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.martā

Nr. 4

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,
Līga ŠPUNE
Lana KUNCE.
Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Aija OZOLIŅA,
nekustamo īpašumu speciāliste; Andris KĻAVIŅŠ, pašvaldības
juriskonsults.
Pašvaldības
iedzīvotājs:
Uģis MARKOVS uz darba kārtības 1. – 12.jautājuma izskatīšanu.
Nepiedalās –
Deputāti:
Ilgonis LOSĀNS, 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 adrešu Līgotņi, Indrānu pag., Lubānas nov. un Dārzu iela 6B, Lubāna,
Lubānas nov. likvidāciju.
3. Par Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojumu.
4. Par nosaukuma un adreses „Jaunsētas”, Indrānu pag., Lubānas nov., maiņu uz
„Jaunstrauti”, Indrānu pag., Lubānas nov..
5. Par Lubānas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa
nolikumu.
6. Par noteikumiem "Par Lubānas Kultūras nama un Meirānu Tautas nama
amatiermākslas kolektīvu finansēšanas kārtību".
7. Par telpas “Melnozoli” - 8, Indrānu pagastā, Lubānas novadā izsoli.
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8. Par Lindas Pomeres komandējumu uz apmācībām „RISE UP for democracy!
Against intolerance and racism in Europe” Francijas pilsētā Anorās.
9. Par tirdzniecības cenas noteikšanu suvenīriem ar Lubānas novada simboliku
tirdzniecībai Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā.
10. Par Lubānas Kultūras nama kino seansa demonstrēšanas ieejas biļešu cenas
apstiprināšanu.
11. Par Lubānas novada Sociālā dienesta automašīnas VW LT31 atsavināšanu.
12. Par grozījumiem 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par
2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu".
13. Par O.A. deklarēto dzīves vietu.
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:
- 20.03.2015. dalība Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē
Auciemmuižā, Pārgaujas novadā.
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”, pieņem zināšanai domes priekšsēdētāja Tāļa
Salenieka ziņojumu par veikto komandējuma saturu un lietderību pārskata periodā no
2015.gada februāra domes sēdes līdz marta kārtējai domes sēdei.
Komiteju priekšsēdētāji informē par sēdēs skatītajiem, bet domes sēdes darba
kārtībā neiekļautajiem jautājumiem.
Plkst.14,45 deputāte Līga Špune sāk darbu domes sēdē.
Pašvaldībās izpilddirektors I.Bodžs ziņo par pašvaldības darbību starplaikā starp
domes sēdēm. Saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām” noteikto par pārskata sniegšanu
jautājumā par domes lēmumu izpildi, pieņem zināšanai pašvaldības izpilddirektora
Ivara Bodža ziņojumu/pārskatu par domes 2015.gada 26.februāra un 18.marta sēdēs
(Protokoli Nr.2 un 3) pieņemto lēmumu izpildi.
(Pielikumā Nr.1 – Domes iepriekšējo lēmumu izpilde uz 1 lapas.)
Plkst.15,10 deputāts Aigars Noviks sāk darbu domes sēdē.
2.§
PAR ADREŠU LĪGOTŅI, INDRĀNU PAG., LUBĀNAS NOV. UN DĀRZU IELA
6B, LUBĀNA, LUBĀNAS NOV. LIKVIDĀCIJU
Ziņo: A.Ozoliņa
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par
Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2015.gada 6.marta iesniegumu
Nr.2.04.1-V/73 „Par adrešu datu kārtošanu Lubānas novadā”, (Reģ.09.03.2015.,
Nr.2.08/192). Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā
arī ar lietu saistītos apstākļus, lai sakārtotu datus, atbilstoši 2009.gada 3.novembra
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Ministru kabineta noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.punktam,
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 18.03.2015. sēdes (Protokols Nr.5, 8.§)
lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Līga Špune), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. ņemot vērā, ka uz Indrānu pagasta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:
7058-006-0021 iepriekš atradās VAS „Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā
esoša ēka – pirts, kura ir nojaukta, likvidēt adresi: „Līgotņi”, Indrānu pag.,
Lubānas nov., adreses kods: 105692408;
2. sakarā ar to, ka Lubānas pilsētas zemes vienība ar kadastra apzīmējumu:
7013-005-0052 nav apbūvēta un adresācijas objekts nepastāv, likvidēt adresi:
Dārzu iela 6B, Lubāna, Lubānas nov., adreses kods: 104324498.
