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.jūnijā

Nr. 9

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

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

Lana KUNCE,
Iveta PEILĀNE,
Līga ŠPUNE,
Rudīte KOLĀTE,
Aigars NOVIKS.
Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Zane BUTLERE,
pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste; Ingrīda LOGINA,
pašvaldības galvenā grāmatvede.
Nepiedalās –
Deputāti:
Guntis KLIKUČS, Ilgonis LOSĀNS, Laila OZOLIŅA (aizņemti savā
tiešajā darbā).
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks atklāj domes sēdi un informē deputātus par savu
darbu starplaikā starp domes sēdēm. 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 komandējumu
saturu un lietderību pārskata periodā no 2015.gada maija domes sēdes līdz jūnija
kārtējai domes sēdei. Kā Finanšu un attīstības komitejas priekšsēdētājs informē par
sēdē skatītajiem jautājumiem.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja I.Peilāne
informē par komitejas sēdē skatītajiem, bet domes sēdes darba kārtībā neiekļautajiem
jautājumiem.
Pašvaldības 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 par domes 2015.gada 28.maija sēdē (Protokols Nr.8) pieņemto
lēmumu izpildi.
(Pielikumā Nr.1 – Domes iepriekšējo lēmumu izpilde uz 1 lapas.)
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Deputāte Lana Kunce sāk darbu domes sēdē plkst.14.20.
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Apstiprināt DARBA KĀRTĪBU:
1. Par Lubānas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
2. Par humānās palīdzības sniegšanu projekta “Pašvaldību palīdzība Ukrainai”
ietvaros.
3. Par Lubānas novada Saistošo noteikumu Nr.9 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta
atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Lubānas
novadā” apstiprināšanu.
4. Par Lubānas novada pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
5. Par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi un pieteikšanos 2015. gadā
piešķirtajai valsts budžeta dotācijai.
6. Par Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojuma 1. redakcijas pilnveidošanu
atbilstoši publiskās apspriešanas rezultātiem.
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.17, Parka ielā 7, Lubānā,
Lubānas novadā, izsoli.
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.11, Ozolu ielā 14, Lubānā,
Lubānas novadā, izsoli.
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.32, Ozolu ielā 14, Lubānā,
Lubānas novadā, izsoli.
10. Par pašvaldībai piekritīgā zemesgabala “Filtri” izsoles rezultātu apstiprināšanu un
nomas līguma noslēgšanu.
11. Par maksas apstiprināšanu ķirurga sniegtajiem pakalpojumiem Lubānas novada
Sociālā dienesta „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā”.
12. Par finansiāla atbalsta sniegšanu politiski represēto personu salidojumā.
13. Par vienreizējās prēmijas piešķiršanu pedagogiem.
14. Par finansējumu apsardzes pakalpojumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkos.
15. Par līdzekļu pārdali pašvaldības 2015.gada apstiprinātā budžeta tāmju ietvaros.
16. Par līdzekļu piešķiršanu kanalizācijas pieslēguma vada izbūvei Parka ielā 10,
Lubānā, Lubānas novadā.
17. Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””.
18. Par domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka atvaļinājumu.
19. Par XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatores Ivetas
Peilānes prēmēšanu.
20. Par biedrības „FB Gulbene 2005” iesniegumu par finansiālu atbalstu.
1.§
PAR LUBĀNAS NOVADA BĀRIŅTIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA
IEVĒLĒŠANU
Ziņo: I.Bodžs
Saņemts Lubānas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Daces Mežsargas
12.06.2015. iesniegums Nr.1-14/169 (Reģ.Nr.2.08/540) par Lubānas novada
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Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru beigām ar š.g. 11.augustu un Lubānas
novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieces Andas Vaskas 18.06.2015. apliecinājums
(Reģ.Nr.2.10/246) turpināt darbu Lubānas novada pašvaldības Bāriņtiesas
priekšsēdētājas vietnieces amatā. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 26.punktu, „Bāriņtiesu likuma” 9.panta (1) punktu, kur teikts: „Bāriņtiesas
priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas
locekļus ievēl attiecīgās pašvaldības dome uz pieciem gadiem”,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Ievēlēt Andu Vasku, personas kods: xxx, deklarētā dzīvesvieta xxx, par Lubānas
novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci ar 2015.gada 12.augustu.
2.§
PAR HUMĀNĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU PROJEKTA “PAŠVALDĪBU
PALĪDZĪBA UKRAINAI” IETVAROS
Ziņo: I.Bodžs
Izskata Latvijas Pašvaldību Savienības 16.06.2015. vēstuli Nr.0620151916/A1303
(Reģ.Nr.2.08/554) par pašvaldību palīdzību Ukrainai. Pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 12. pantu un, ņemot vērā, Ukrainas rajonu un apgabalu asociācijas
Latvijas Pašvaldību savienībai adresētajā 2015. gada 12. maija vēstulē Nr.C03-07/148
izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un aprīkojuma iegādei Ukrainas
Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, saskaņā ar Finanšu un
attīstības komitejas 26.06.2015. (Protokols Nr.8, 6.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Piešķirt līdzekļus 500 EUR (pieci simti euro) apmērā no brīvajiem
(nesadalītajiem) pašvaldības budžeta līdzekļiem biedrībai “Latvijas
Sarkanais Krusts” humānās palīdzības sniegšanai Ukrainas Čerņigovas
apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pārskaitot tos uz Latvijas
Sarkanā Krusta ziedojumu kontu.
2. Pilnvarot Latvijas Pašvaldību savienību tās priekšsēža Andra Jaunsleiņa
personā noslēgt humānās palīdzības sniegšanas līgumu ar biedrību “Latvijas
