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 30.aprīlī

Nr. 6

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,
Laila OZOLIŅA,
Aigars NOVIKS,
Guntis KLIKUČS,
Lana KUNCE.
Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Aija OZOLIŅA,
nekustamo īpašumu speciāliste; Zane BUTLERE, pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste; Uģis MEIERS, saimnieciskās
darbības (datoru, serveru un lokālā datoru tīkla aktīvo elementu
apkalpošana) veicējs uz darba kārtības 1.jautājuma izskatīšanu.
Nepiedalās –
Deputāti:
Ilgonis LOSĀNS, Līga ŠPUNE, Rudīte KOLĀTE (aizņemti savā
tiešajā darbā).
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par aktualitātēm pašvaldības deputātu, administrācijas un iestāžu darbā - domes
priekšsēdētāja, komiteju priekšsēdētāju un izpilddirektora ziņojumi par darbu,
2015.gada pašvaldības budžeta 1.ceturkšņa izpilde.
2. Par biļešu iegādi uz XI Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
3. Par nekustamā īpašuma „Kurpnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu: 7058-003-0019 lietošanas mērķa maiņu.
4. Par SIA “Lubānas KP” 2014.gada pārskatu un finansiālās darbības izvērtējumu un
ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem 2015.-2017.gadā.
5. Par pašvaldības 2014.gada pārskatu.
6. Par ēdināšanas izmaksām konkursā "Aiviekstes lakstīgalas".
7. Par SIA „AP Kaudzītes” finansiālās darbības izvērtējumu un ietekmi uz
pašvaldības budžeta izdevumiem 2015.-2017.gadā.
8. Par dalības maksas apstiprināšanu Lubānas vidusskolas absolventu salidojumam.
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9. Par Lubānas novada pašvaldības piedalīšanos pasākumā „Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās
vai profesionālās izglītības iestādēs”.
10. Par līdzfinansējumu iniciatīvas projektam par pirmskolas izglītības iestādes
"Rūķīši" Zīļuku grupas rotaļu laukuma izveidi.
11. Par pašvaldības telpu “Melnozoli” – Nr.8, Indrānu pagasts, Lubānas novads,
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par 10.klases atvēršanu Lubānas vidusskolā 2015.-2016.mācību gadā.
13. Par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko dzērienu
ražošanai.
14. Par Edītes Apšas iesniegumu par dzīvojamās platības izīrēšanu.
15. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pirmskolas izglītības iestādes “Rūķīši” žoga
daļējai atjaunošanai.
16. Par Lubānas novada Sociālā dienesta automašīnas VW LT31 atsavināšanas
rezultātu apstiprināšanu.
17. Par biedrības Daugavas Vanagi Latvijā Lubānas nodaļas iesniegumu finansējuma
piešķiršanai braucienam uz piemiņas pasākumu Lestenē.

1.§
PAR AKTUALITĀTĒM PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTU, ADMINISTRĀCIJAS UN
IESTĀŽU DARBĀ - DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, KOMITEJU
PRIEKŠSĒDĒTĀJU UN IZPILDDIREKTORA ZIŅOJUMI PAR DARBU,
2015.GADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETA 1.CETURKŠŅA IZPILDE
Ziņo: Z.Butlere, U.Meiers, T.Salenieks, I.Peilāne, I.Bodžs, I.Logina
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste Z.Butlere un saimnieciskās
darbības (datoru, serveru un lokālā datoru tīkla aktīvo elementu
apkalpošana) veicējs U.Meiers prezentē pašvaldības mājas lapas uzlaboto versiju,
informē par izstrādi un uzklausa deputātu ieteikumus turpmākajam darbam.
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē deputātus par savu darbu starplaikā
starp domes sēdēm:
- 09.04.2015. projektu dokumentu iesniegšana Vidzemes plānošanas reģionā,
Cēsīs;
- 20.04.2015. dalība SIA „AP Kaudzītes”, Litenes pagastā, Gulbenes novadā –
dalībnieku sapulcē;
- 22.04.2015. dalība Latvijas Pašvaldību Savienības domes sēdē, Rīgā.
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 marta domes sēdes līdz aprīļa kārtējai domes sēdei.
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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. 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.marta un 15.aprīļa sēdēs
(Protokoli Nr.4 un 5) pieņemto lēmumu izpildi.
(Pielikumā Nr.1 – Domes iepriekšējo lēmumu izpilde un Lubānas novada jaunatnes
lietu speciālistes Lindas Pomeres atskaites par komandējumu kopija uz 2 lapām.)