Lēmuma izrakstu (izsniegt) izsūtīt:
1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai uz e-pasta adresi:
vidzeme@vzd.gov.lv;
2. nekustamā īpašuma speciālistei Aijai Ozoliņai (1 eks.).
(Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas iesniegums un pielikums uz 2
lapām glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, 2015.gada pastāvīgi glabājamā
lietā Nr.1.07„Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli ar pielikumiem”,
Protokols Nr.5.)
3.§
PAR LUBĀNAS PILSĒTAS DIENVIDU DAĻAS LOKĀLPLĀNOJUMU
Ziņo: I.Bodžs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un LR
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 78.; 79. un 82. punktu,
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 18.03.2015. sēdes (Protokols Nr.5, 3.§)
lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Līga Špune), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai projekta
„Lubānas novada Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojuma”
1.redakciju.
2. Projekta „Lubānas novada Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojuma”
1.redakcija elektroniskā veidā ievietojama Lubānas novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.lubana.lv un izdrukas veidā - Lubānas novada domes
ēkā.
3. Noteikt, ka sabiedrība var izteikt viedokli par teritorijas plānojuma
pilnveidoto redakciju 4 nedēļu laikā kopš projekta „Lubānas novada
Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojuma” 1.redakcijas publicēšanas
www.lubana.lv .
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4. Noteikt, ka projekta izstrādes vadītājs, pieprasa no institūcijām atzinumus
par projekta „Lubānas novada Lubānas pilsētas dienvidu daļas
lokālplānojuma” 1.redakciju.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ivaram
Bodžam.
(Pielikumā Nr.2 – Lubānas novada Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojuma
paskaidrojuma 1 redakcija; teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un
grafiskā daļa 1 redakcija ar pielikumiem uz 41 lapas.)

4.§
PAR NOSAUKUMA UN ADRESES „JAUNSĒTAS”, INDRĀNU PAG.,
LUBĀNAS NOV., MAIŅU UZ „JAUNSTRAUTI”,
INDRĀNU PAG., LUBĀNAS NOV.
Ziņo: A.Ozoliņa
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par
SIA xxx valdes locekļa H.K.B. 2015.gada 19.marta iesniegumu (Reģ. 23.03.2015.,
Nr.2.07/14) par nosaukuma un adreses maiņu no „Jaunsētas”, Indrānu pag., Lubānas
nov., uz „Jaunstrauti”, Indrānu pag., Lubānas nov..
Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākļus, ņemot vērā, ka Lubānas novada Indrānu pagasta teritorijā ir divi
nekustamie īpašumi ar vienādu nosaukumu „Jaunsētas”, un viens no tiem jau ir
reģistrēts Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, lai sakārtotu datus
nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru: 7058-011-0070, pamatojoties uz
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu un 15.panta
pirmo daļu, atbilstoši 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktam, 29.punktam un 2.8.punktam,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Līga Špune), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru: 7058-011-0070, mainīt īpašuma
nosaukumu, kā arī zemes vienības un ēku adresi no „Jaunsētas”, Indrānu pag.,
Lubānas nov., uz „Jaunstrauti”, Indrānu pag., Lubānas nov., adreses kods:
103793274.
Lēmuma izrakstu (izsniegt) izsūtīt:
1. VZD Vidzemes reģionālajai nodaļai uz e-pasta adresi: vidzeme@vzd.gov.lv;
2. SIA xxx uz adresi: xxx (2 eks.);
3. nekustamā īpašuma speciālistei Aijai Ozoliņai (1 eks.).
(SIA xxx valdes locekļa H.K.B. iesniegums glabājas Lubānas novada pašvaldības
arhīvā, 2015.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.2.07 „Sarakstes dokumenti (ar
juridiskām personām) par pašvaldības kompetencē esošo funkciju izpildes (politikas,
koordinācijas, pārraudzības, pakalpojumu sniegšanas) jautājumiem, dokumentu
reģistrs”.)