Sarkanais Krusts”.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar biedrību
“Latvijas Sarkanais Krusts” koordinēs medikamentu un preču iegādi un
piegādi Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības
iestādēm.
3.§
PAR LUBĀNAS NOVADA SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.9 “PAR KĀRTĪBU,
KĀDĀ TIEK IZSNIEGTA ATĻAUJA VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI
PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI LUBĀNAS NOVADĀ”
APSTIPRINĀŠANU
Ziņo: I.Bodžs
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 16) punktu un „Alkoholisko
dzērienu aprites likuma” 8.panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
26.06.2015. (Protokols Nr.8, 5.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.9 “Par
kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai Lubānas novadā”.
2. Saistošo noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības lietu ministrijai.
3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma
saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo
noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums
nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā
“Lubānas ziņas”.
(Pielikumā Nr.2 – saistošie noteikumi Nr. 9 „Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja
vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Lubānas novadā”
ar paskaidrojumu un pielikumu uz 2 lapām.)
4.§
PAR LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA PUBLISKĀ
PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU
Ziņo: I.Bodžs
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka tikai dome var apstiprināt gada publisko pārskatu, LR Likuma “Par
budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu, LR Ministru kabineta 05.05.2010.
noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 26.06.2015. (Protokols Nr.8, 12.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu.
2. Pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
publicēšanai ministrijas mājaslapā.
(Pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats glabājas Lubānas novada pašvaldības
arhīvā, 2015.gada pastāvīgi glabājamā lietā „Gada publiskais pārskats”.)
5.§
PAR VIENOTĀ KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA IZVEIDI UN
PIETEIKŠANOS 2015. GADĀ PIEŠĶIRTAJAI VALSTS BUDŽETA DOTĀCIJAI
Ziņo: I.Bodžs
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Valdība ir akceptējusi nosacījumus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai
pašvaldībām Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei
reģionu un novadu nozīmes attīstības centros 2015. gadā. Pasākuma mērķis ir
nodrošināt iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām un vienas pieturas aģentūras
principam atbilstošu publisko pakalpojumu klātienes sniegšanas organizēšanu,
veicinot optimālu pakalpojumu pieejamību visā valsts teritorijā. Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas izstrādātie kritēriji nosaka valsts budžeta dotācijas
piešķiršanu 2015. gadā Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru
izveidošanai, pielāgošanai un aprīkošanai, darbavietas uzturēšanai un nodarbināto
atlīdzībai. Vienreizējās valsts budžeta dotācijas apmērs novadu nozīmes attīstības
centrā – 70 % no kopējām izveidošanas izmaksām jeb 10 000 euro. Lai nodrošinātu
iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu
administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes
efektivitāti un caurskatāmību, ieviešot sistemātisku pieeju vienotas un koordinētas
publisko pakalpojumu attīstības politikas un regulējuma izstrādē, nodrošinot
pilnveides procesu koordināciju un vadību, tai skaitā veicinot institucionālo sadarbību
un nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju visaptverošu un
koordinētu pielietošanu valsts pārvaldes procesu pilnveidē un pakalpojumu sniegšanā,
pamatojoties uz MK noteikumu Nr.260 “Kārtība, kādā pašvaldībām 2015.gadā piešķir
valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla
izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros” 3.2.punktu, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 26.06.2015. (Protokols Nr.8, 8.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Izveidot Lubānas novadā Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas
centru Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā.
2. Iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieteikumu
par valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu
apkalpošanas centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības
centros 2015. gadā.
6.§
PAR LUBĀNAS PILSĒTAS DIENVIDU DAĻAS LOKĀLPLĀNOJUMA 1.
REDAKCIJAS PILNVEIDOŠANU ATBILSTOŠI PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS
REZULTĀTIEM
Ziņo: I.Bodžs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu un
2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 87.punktu un 88.2. punktu,
un, ņemot vērā 2015.gada 3.jūnija sanāksmes protokolu, Lubānas pilsētas dienvidu
daļas lokālplānojuma 1.redakciju, pārskatu par priekšlikumiem Lubānas pilsētas
dienvidu daļas Iokālplānojuma 1.redakcijā, saskaņā ar Finanšu un attīstības komitejas
26.06.2015. (Protokols Nr.8, 2.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
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1. Iepazīstoties ar „Lubānas novada Lubānas pilsētas dienvidu daļas
lokālplānojuma” 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, nodot
lokālplānojuma 1. redakciju pilnveidošanai atbilstoši institūciju atzinumiem
un publiskās apspriešanas rezultātiem.
2. Informāciju par augstāk pieņemto domes lēmumu ievietot Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā (www.tapis.gov.lv).
3. Lēmums stājas spēkā piecu darba dienu laikā no tā pieņemšanas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ivaram
Bodžam.