Pašvaldības galvenā grāmatvede I.Logina ziņo par pašvaldības 2015.gada
apstiprinātā budžeta 1.ceturkšņa izpildi. Jautājums izskatīts Finanšu un attīstības
komitejas 23.04.2015. sēdē (Protokols Nr.6, 1.§).
(Pašvaldības budžeta 1 ceturkšņa izpildes tāmes glabājas Lubānas novada
pašvaldības arhīvā, 2015.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07 „Finanšu un
attīstības komitejas sēžu protokoli ar pielikumiem, Protokols Nr.6.)
Plkst.15,40 deputāte Laila Ozoliņa sāk darbu domes sēdē.
2.§
PAR BIĻEŠU IEGĀDI UZ XI LATVIJAS SKOLU UN JAUNATNES DZIESMU
UN DEJU SVĒTKIEM
Ziņo: I.Peilāne
Deputāte Lana Kunce nepiedalās jautājuma izskatīšanā kā ieinteresētā persona.
Pašvaldībai dota iespēja iegādāties 18 biļetes uz XI Latvijas skolu un jaunatnes
dziesmu un deju svētku koncertiem. Saskaņā ar Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 22.04.2015. sēdes (Protokols Nr.5, 4.§) un Finanšu un attīstības
komitejas 23.04.2015. sēdes (Protokols Nr.6, 5.§) lēmumiem,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
Iegādāties 18 (astoņpadsmit) rezervētās biļetes uz svētku koncertiem par 180
EUR (viens simts astoņdesmit eiro) no nesadalītajiem pašvaldības budžeta
līdzekļiem un piedāvāt fiziskām un juridiskām personām, izvērtējot to
ieguldījumu novada skolēnu māksliniecisko kolektīvu atbalstīšanā, saskaņā ar
biļešu sadalījuma sarakstu.
(Pielikumā Nr.2 – Biļešu sadalījuma saraksts uz 1 lapas.)
Plkst.15,45 deputāts Aigars Noviks beidz darbu domes sēdē.
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3.§
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „KURPNIEKI”, INDRĀNU PAG., LUBĀNAS
NOV., ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU: 7058-003-0019
LIETOŠANAS MĒRĶA MAIŅU
Ziņo: A.Ozoliņa
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par
SIA „ECO AGRO” pilnvarotās personas Jura Seļicka 2015.gada 23.aprīļa iesniegumu
(Reģ. Nr.2.08/343) par lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai.
Izvērtē Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākļus, KONSTATĒ, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums „Kurpnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov.,
kadastra numurs īpašumam: 7058-003-0019, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kopējo platību 36,7 ha, no tā, lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0,5 ha, meži 35,7
ha; īpašums reģistrēts Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, Indrānu pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.155.
Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa domes sēdē apstiprinātajā
teritorijas plānojumā (saistošie noteikumi Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma
2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”),
grafiskajā daļā „Indrānu pagasta plānotā (atļautā) izmantošana” zemes vienība atrodas
mežu teritorijā, līdz ar teritorijas plānojums pieļauj zemes lietošanas mērķa maiņu.
Iepazīstoties ar informāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, ņemot vērā
Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa domes sēdē apstiprināto teritorijas
plānojumu un pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 „Lubānas novada teritorijas
plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
Nekustamā īpašuma „Kurpnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu: 7058-003-0019, mainīt zemes lietošanas mērķi no:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) uz:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).
Lēmuma izrakstu izsniegt (izsūtīt):
1. VZD Vidzemes reģionālai nodaļai uz e-pasta adresi: vidzeme@vzd.gov.lv ;
2. SIA „ECO AGRO” pilnvarotajai personai uz e-pasta adresi: juris.selickis@vtr.lv;
3. nekustamā īpašuma speciālistei Aijai Ozoliņai (1 eks.).
(Pielikumā Nr.3 – J.Seļicka iesnieguma un zemes robežu plāna kopija uz 3 lapām.)
