BĀRIŅTIESAS PĀRSKATS PAR DARBU 2014.GADĀ
Ziņo: D.Mežsarga
Lubānas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Mežsarga iepazīstina komitejas
locekļus ar 26.01.2015. sagatavoto pārskatu Nr.1-14/36 par darbu 2014.gadā un
informē par problēmām un bāriņtiesas darba aktualitātēm. Ņemot vērā Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 18.02.2015. (Protokols Nr.3, 1.§)
lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Ilgonis
Losāns, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
Apstiprināt pārskatu par Lubānas novada Bāriņtiesas darbu 2014.gadā.
(Lubānas novada Bāriņtiesas pārskats par darbu 2014.gadā uz 3 lapām glabājas
Lubānas novada pašvaldības arhīvā 2015.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.08
„Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēžu protokoli ar
pielikumiem”, 18.02.2015., Protokols Nr.3.)
18.§
PAR JAUNAS PAŠVALDĪBAS MĀJASLAPAS IZSTRĀDI
Ziņo: I.Bodžs
Ņemot vērā, ka pašvaldības mājaslapas mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem
pieejamību informācijai par pašvaldības darbu, informēt par aktualitātēm un dažādām
iespējām novadā, kā arī to, ka esošā mājaslapa izstrādāta 2008.gadā, neatbilstoša
mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām, radusies nepieciešamība pēc jaunas mājaslapas
izstrādes.
Galvenie uzdevumi:
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1.1. izstrādāt mājaslapu atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 6. marta
noteikumu Nr.171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”
prasībām;
1.2. nodrošināt mājaslapas atbilstību W3C uzturētajām standartu versijām;
1.3. pārvietot informāciju no esošās mājaslapas www.lubana.lv MySQL datubāzes
uz jauno mājaslapas datubāzi;
1.4. nodrošināt mājaslapas satura indeksēšanu meklēšanas programmām internetā;
1.5. dizainu jāpielāgo viedierīcēm ar dažāda izmēra ekrāniem. Dizainam jābūt ērti
lietojamam viedtālruņos, planšetdatoros, portatīvajos datoros un galda
datoros.
Ir saņemts piedāvājums no Uģa Meijera, saimnieciskās darbības veicēja, par
mājaslapas izstrādi uz bezmaksas web izstrādes platformas. Saskaņā ar Lubānas
novada domes Finanšu un attīstības komitejas 19.02.2015. (Protokols Nr.4, 15.§)
lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Aigars
Noviks, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j: :
1. Izstrādāt jaunu pašvaldības mājaslapu.
2. Noslēgt uzņēmuma līgumu par mājaslapas izstrādi ar saimnieciskās darbības
veicēju Uģi Meieru, reģistrācijas kods: 19038711706, par kopīgo līgumcenu
EUR 1000 (viens tūkstotis euro) .
Sēdi slēdz plkst. 17,30.
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:

Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:

Diāna Krieva

Parakstīts __________________________________________
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