7.§
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA DZĪVOKĻA Nr.17, PARKA
IELĀ 7, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, IZSOLI
Ziņo: I.Bodžs
Sakarā ar nesekmīgu pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli 2015.gada 13.janvārī,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta
17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas
1.punktu, 4. panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, 32.panta
pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar Finanšu un attīstības komitejas 26.06.2015.
(Protokols Nr.8, 14.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.17, Parka ielā 7,
Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs:7013-900-282, pazeminot izsoles
sākumcenu par 20% (divdesmit procenti) un pārdodot to otrā izsolē ar
izsoles sākuma cenu 2320 EUR (divi tūkstoši trīs simti divdesmit eiro).
2. Noteikt Lubānas novada pašvaldības izpilddirektoru kā institūciju, kura
organizē minētā pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā ar
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”.
8.§
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA DZĪVOKĻA Nr.11, OZOLU
IELĀ 14, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, IZSOLI
Ziņo: I.Bodžs
Sakarā ar nesekmīgu īpašuma izsoli 2015.gada 13.janvārī, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta 17.punktu, „Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4. panta pirmo
un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, 32.panta pirmās daļas 1.punktu,
saskaņā ar Finanšu un attīstības komitejas 26.06.2015. (Protokols Nr.8, 16.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.11, Ozolu ielā 14,
Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs:7013-900-0281, pazeminot
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izsoles sākumcenu par 20% (divdesmit procenti) un pārdodot to otrā izsolē
ar izsoles sākuma cenu 1600 EUR (viens tūkstotis seši simti eiro).
2. Noteikt Lubānas novada pašvaldības izpilddirektoru kā institūciju, kura
organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā ar
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”.
9.§
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA DZĪVOKĻA Nr.32, OZOLU
IELĀ 14, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, IZSOLI
Ziņo: I.Bodžs
Sakarā ar divām nesekmīgām izsolēm 2014.gada 4.jūlijā un 2015.gada 13.janvārī,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta
17.punktu, „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas
1.punktu, 4. panta pirmo un otro daļu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, 32.panta
otrās daļas 1.punktu, saskaņā ar Finanšu un attīstības komitejas 26.06.2015.
(Protokols Nr.8, 15.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.32, Ozolu ielā 14,
Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs:7013-900-0283, pazeminot
izsoles sākumcenu par 40% (četrdesmit procenti) un, pārdodot to trešajā
izsolē ar izsoles sākuma cenu 2149 EUR (divi tūkstoši viens simts četrdesmit
deviņi eiro).
2. Noteikt Lubānas novada pašvaldības izpilddirektoru kā institūciju, kura
organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā ar
„Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”.
10.§
PAR PAŠVALDĪBAI PIEKRITĪGĀ ZEMESGABALA “FILTRI” IZSOLES
REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU UN NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANU
Ziņo: I.Bodžs
Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības domes 2015.gada 28.maija lēmumu “Par
pašvaldībai piekritīgā zemesgabala “Filtri” daļas nomu” (turpmāk – Lēmums)
pašvaldībai piekritīgā zemesgabala “Filtri”, Meirānu ciemā, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā, kadastra apzīmējums:7058-016-0232, daļas 3 ha platībā (turpmāk –
zemesgabals) tiek nodots nomai, organizējot nomas tiesību izsoli. Informācija par