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4.§
PAR SIA “LUBĀNAS KP” 2014.GADA PĀRSKATU UN FINANSIĀLĀS
DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMU UN IETEKMI UZ PAŠVALDĪBAS BUDŽETA
IZDEVUMIEM 2015.-2017.GADĀ
Ziņo: L.Ozoliņa, T.Salenieks, I.Logina
Izskata SIA “Lubānas KP” 2014.gada pārskatu un anketu par kapitālsabiedrības
darbības turpināšanas principa piemērošanu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada
25.septembra noteikumiem Nr.643 „Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts
iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu
informāciju” pašvaldībai ir pienākums izvērtēt kapitālsabiedrību finansiālo darbību un
ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem turpmākajos trīs gados. Deputāti izvērtē
SIA „Lubānas KP”, Reģ.Nr.45403005405 (pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā 100
%) iesniegto informāciju par kapitālsabiedrības darbības turpināšanas principa
piemērošanu) un vadības viedokli par kapitālsabiedrības darbību tuvākajā nākotnē.
SIA „Lubānas KP” pietiek resursu pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai, bet trūkst
līdzekļu infrastruktūras attīstībai. Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
23.04.2015. sēdes (Protokols Nr.6, 2.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
1. Pieņemt zināšanai SIA “Lubānas KP” 2014.gada pārskatu.
2. Atzīt SIA „Lubānas KP”, Reģ. Nr. 45403005405 (pašvaldības līdzdalība
pamatkapitālā 100 procenti), resursus pašvaldības deleģēto funkciju
veikšanai par pietiekošiem, bet paredzēt finansējumu infrastruktūras
attīstībai: turpinot investīcijas ūdenssaimniecības pakalpojumu
pieejamības
iedzīvotājiem
paplašināšanā,
piešķirt
pašvaldības
līdzfinansējumu (26.02.2015. domes sēdes protokols Nr.2, 12.§)
ieguldījuma veikšanai pamatkapitālā veicot aizņēmumu no Valsts kases
2015.gadā 177 000 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi tūkstoši euro)
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Lubānas novada
ūdenssaimniecības attīstība II kārta” īstenošanai.
(SIA „Lubānas KP” 2014.gada pārskats un anketa glabājas Lubānas novada
pašvaldības arhīvā, 2015.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07 „Finanšu un
attīstības komitejas sēžu protokoli ar pielikumiem, Protokols Nr.6.)
5.§
PAR PAŠVALDĪBAS 2014.GADA PĀRSKATU
Ziņo: I.Logina
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, kas nosaka, ka
tikai dome var „... apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus
par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
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Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2014.gada konsolidēto finanšu
pārskatu.
(Pielikumā Nr.4 – Neatkarīgu revidentu ziņojums, ziņojums vadībai uz 4 lapām.
Lubānas novada pašvaldības 2014.gada konsolidētais finanšu pārskats glabājas
elektroniski Valsts budžetu un pašvaldību budžetu pārskatu programmā Valsts Kases
arhīvā, kuru nodod Latvijas Nacionālajam Arhīvam.)
6.§
PAR ĒDINĀŠANAS IZMAKSĀM KONKURSĀ "AIVIEKSTES LAKSTĪGALAS"
Ziņo: I.Logina
Izskata Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 23.04.2015.
iesniegumu Nr.1-6/11 (Reģ.Nr.2.08/342) ar lūgumu apstiprināt ēdināšanas izmaksas
konkursā „Aiviekstes Lakstīgalas” 3.56 EUR apmērā. Ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 23.04.2015. sēdes (Protokols Nr.6, 14.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
Apstiprināt ēdināšanas izmaksas 3.56 EUR (trīs euro, 56 centi) apmērā vienai
personai Meirānu Kalpaka pamatskolā konkursā „Aiviekstes Lakstīgalas”.
(Pielikumā Nr.5 – Ēdināšanas pašizmaksas aprēķins uz 1 lapas.)
7.§
PAR SIA „AP KAUDZĪTES” FINANSIĀLĀS DARBĪBAS IZVĒRTĒJUMU UN
IETEKMI UZ PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IZDEVUMIEM 2015.-2017.GADĀ
Ziņo: T.Salenieks
Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumiem Nr.643
„Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo
kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju” pašvaldībai ir pienākums
izvērtēt kapitālsabiedrību finansiālo darbību un ietekmi uz pašvaldības budžeta
izdevumiem turpmākajos trīs gados. Deputāti izvērtē SIA „AP Kaudzītes”, Reģ.
Nr.44103026358 (pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā 8,066 %) 2014.gada pārskatu
un vadības viedokli par kapitālsabiedrības darbību tuvākajā nākotnē. Ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 23.04.2015. sēdes (Protokols Nr.6, 3.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
Pieņemt zināšanai kapitālsabiedrības SIA „AP Kaudzītes”, Reģ.Nr.44103026358
(pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā 8,066 procenti) 2014.gada pārskatu un
viedokli par darbību tuvākajā nākotnē, kas visticamāk ļaus kapitālsabiedrībai
turpināt savu darbību vismaz vienu gadu pēc pārskata gada beigu datuma
nesaņemot pašvaldības ieguldījumu, pašvaldības budžeta finansējums
turpmākajiem trīs gadiem SIA „AP Kaudzītes KP” netiek paredzēts.