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5.§
PAR LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IEDZĪVOTĀJU INICIATĪVAS
PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMU
Ziņo: T.Salenieks
Lai veicinātu Lubānas novada iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu,
sekmētu sadarbību ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem, iedrošinātu iedzīvotājus
īstenot pašu radītu ideju, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2., 4., 5.punktu un 21. panta pirmās daļas 23.punktu un 41.panta pirmās
daļas 2. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 18.03.2015. sēdes
(Protokols Nr.5, 10.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Līga Špune), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu
konkursa nolikumu.
2. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu
konkursa komisijas sastāvu: Tālis Salenieks, domes priekšsēdētājs;
Guntis Stalbovs, pašvaldības īpašumu
apsaimniekotājs;
Ilgonis Losāns, domes deputāts;
Līga Špune, pašvaldības grāmatvede, domes
deputāte;
Zane Butlere, pašvaldības Sabiedrisko attiecību
speciāliste.
3. Izsludināt Lubānas novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu
konkursu.
(Pielikumā Nr.3 – Nolikums Nr.3 „Lubānas novada pašvaldības iedzīvotāju
iniciatīvas projektu konkursa nolikums” ar pielikumiem uz 7 lapām.)

6.§
PAR NOTEIKUMIEM "PAR LUBĀNAS KULTŪRAS NAMA UN MEIRĀNU
TAUTAS NAMA AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU FINANSĒŠANAS
KĀRTĪBU"
Ziņo: T.Salenieks, I.Bodžs
Izskata pašvaldības kultūras darba speciālistes Ilzes Kraukles sagatavoto
noteikumu „Par Lubānas Kultūras nama un Meirānu Tautas nama amatiermākslas
kolektīvu finansēšanas kārtību” projektu, kurš skatīts Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas 18.02.2015., 18.03.2015. sēdēs (Protokoli Nr.3, 4,; 2., 2.§)
un virzīts izskatīšanai domes sēdē. Sakarā ar konstatētajām neprecizitātēm noteikumu
1., 2.daļā, punktos 1., 2., 7., 11., 13.,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Līga Špune), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Atlikt jautājuma izskatīšanu un uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ivaram
Bodžam saskaņot noteikumu „Par Lubānas Kultūras nama un Meirānu Tautas
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nama amatiermākslas kolektīvu finansēšanas kārtību” precizēšanu ar kultūras
darba speciālisti Ilzi Kraukli, pašvaldības kultūras iestāžu vadītājiem un
amatiermākslas kolektīvu vadītājiem.
7.§
PAR TELPAS “MELNOZOLI” - 8, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ
IZSOLI
Ziņo: I.Bodžs
Izskata S.A. 17.03.2015. iesniegumu (Reģ.Nr.2.10/107) par dzīvokļa Nr.8,
“Melnozoli”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, telpas nomu. Divistabu dzīvoklis
atrodas 1.stāvā 1970.gadā būvētā ēkā, kopējā platība 44,6 m2, nav remontēts, bez
elektroapgādes un ūdensapgādes. Dzīvoklis tādā tehniskā stāvoklī nav izmantojams
pašvaldības funkciju nodrošināšanai – palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Ņemot vērā augstākminēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu, 10.punktu,
11.punktu, 16.punktu 22.punktu, saskaņā ar Finanšu un attīstības komitejas
18.03.2015. sēdes (Protokols Nr.5, 9.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Līga Špune), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Nodot nomā, rīkojot mutisku izsoli, Lubānas novada pašvaldībai piederošo
telpu 44,6 m² platībā, kas atrodas “Melnozoli” – 8, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā, kadastra apzīmējums Nr. 7058 002 0050 001 008.
2. Apstiprināt nomas objekta izsoles sākumcenu 3.57 EUR (trīs euro, 57 centi)
mēnesī.
3. Telpu iznomāšanas mērķis – apmešanās vietas ierīkošana. Objekts tiek
iznomāts bez tiesībām to nodot apakšnomā uz termiņu līdz 12 gadiem.
4. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Bodžam organizēt lēmuma
1.punktā norādītā objekta nomas tiesību izsoli līdz 2015.gada 20.aprīlim.