zemesgabala nomas tiesību izsoli izvietota Lubānas novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.lubana.lv 2015.gada 1.jūnijā. Noteiktajā pretendentu pieteikšanās termiņā
uz izsoli pieteicies viens izsoles dalībnieks P.K. Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2007.gada
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” trešo
nodaļu, 17.06.2015. zemes nomas izsoles protokolu, saskaņā ar izsoles noteikumu
(Apstiprināti ar pašvaldības izpilddirektora 28.05.2015. rīkojumu Nr.2.01/36)
13.punktu, saskaņā ar Finanšu un attīstības komitejas 26.06.2015. (Protokols Nr.8,
10.§) lēmumu,
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Apstiprināt pašvaldībai piekritīgā zemesgabala “Filtri”, Meirānu ciemā,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums:7058-016-0232,
daļas 3 ha platībā, nomas izsoles uzvarētāju – P.K., personas kods: xxx, un
nosolīto nomas masu 21 EUR (divdesmit viens euro) gadā.
2. Noslēgt zemes nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju P.K. līdz 2020.gada
1.jūlijam.
11.§
PAR MAKSAS APSTIPRINĀŠANU ĶIRURGA SNIEGTAJIEM
PAKALPOJUMIEM LUBĀNAS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA „LUBĀNAS
VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRĀ”
Ziņo: I.Bodžs
Izskata Lubānas novada Sociālā dienesta „Lubānas Veselības un Sociālās aprūpes
centra” direktores Ineses Līberes 25.06.2015. iesniegumu Nr.1-02/162
(Reģ.Nr.2.08/584) par ķirurga maksas pakalpojumu un līdzmaksājumu apstiprināšanu.
Saskaņā ar Finanšu un attīstības komitejas 26.06.2015. (Protokols Nr.8, 13.§)
lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības iestādes Lubānas novada Sociālā
dienesta „Lubānas Veselības un Sociālās aprūpes centrs” maksu par ķirurga
sniegtajiem pakalpojumiem:
1) ķirurga maksas pakalpojums - pieņemšana bez ģimenes ārsta
nosūtījuma (ārpus valsts kvotām) 10,00 EUR (desmit euro);
2) līdzmaksājums par ķirurga darbu:
2.1. blokāde vienai locītavai –4,25 EUR (četri euro, 25 centi);
2.2. blokāde divām locītavām –8,25 EUR (astoņi euro, 25 centi).
(Pielikumā Nr.3 – Maksas pakalpojumu atšifrējums uz 1 lapas.)
12.§
PAR FINANSIĀLA ATBALSTA SNIEGŠANU POLITISKI REPRESĒTO
PERSONU SALIDOJUMĀ
Ziņo: I.Bodžs
Izskata biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” priekšsēdētāja G.Resnā
01.06.2015. iesniegumu (Reģ.Nr.2.08/492) kurā informē, ka 2015.gada 22. augustā
Ikšķiles estrādē tiks organizēts Latvijas politiski represēto personu salidojums. Savā
iesniegumā lūdz Lubānas novada pašvaldību segt Lubānas novada politiski represēto
personu dalības maksu salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai 70 EUR
(septiņdesmit eiro) apmērā un palīdzēt nodrošināt transportu Lubānas novada
represēto personu nokļūšanai uz šo salidojumu Ikšķilē. Saskaņā ar Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas 26.06.2015. (Protokols Nr.6, 5.§) lēmumu,
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Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Atbalstīt
biedrības
“Latvijas
politiski
represēto
apvienība”,
Reģ.Nr.40008002052, lūgumu un segt Lubānas novada politiski represēto
personu dalības maksu 70 EUR (septiņdesmit eiro) apmērā no pašvaldības
budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem.
13.§
PAR VIENREIZĒJĀS PRĒMIJAS PIEŠĶIRŠANU PEDAGOGIEM
Ziņo: I.Peilāne
Izskata Lubānas novada XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
koordinatores Ivetas Peilānes 18.06.2015. iesniegumu (Reģ.Nr.2.08/566) par
pedagogu, kuri sagatavojuši kolektīvus XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem, prēmēšanu. Pamatojoties uz pirmssvētku skates rezultātiem, ņemot vērā
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 26.06.2015. (Protokols
Nr.6, 4.§) un Finanšu un attīstības komitejas 26.06.2015. (Protokols Nr.8, 3.§)
lēmumus,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Prēmēt no pašvaldības budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem:
Nr.