(SIA „AP Kaudzītes” 2014.gada pārskats glabājas Lubānas novada pašvaldības
arhīvā, 2015.gada pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1.07„Finanšu un attīstības komitejas
sēžu protokoli ar pielikumiem”, Protokols Nr.6.)
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8.§
PAR DALĪBAS MAKSAS APSTIPRINĀŠANU LUBĀNAS VIDUSSKOLAS
ABSOLVENTU SALIDOJUMAM
Ziņo: I.Peilāne
Izskata Lubānas vidusskolas direktores Ivetas Peilānes 21.04.2015. iesniegumu
Nr.1-12/15 (Reģ.Nr.2.08/324) un pamatojoties uz „Likuma par pašvaldībām” 21.panta
14.(g) punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.04.2015. sēdes
(Protokols Nr.6, 4.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
Apstiprināt dalības maksu 4,00 EUR (četri eiro) apmērā Lubānas vidusskolas
absolventu salidojumam, kas notiks 2015.gada 30. maijā.
(Maksas aprēķins glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, 2015.gada pastāvīgi
glabājamā lietā Nr.1.07„Finanšu un attīstības komitejas sēžu protokoli ar
pielikumiem”, Protokols Nr.6.)
9.§
PAR LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PIEDALĪŠANOS PASĀKUMĀ
„NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMI VASARAS BRĪVLAIKĀ PERSONĀM,
KURAS IEGŪST IZGLĪTĪBU VISPĀRĒJĀS, SPECIĀLĀS VAI
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”
Ziņo: I.Bodžs
Izskata pašvaldības kultūrvēsturiskā mantojuma centra speciālista Aigara Novika un
jaunatnes lietu speciālistes Lindas Pomeres iesniegumus (Reģ. 09.04.2015.,
Nr.2.10/125 un Nr.2.10/126) par iespēju piedalīties skolēnu nodarbināšanas pasākumā
vasaras brīvdienās. Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.04.2015. sēdes
(Protokols Nr.6, 6.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
1. Piedalīties Valsts Nodarbinātības aģentūras pasākumā „Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
2. Piešķirt līdzfinansējumu divu personu nodarbināšanai Lubānas novada
pašvaldībā no pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.
10.§
PAR LĪDZFINANSĒJUMU INICIATĪVAS PROJEKTAM PAR PIRMSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "RŪĶĪŠI" ZĪĻUKU GRUPAS ROTAĻU LAUKUMA
IZVEIDI
Ziņo: I.Bodžs
Izskata Anitas Dzenes 21.04.2015. iesniegumu (Reģ.Nr.2.10/152) par pašvaldības
finansējuma piešķiršanu 373,94 EUR apmērā, kā līdzfinansējumu PII “Rūķīši” bērnu
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vecāku sagatavotajam investīciju projektam iesniegšanai “Labiedarbi.lv”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15.panta 4) punktu, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 23.04.2015. sēdes (Protokols Nr.6, 7.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
1. Projekta “Lubānas PII “Rūķīši” Zīļuku grupas rotaļu laukuma
labiekārtošana” apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības
līdzfinansējuma daļu 373,94 EUR (trīs simti septiņdesmit trīs eiro, 94 centi)
apmērā, apmaksājot atsevišķus ar projektu saistītus rēķinus.
2. Par projekta realizāciju un projektā iegūto materiālo vērtību turpmāko
izmantošanu noslēgt atsevišķu vienošanos ar grupas pilnvaroto pārstāvi.
11.§
PAR PAŠVALDĪBAS TELPU “MELNOZOLI” – Nr.8, INDRĀNU PAGASTS,
LUBĀNAS NOVADS, NOMAS TIESĪBU IZSOLES REZULTĀTU
APSTIPRINĀŠANU
Ziņo: I.Bodžs
Izskata 2015.gada 20. aprīļa telpu nomas izsoles protokolu. Pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta 14) punkta a) apakšpunktu un saskaņā ar izsoles
noteikumu (Apstiprināti ar izpilddirektora 08.04.2015. rīkojumu Nr.2.01/28) 6.2.
punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.04.2015. sēdes (Protokols Nr.6,
13.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
1. Apstiprināt 2015.gada 20.aprīļa pašvaldības telpu Nr.8, “Melnozoli”,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Noslēgt nomas līgumu par telpas izmantošanu ar Sergeju Aizkalnu personas
kods: xxx, uz termiņu līdz 2027.gada 1.jūnijam un nomas maksu 4,57 EUR
(četri euro, 57 centi) mēnesī.