(Telpu plāns uz 1 lapas glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, 2015.gada
pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07„Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli ar
pielikumiem”, Protokols Nr.5.)
8.§
PAR LINDAS POMERES KOMANDĒJUMU UZ APMĀCĪBĀM „RISE UP FOR
DEMOCRACY! AGAINST INTOLERANCE AND RACISM IN EUROPE”
FRANCIJAS PILSĒTĀ ANORĀS
Ziņo: I.Bodžs
Izskata Lubānas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciālistes Lindas Pomeres
17.03.2015. iesniegumu (Reģ.Nr.2.10/106) ar lūgumu komandēt uz apmācībām
„RISE UP for democracy! Against intolerance and racis min Europe”, kas notiks no
11.-19.aprīlim Francijas pilsētā Anorā un priekšfinansēt ceļa izdevumus 270.00 EUR
apmērā ko atmaksās apmācību organizatori – biedrība „Histoire de Savoirs”. Visus
apmācību izdevumus – dzīvošanu, ēšanu, nodarbību vadītājus apmaksā no Erasmus+
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programmas Francijas Nacionālā aģentūra. Ceļa izdevumus apmaksā pēc mācībām,
uzrādot visas transporta biļetes. Saskaņā ar Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 18.03.2015. sēdes (Protokols Nr.4, 3.§), Finanšu un attīstības
komitejas 18.03.2015. sēdes (Protokols Nr.5, 6.§) lēmumiem,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Līga Špune), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Komandēt pašvaldības Jaunatnes lietu speciālisti Lindu Pomeri piedalīties
apmācībās „RISE UP for democracy! Against intolerance and racism in
Europe”, kuras notiks no 2015.gada 11.aprīļa līdz 19.aprīlim Francijas pilsētā
Anorā. Saskaņā ar 12.10.2010. MK noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 19.punktu Lindai Pomerei
saglabāt darba vietu un darba samaksu, 13.punktu - par katru komandējuma
dienu izmaksāt 30% no dienas naudas - kopā 153,90 EUR (viens simts
piecdesmit trīs euro, 90 centi) kompensāciju par papildu izdevumiem un
8.2.punktu apmaksāt ceļa izdevumus, veicot šo izdevumu priekšapmaksu 270,00
EUR (divi simti septiņdesmit euro) apmērā.
9.§
PAR TIRDZNIECĪBAS CENAS NOTEIKŠANU SUVENĪRIEM AR LUBĀNAS
NOVADA SIMBOLIKU TIRDZNIECĪBAI LUBĀNAS NOVADA TŪRISMA UN
KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA CENTRĀ
Ziņo: I.Bodžs
Izskata Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra speciālista
Aigara Novika 10.03.2015. iesniegumu (Reģ.Nr.2.08/198) par tirdzniecības cenas
noteikšanu suvenīriem ar pašvaldības simboliku. Pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 18.03.2015. sēdes (Protokols Nr.5, 4.§)
lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Līga Špune), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Atcelt, kā spēkā neesošu, domes 30.12.2014. sēdes (Protokols Nr.13, 11.§)
lēmumu „Par tirdzniecības cenas noteikšanu Lubānas novada suvenīriem
tirdzniecībai Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma
centrā”.
2. Apstiprināt atsavināšanas cenas suvenīriem tirdzniecībai Lubānas novada
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā atbilstoši iegādes
pašizmaksai:
1) krūze DS – 3,99 EUR (trīs euro, 99 centi);
2) zvaniņš – 4,48 EUR (četri euro, 48 centi);
3) kafijas krūze (adīta) – 6,05 EUR (seši euro, 05 centi);
4) kafijas krūze (burzīta) – 5,45 EUR (pieci euro, 45 centi).