1.

Vārds, uzvārds

Lienīti
Ozolnieci

Naudas prēmija
Pirms nodokļu
nomaksas
(EUR)
1) 1.pakāpe (43,8 punkti) Lubānas PII 131 EUR
„Rūķīši” TDK „Zvirbulēns”;
(viens
simts
2) 1.pakāpe (41,7 punkti) Lubānas
viens
vidusskolas TDK, I grupa, 1.-2. trīsdesmit
euro)
apmērā.
klase;
Sasniegumi

3) 1.pakāpe (41,8 punkti) Lubānas
vidusskolas TDK, II grupa, 1.-2.
klase
4) LAUREĀTI (44 punkti) Lubānas
vidusskolas TDK, 5.-6. klase;
5) LAUREĀTI (45,3 punkti) Lubānas
vidusskolas TDK, 7.-9. klase;
6) LAUREĀTI (45,5 punkti) Lubānas
vidusskolas TDK, 10.-12.klase.

2.

3.

Lailu Ozoliņu

Inesi Straumi

1) LAUREĀTI (46,7 punkti) Lubānas
vidusskolas TDK „Žuburiņi”, 3.-4.
klase;
2) I pakāpe (43,3 punkti) Lubānas
kultūras nama TDK „Žuburi”.
1) I pakāpe (42,3 punkti) Meirānu
Kalpaka pamatskolas TDK, 1.-4.
klase.
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102 EUR
(viens simts
euro) apmērā.

divi

73 EUR
(septiņdesmit
euro) apmērā.

trīs

4.

Silviju Bērziņu

1) I pakāpe (41,39) punkti Lubānas
vidusskolas 5.-9.klašu koris.