12.§
PAR 10.KLASES ATVĒRŠANU LUBĀNAS VIDUSSKOLĀ 2015.-2016. MĀCĪBU
GADĀ
Ziņo: I.Peilāne, T.Salenieks
Izskata Lubānas vidusskolas direktores Ivetas Peilānes 21.04.2015. iesniegumu
Nr.1-12/16 (Reģ.Nr.2.08/328) un pamatojoties uz MK 27.09.2005. noteikumu Nr.735
10.2. punktu, kas nosaka, ka vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei vienā
klasē pieļaujamais izglītojamo skaits ir 12 - 30, kā arī uz Sociālo, izglītības, kultūras
un sporta jautājumu komitejas 22.04.2015. sēdes (Protokols Nr.5, 5.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
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2015./2016. mācību gadā Lubānas vidusskolā atvērt 10.klasi ar nepilnu skolēnu
skaitu.
13.§
PAR ATĻAUJAS IZSNIEGŠANU VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU UN PĀRĒJO
ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI
Ziņo: I.Bodžs
Izskata SIA „Aiviekstes klēts” 23.04.2015. iesniegumu (Reģ.Nr.2.08/340) par
atļaujas saņemšanu vīna, raudzēto dzērienu un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
nomātā īpašumā Parka ielā 6, Lubānā, Lubānas novadā. Pašvaldībā nav izstrādāti
saistošie noteikumi, kā tas paredzēts „Alkoholisko dzērienu aprites likuma” 8.panta
(2) daļā, līdz ar to nav noteikta kārtība, kādā ražotājs šādu atļauju varētu saņemt.
Ņemot vērā to, ka ražošanas vieta Parka ielā 6, Lubānā, Lubānas novadā, neapdraud
sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību, pamatojoties uz „Alkoholisko
dzērienu aprites likuma” 3.panta (11), (12) un (13)punktos, kur teikts: (11) Tiesības ar
atvieglotiem nosacījumiem saņemt licenci apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, kā
arī tiesības saņemt atvieglojumus akcīzes nodokļa nodrošinājuma reģistrēšanai ir
komersantam, kurš pats ražo vīnu, raudzētos dzērienus vai pārējos alkoholiskos
dzērienus no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem
produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos
alkoholiskos dzērienus), nodrošinot, ka: 1) saražotā vīna vai raudzēto dzērienu
kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendārajā gadā; 2) absolūtā alkohola
daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 100 litrus
kalendārajā gadā. (12) Ja šā panta 1.1 daļā minētais komersants saražo vīnu vai
raudzētos dzērienus, kuru kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litrus kalendārajā gadā,
šis komersants ir atbrīvots no akcīzes nodokļa nodrošinājuma iesniegšanas
pienākuma. (13) Šā panta 1.1 daļā minēto licenci apstiprināta noliktavas turētāja
darbībai ir tiesības saņemt komersantam, kuram vietējā pašvaldība izsniegusi atļauju
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās
pašvaldības teritorijā. Vietējās pašvaldības lēmumu, ar kuru netiek atļauta vīna,
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošana attiecīgās pašvaldības
teritorijā, kā arī vietējās pašvaldības faktisko rīcību komersants ir tiesīgs apstrīdēt un
pārsūdzēt „Administratīvā procesa likumā” noteiktajā kārtībā,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
1) Izsniegt atļauju SIA „Aiviekstes klēts”, Reģ.Nr. 45403037114, vīna, raudzēto
dzērienu un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Parka ielā 6, Lubānā,
Lubānas novadā, uz telpu nomas līgumā noteikto laiku līdz 2023.gada
3.jūnijam.
2) Līdz 2015.gada 1.jūnijam izstrādāt pašvaldības saistošo noteikumu projektu
„Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai Lubānas novadā”.
(Pielikumā Nr.6 – Telpu nomas līguma kopija un atļaujas paraugs uz 3 lapām.)