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10.§
PAR LUBĀNAS KULTŪRAS NAMA KINO SEANSA DEMONSTRĒŠANAS
IEEJAS BIĻEŠU CENAS APSTIPRINĀŠANU
Ziņo: I.Bodžs
Izskata Lubānas Kultūras nama direktores Velgas Puzules iesniegumu
(Reģ.17.03.2015., Nr.2.08/220) un iesnieguma pielikumu Nr.1 „Kino seansa
demonstrēšanas ieejas biļešu cenas aprēķins”. Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
18.03.2015. sēdes (Protokols Nr.4, 4.§), Finanšu un attīstības komitejas 18.03.2015.
sēdes (Protokols Nr.5, 7.§) lēmumus,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Līga Špune), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Apstiprināt Lubānas Kultūras nama kino seansa demonstrēšanas ieejas biļetes
cenu 2,00 EUR (divi euro) apmērā vienai personai par vienu seansu.
(Maksas pakalpojuma aprēķins uz 1 lapas glabājas Lubānas novada pašvaldības
arhīvā, 2015.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07„Finanšu un attīstības komitejas
sēžu protokoli ar pielikumiem”, Protokols Nr.5.)
11.§
PAR LUBĀNAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA AUTOMAŠĪNAS VW LT31
ATSAVINĀŠANU
Ziņo: I.Bodžs
Izskata Lubānas novada Sociālā dienesta direktores Ineses Līberes 13.03.2015.
iesniegumu Nr.1-02/91 (Reģ. 16.03.2015., Nr.2.08/216) par dienesta bilancē
uzskaitītās automašīnas VW LT31 Reģ.Nr. EZ 1251 atsavināšanas cenu. Automašīnas
izsole, kura tika rīkota 2015. gada 21. janvārī, bija nesekmīga, jo uz to neieradās
neviens pretendents.
Pamatojoties uz „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 31.panta ceturto
daļu, saskaņā ar Finanšu un attīstības komitejas 18.03.2015. sēdes (Protokols Nr.5,
5.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Līga Špune), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Rīkot atkārtotu Lubānas novada Sociālā dienesta automašīnas VW LT31
Reģ. Nr.EZ 1251 izsoli ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt mantas nosacīto cenu 500.00 EUR (pieci simti euro).
3. Lubānas novada Sociālā dienesta direktorei Inesei Līberei organizēt
kustamās mantas atsavināšanu.
4. Izsoles rezultātus apstiprināt domes sēdē.
5. Izsoli izsludināt līdz 2015. gada 10.aprīlim.
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12.§
PAR GROZĪJUMIEM 2015.GADA 29.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
Nr.3 "PAR 2015.GADA PAŠVALDĪBAS KONSOLIDĒTO BUDŽETU”
Ziņo: I.Bodžs
Sakarā ar apbedīšanas pabalsta izmaksu pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši”
darbiniekam atbilstoši pašvaldībā 26.02.2015. apstiprinātajam (Protokols Nr.2, 16.§)
nolikumam Nr.2 „Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām
Lubānas novada pašvaldībā”, kā arī nepieciešamību precizēt izdevumu uzskaiti
atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Līga Špune), 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.6
„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.6 “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.6 „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.6 „Grozījumi Lubānas novada domes
2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības
konsolidēto budžetu”” uz 1 lapas.)
13.§
PAR O.A. DEKLARĒTO DZĪVES VIETU
Ziņo: A.Kļaviņš
Izskata administratīvo lietu, kas ierosināta uz K.A. 27.01.2015. iesnieguma ar
lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu O.A., viņam piederošajā nekustamajā īpašumā
xxx (Reģ.Nr.2.10/59), pamata. Iesniegumā K.A. norāda, ka O.A. ir zudis tiesiskais
pamats būt deklarētai viņa īpašumā, jo laulība šķirta un viņa šajā adresē faktiski
nedzīvo. Balstoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, tika
ierosināta administratīvā lieta. Ņemot vērā iepriekš minēto, „Dzīvesvietas
deklarēšanas likuma” 1., 3., 11.pantu, 12.panta 1.daļu, „Administratīvā procesa
likuma” 59.panta 1. un 2.daļu, 63.panta 1.daļas 1.punktu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Līga Špune), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Anulēt O.A., personas kods: xxx, deklarēto dzīvesvietu xxx.
(Pielikumā Nr.5 – Izvērsts lēmums - administratīvais akts uz 2 lapām.)
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Sēdi slēdz plkst. 18,30.
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:

Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:

Diāna Krieva

Parakstīts __________________________________________

10