73 EUR
(septiņdesmit
euro) apmērā.

trīs

14.§
PAR FINANSĒJUMU APSARDZES PAKALPOJUMIEM XI LATVIJAS SKOLU
JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKOS
Ziņo: I.Bodžs
Izskata Lubānas novada XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
koordinatores Ivetas Peilānes 18.06.2015. iesniegumu (Reģ.Nr.2.08/567) par
finansējuma piešķiršanu apsardzes pakalpojuma nodrošināšanai XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā š.g. 6.-12.jūlijam novada delegācijas mītnes
vietā Rīgā. ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 26.06.2015. (Protokols Nr.8,
9.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Apsardzes pakalpojumu apmaksu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku laikā š.g. 6.-12.jūlijam novada delegācijas mītnes vietā Rīgā 433 EUR
(četri simti trīsdesmit trīs euro) apmērā nodrošināt no Lubānas vidusskolas
ieņēmumu/izdevumu tāmē paredzētajiem papildus līdzekļiem svētku dalībnieku
ēdināšanai, ņemot vērā to, ka paredzama plānoto līdzekļu ekonomija.
15.§
PAR LĪDZEKĻU PĀRDALI PAŠVALDĪBAS 2015.GADA APSTIPRINĀTĀ
BUDŽETA TĀMJU IETVAROS
Ziņo: I.Bodžs
Realizējot projektu “Grāvja gultnes tīrīšana Madonas ielā (Meirānu ielas
novadgrāvja turpinājums)”, lai pilnībā atrisinātu notekūdeņu novadīšanu
augstākminētajā rajonā, radās nepieciešamība veikt papildus darbus – veikt divu dīķu
Madonas ielā attīrīšanu un ieskalojumu tīrīšanu pagājušajā gadā raktajā Meirānu ielas,
Lubānā, grāvī. Pašvaldības 2015.gada budžetā bija paredzēti līdzekļi Baložu ielas,
Lubānā, grāvja tīrīšanai, bet sakarā ar nesakārtotām īpašumtiesībām piekļuve un darbu
izpilde šajā objektā varētu būt apgrūtināta, līdz ar to daļu līdzekļu būtu lietderīgi
izmantot papilddarbu izdevumu segšanai un stāvlaukuma pie Jaunajiem kapiem
paplašināšanai. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2) punktu un SIA
“AMBERGOLD” sastādīto papilddarbu tāmi, saskaņā ar Finanšu un attīstības
komitejas 26.06.2015. (Protokols Nr.8, 4.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Piešķirt 1486.96 EUR (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit seši euro, 96
centi) Meirānu ielas, Lubānā, novadgrāvja ieskalojumu un Vidzemes ielas,
Lubānā, dīķu tīrīšanai, novirzot naudas līdzekļus no objekta „Novadgrāvja
remonts Baložu ielā”.
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2. Noslēgt līgumu ar SIA “AMBERGOLD”, Reģ.Nr.44103058866 par
papilddarbu veikšanu.
3. Piešķirt līdz 3000 EUR (trīs tūkstoši euro), novirzot naudas līdzekļus no
objekta „Novadgrāvja remonts Baložu ielā”, laukuma pie Jaunajiem kapiem
paplašināšanai.
16.§
PAR LĪDZEKĻU PIEŠĶIRŠANU KANALIZĀCIJAS PIESLĒGUMA VADA
IZBŪVEI PARKA IELĀ 10, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ
Ziņo: I.Bodžs
Lubānas novada pašvaldībā 2015.gada 6.maijā griezās pašvaldības dzīvojamās
mājas Parka ielā 10, Lubānā, Lubānas novadā, iedzīvotāji ar lūgumu rast risinājumu
kanalizācijas pieslēguma vada izbūvei no namīpašuma līdz maģistrālajam vadam
aptuveni 50 m garumā. Sešu dzīvokļu dzīvojamā māja, īpašuma tiesības nostiprinātas
zemesgrāmatā uz Lubānas pilsētas pašvaldības vārda 2000.gada 26.aprīlī, pēc būves
tehniskās inventarizācijas lietas datiem ēka uzcelta 1918.gadā, kanalizācijas
notekūdeņi tiek uzkrāti nosēdakās, kuras ir nolietojušās, pastāv gruntsūdeņu
piesārņojuma risks. No mājā deklarētajiem četrpadsmit iedzīvotājiem sešiem ir
piešķirts maznodrošinātās personas statuss. Pēc SIA “Hidra Baltic” sastādītās tāmes
būvdarbu izmaksas objektā ir 2980,41 EUR. Ņemot vērā, ka darbi saistīti ar vides
aizsardzību, pasākumu varētu finansēt no dabas resursu nodokļa līdzekļiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2)punktu un uzņēmēja piestādīto
tāmi kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 26.06.2015. (Protokols Nr.8,
7.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Piešķirt līdzekļus no dabas resursu nodokļa līdzekļiem 2980,41 EUR (divi
tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro, 41 cents) apmērā kanalizācijas
pieslēguma vada izbūvei pašvaldības dzīvojamai mājai Parka ielā 10,
Lubānā, Lubānas novadā.
2. Noslēgt līgumu ar SIA “Hidra Baltic”, Reģ.Nr.45403033860, par darbu
veikšanu objektā.
(Pielikumā Nr.4 – Tāme uz 2 lapām.)
17.§
PAR GROZĪJUMIEM LUBĀNAS NOVADA DOMES 2015.GADA 29.JANVĀRA
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.3 „PAR 2015.GADA PAŠVALDĪBAS
KONSOLIDĒTO BUDŽETU””
Ziņo: I.Logina
Sakarā ar transfertu saņemšanu nodarbinātības pasākumiem un Valsts
Kultūrkapitāla fonda atbalstītajam projektam, ārvalstu finanšu palīdzību Eiropas
Savienības programmas ERASMUS+ pasākumam, finansējuma nepieciešamību
prēmiju izmaksai kolektīvu vadītājiem par sasniegtajiem rezultātiem gatavojoties XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, veicamajiem darbiem vides
piesārņojuma novēršanai- kanalizācijas vada izbūvei no dabas resursu līdzekļiem, kā
arī nepieciešamību veikt grozījumus iestāžu ieņēmumu/izdevumu tāmē atbilstoši
11