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14.§
PAR EDĪTES APŠAS IESNIEGUMU PAR DZĪVOJAMĀS PLATĪBAS
IZĪRĒŠANU
Ziņo: I.Bodžs
2015.gada 10.aprīlī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā - pašvaldība)
saņēma Edītes Apšas, deklarētā dzīvesvieta: xxx, iesniegumu (Reģ.Nr.2.10/131), kurā
lūdz izīrēt dzīvojamo platību. Noklausījusies un izvērtējusi pašvaldības
izpilddirektora I.Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas novada
pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18. un 23.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas 23.04.2015. sēdes (Protokols Nr.6, 10.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 4 balsis (Tālis Salenieks, Lana
Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – 1 balss (Iveta
Peilāne),
n o l e m j:
Atzīt, ka Edīte Apša, personas kods: xxx, deklarētā dzīvesvieta: xxx, nav tiesīga
saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu
risināšanā - pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana.
(Pielikumā Nr.7 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)
15.§
PAR FINANŠU LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANU PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES “RŪĶĪŠI” ŽOGA DAĻĒJAI ATJAUNOŠANAI
Ziņo: I.Bodžs
Izskata PII “Rūķīši” iesniegumu (Reģ.16.04.2015., Nr.2.08/311) par finansējuma
piešķiršanu bērnudārza teritorijas iežogojuma atjaunošanai un uzklausa
izpilddirektora skaidrojumu par izveidojušos situāciju. Ja netiek pieņemta koncepcija
par daļēju teritorijas, kuru lieto bērni, iežogošanu (piemēram - pārvietojamais
iežogojums), tad esošais žogs ir jāatjauno, jo tas nepilda savu funkciju, tas nav
remontējams. Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.04.2015. sēdes
(Protokols Nr.6, 9.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
Piešķirt finansējumu 730,11 EUR (septiņi simti trīsdesmit euro, 11 centi) apmērā
no pašvaldības brīvā (nesadalītā) budžeta finanšu līdzekļiem pirmskolas
izglītības iestādes “Rūķīši” žoga atjaunošanai, materiālu iegādei.
16.§
PAR LUBĀNAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA AUTOMAŠĪNAS VW LT31
ATSAVINĀŠANAS REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU
Ziņo: I.Bodžs
Saņemts 28.04.2015. notikušās pašvaldības iestādes Lubānas novada Sociālais
dienests kustamās mantas – automašīnas VW LT31, Reģ. Nr.EZ1251, izsoles
protokols. Pamatojoties uz: 1) Lubānas novada Sociālā dienesta kustamās mantas –
automašīnas VW LT31 izsoles noteikumu 3.19.punktu (Apstiprināti ar Lubānas
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novada Sociālā dienesta direktora 10.04.2015. rīkojumu Nr.1-09/25V-69); 2)
28.04.2015. izsoles protokolu; 3) pašvaldības grāmatvedības 29.04.2015.
apliecinājumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
Apstiprināt Lubānas novada Sociālā dienesta kustamās mantas – automašīnas
VW LT31, Reģ. Nr.EZ1251, izsoles rezultātus, pārdodot automašīnu Chuka
Daniel Ajah, personas kods: xxx, par augstāko nosolīto cenu – 800 EUR
(astoņiem simtiem euro).
(Pielikumā Nr.8 – Grāmatvedības apliecinājums, kases ieņēmumu orderis,
maksājuma uzdevums uz 3 lapām.)
17.§
PAR BIEDRĪBAS DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ LUBĀNAS NODAĻAS
IESNIEGUMU FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI BRAUCIENAM UZ PIEMIŅAS
PASĀKUMU LESTENĒ
Ziņo: T.Salenieks
Izskata biedrības Daugavas Vanagi Latvijā Lubānas nodaļas priekšsēža Viļa
Lancmaņa 29.04.2015. iesniegumu (Reģ.Nr.2.08/373) par finansējuma piešķiršanu
240 EUR apmērā braucienam uz Nacistiskās Vācijas kapitulācijas dienas 70 gadu
piemiņas pasākumu Lestenē, š.g. 8.maijā.
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS –
nav,
n o l e m j:
Piešķirt daļēju finansējumu 150 EUR (viens simts piecdesmit euro) apmērā no
pašvaldības budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) finanšu līdzekļiem, ceļa
izdevumu apmaksai biedrības Daugavas Vanagi Latvijā Lubānas nodaļai,
braucienam uz Nacistiskās Vācijas kapitulācijas dienas 70 gadu piemiņas
pasākumu Lestenē, 2015.gada 8.maijā.
Sēdi slēdz plkst. 18,00.
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:

Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:

Diāna Krieva

Parakstīts __________________________________________
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