ekonomiskās klasifikācijas kodiem, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
26.06.2015. (Protokols Nr.8, 11.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), 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.10
„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.10 “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.10 „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.5 – Saistošie noteikumi Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada domes
2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības
konsolidēto budžetu”” uz 2 lapām.)
18.§
PAR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA TĀĻA SALENIEKA ATVAĻINĀJUMU
Ziņo: I.Bodžs
Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja T.Salenieka 09.06.2015. iesniegumu
(Reģ.Nr.2.10/232),
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
1. Piešķirt Lubānas novada domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam ikgadējo
daļēju atvaļinājumu 4 (četras) kalendāras nedēļas sākot no 2014.gada
20.jūlija līdz 16.augustam par nostrādāto laiku no 01.08.2014. - 31.07.2015.
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma 3.panta 4.daļas 8.punktu, 2015.gada pašvaldības noteiktā
algu fonda ietvaros izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 30% apmērā no
mēnešalgas.
2. Atvaļinājuma laikā Tālim Saleniekam saglabāt pirmā paraksta tiesības
kredītiestādēs un Valsts kasē.
3. Domes priekšsēdētāja vietniecei Ivetai Peilānei domes priekšsēdētāja
atvaļinājuma laikā noteikt darba samaksu 6.59 EUR ( seši euro, 59 centi)
stundā par nostrādāto laiku.
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19.§
PAR XI LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKU
KOORDINATORES IVETAS PEILĀNES PRĒMĒŠANU
Ziņo: T.Salenieks
Deputāte Iveta Peilāne jautājuma izskatīšanā nepiedalās kā ieinteresētā persona.
Izskata pašvaldības izglītības darba speciālistes Anitas Sluckas iesniegumu
(Reģ.29.06.2015., Nr.2.08/591) par vienreizējas prēmijas piešķiršanu Lubānas novada
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatorei Ivetai Peilānei
sakarā ar nenovērtējamo un izcili veikto koordinatora darba pienākumu izpildi.
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (Tālis Salenieks, Aigars
Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Prēmēt Ivetu Peilāni, Lubānas vidusskolas direktori, sakarā ar viņas papildus
darba, Lubānas novada koordinatora XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos, pienākumu izpildi no pašvaldības budžeta brīvajiem
(nesadalītajiem) līdzekļiem 117 EUR (viens simts septiņpadsmit euro) apmērā.
20.§
PAR BIEDRĪBAS „FB GULBENE 2005” IESNIEGUMU PAR FINANSIĀLU
ATBALSTU
Ziņo: T.Salenieks
Izskata biedrības „FB Gulbene 2005” valdes locekļa Arņa Martuseviča
25.06.2015. iesniegumu par finansiālu atbalstu Lubānas novada jaunajam futbolistam
R.Š. 148 EUR apmērā sakarā ar „FB Gulbene 2005” zēnu komandu U-11 un U-9
grupu dalību Eiropas jaunatnes futbola turnīrā Helsinkos, Somijā.
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Aigars Noviks, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav,
ATTURAS – nav,
n o l e m j:
Piešķirt finansējumu 148 EUR (viens simts četrdesmit astoņi euro) apmērā no
sportam paredzētajiem līdzekļiem, biedrībai „FB Gulbene 2005”,
Reģ.Nr.40008091313, brauciena uz Eiropas jaunatnes futbola turnīru Helsinkos,
Somijā no 2015.gada 1.jūlija līdz 4.jūlijam apmaksai Lubānas novada jaunajam
futbolistam R.Š.
Sēdi slēdz plkst. 16,30.
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:

Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:

Diāna Krieva

Parakstīts __________________________________________
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