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Nr.15

Sēdi atklāj plkst.14.00
Sēdi vada

Tālis Salenieks- novada domes priekšsēdētājs

Sēdi protokolē

Sandra Līcīte- lietvede

Sēdē piedalās deputāti-

Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns,
Guntis Klikučs, Aigars Noviks

Sēdē nepiedalās deputāts

Laila Ozoliņa- aizņemta pamatdarbā
Lana Kunce- aizņemta pamatdarbā

Uzaicināti-

pašvaldības administrācijas darbinieki
Ivars Bodžs- izpilddirektors
Ingrīda Logina- galvenā grāmatvede
Andris Kļaviņš- juriskonsults
Aija Ozoliņa- nekustamā īpašuma speciāliste
Linda Pomere- jaunatnes lietu speciāliste
Ilze Kraukle- kultūras darba speciāliste

DARBA KĀRTĪBĀ:
Informatīvs pārskats par iepriekšējās domes sēdes (24.09.2015., protokols Nr.14)
lēmumu izpildi, komiteju darba jautājumiem un aktualitātēm novadā.
1. Par izmaiņām Lubānas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
2. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma starp pašvaldību un Nodarbinātības valsts
aģentūru termiņa pagarināšanu.
3. Par rezerves zemes fonda zemesgabala ar kadastra numuru 7058-006-0079 nodošanu
nomā.
4. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.
5. Par nekustamā īpašuma "Brīvzemnieki", Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu.
6. Par nekustamā īpašuma "Stīgas", Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu.
7. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa VW Transporter atsavināšanu.
8. Par izmaiņām Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu
darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā.
9. Par izmaiņām 2009.gada 29.decembra Nolikumā Nr.12 “Par pašvaldības apbalvojumu
„Lubānas novada GADA cilvēks””.
10. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nomināciju piešķiršanu.
11. Par Lubānas vidusskolas Attīstības plāna 2015./2016.-2017./2018. m.g. saskaņošanu.
12. Par grozījumiem pilsētas bibliotēkas 2015.gada ieņēmumu izdevumu tāmē.
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13. Par līdzekļu piešķiršanu autobusa pieturas atjaunošanai.
14. Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””.
15. Par finansējuma piešķiršanu gruntsūdens monitoringa veikšanai Lubānas Jaunajos
kapos.
Informatīvs pārskats par iepriekšējās domes sēdes (24.09.2015., protokols Nr.14) lēmumu
izpildi, komiteju darba jautājumiem un aktualitātēm novadā.
Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks atklāj domes sēdi un informē deputātus par
priekšsēdētāja amata pienākumos ietilpstošajiem pasākumiem, to apmeklējumu un
komandējumiem. T.Salenieks informē arī par Finanšu un attīstības komitejas sēdes darba
kārtības jautājumiem, kas nav iekļauti domes sēdes darba kārtībā.
Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs, saskaņā ar likumā “Par pašvaldībām” noteikto
kārtību informē par 2015.gada 24.septembra domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi (protokols
Nr.14).
Deputāti uzklausa jaunatnes lietu speciālisti Lindu Pomeri, kura sniedz informāciju
par 25.septembrī apmeklēto semināru par projekta “Proti un dari!” realizēšanu pašvaldībās.
Speciāliste īsi iepazīstina klātesošos ar projekta mērķiem un uzdevumiem, kā arī projektam
paredzēto finansējumu un tā izlietojumu. Projekta ilgums- 3 gadi. No pašvaldības projektā var
piedalīties 3 jaunieši. Projekta darbu vadītajam un mentoriem obligāti jāiziet apmācības, kuras
plānots organizēt šī gada beigās. Domes priekšsēdētājs ierosina Lindai Pomerei padomāt par
iespēju vadīt šo projektu un papētīt iespējamos projektā iesaistāmos jauniešus. Par to informēt
deputātus nākamajā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē.
Juriskonsults Andris Kļaviņš informē, ka likuma Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā 15.pantā teikts, ka pašvaldības dome saistošajos noteikumos var noteikt arī citas
personu kategorijas kurām sniedzama palīdzība izīrējot dzīvojamo telpu, ne tikai personām,
kurām neatliekami sniedzama palīdzība un personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas
pirmām kārtām. A.Kļaviņš iepazīstina deputātus ar iespējamiem risinājumiem un citu
pašvaldību pieredzi saistošo noteikumu izdošanā saistībā ar labiekārtotu dzīvokļu piešķiršanu
citām personu grupām.
Galvenā grāmatvede Ingrīda Logina informē par pašvaldības 2015.gada 9 mēnešu
budžeta izpildi un brīvo-nesadalīto līdzekļu izlietojums uz 01.10.2015.
Deputāti pieņem zināšanai T.Salenieka, I.Bodža, L.Pomeres, A.Kļaviņa un I.Loginas
sniegto informāciju. Par šo jautājumu deputāti nebalso.
1.§
Par izmaiņām Lubānas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
Ziņo I.Bodžs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, kas
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās,
komisijās, valdēs un darba grupās, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 26.10.2015.
(protokols Nr.12; 1.§) pozitīvo atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRETnav, ATTURAS- nav, n o l e m j:

2

1. Atcelt Ilonu Malahovsku, personas kods: xxx, no Administratīvās komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas ar 2015.gada 29.oktobri.
2. Ar 2015.gada 29.oktobri ievēlēt Daci Mežsargu, personas kods: xxx, par Lubānas novada
pašvaldības Administratīvās komisijas locekli.
2.§
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma starp pašvaldību un Nodarbinātības valsts
aģentūru termiņa pagarināšanu
Ziņo I.Bodžs
Izskata Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Madonas filiāles vadītājas L.Kraukles
iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 28.09.2015. Nr.2.08/15/871) par telpas Tilta ielā 5, Lubānā
nomas līguma termiņa pagarināšanu līdz 2020.gada 31.decembrim. Nekustamais īpašums
Tilta ielā 5 reģistrēts zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda. 2013.gada
15.martā starp Lubānas novada pašvaldību un NVA noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas
līgums par telpas Nr.12 14m2 platībā, kas atrodas Tilta ielā 5, Lubānā, nodošanu aģentūras
paredzētās darbības veikšanai, nosakot maksu 28,28 LVL (40,24 euro) mēnesī. Nomas līguma
termiņš līdz 2015.gada 31.decembrim.
Pamatojoties uz 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, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
26.10.2015. (protokols Nr.12; 2.§) pozitīvo atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRETnav, ATTURAS- nav, n o l e m j:
Pagarināt 2013.gada 15.marta telpu Nr. 12 Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā
nomas līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru, nosakot līguma termiņu 2020.gada
31.decembris un saglabājot pārējos līguma nosacījumus.
3.§
Par rezerves zemes fonda zemesgabala ar kadastra numuru 7058-006-0079
nodošanu nomā
Ziņo I.Bodžs
Izskata Guntara Pundura 19.10.2015. iesniegumu (Reģ.Nr.2.10/416) par zemes
iznomāšanu. Zemesgabals “Upmalītes” ar kadastra numuru 7058 006 0079 atrodas Indrānu
pagastā, zemes aptuvenā platība 2,5 ha, kadastrālā vērtība 1138 EUR, zemes izmantošanas
veids- lauksaimniecības zeme. Zemesgabals ieskaitīts rezerves zemes fondā. Atbilstoši Zemes
pārvaldības likuma 17.panta otrajā daļā noteiktajam, Lubānas novada pašvaldībai ir tiesības
iznomāt rezerves zemes fonda zemes.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās
daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Zemes
pārvaldības likuma 17.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19.punktu, kas nosaka,
ka, ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole,
solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā
kārtībā, kas savukārt nosaka, ka, ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta
zemesgabala nomas maksa gadā ir ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības,
nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu, nomnieks papildus
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nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 26.10.2015. (protokols Nr.12; 3.§) pozitīvo atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRETnav, ATTURAS- nav, n o l e m j:
1. Organizēt rezerves zemes fonda zemesgabala “Upmalītes”, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā, kadastra apzīmējums:7058-006-0079, 2.5 ha platībā, zemes nomas tiesību atklāto
mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
2. Noteikt izsoles sākumcenu 18 EUR (astoņpadsmit euro) gadā.
4.§
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
Ziņo A.Kļaviņš
Izskata A.O., deklarētā dzīvesvieta xxx, Lubāna, 15.09.2015. iesniegumu (reģistrēts
pašvaldībā 15.09.2015. Nr.2.10/379) par dzīvojamās platības ar malkas apkuri piešķiršanu
un tam pievienoto izziņu par atbilstību trūcīgā statusam.
Pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 “Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā” 23.punkts nosaka, kādos gadījumos personām ir tiesības
saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā – pašvaldībai
piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana. A.O. piešķirtais trūcīgās personas
statuss (bez papildus tiesību saņemt palīdzību piešķirošiem apstākļiem) nepiešķir tiesības
saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, līdz ar to pašvaldībai nav pamata A.O. atzīt
par tiesīgu saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Noklausījusies un izvērtējusi A.Kļaviņa sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas
novada saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” 18. un 23.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
26.10.2015. (protokols Nr.12; 4.§) atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRETnav, ATTURAS- nav, n o l e m j:
Atzīt, ka A.O., personas kods: xxx, deklarētā dzīvesvieta xxx, Lubāna, Lubānas
novads, nav tiesīgs saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu
risināšanā - pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana.
5.§
Par nekustamā īpašuma "Brīvzemnieki", Indrānu pag., Lubānas novads,
sadalīšanu
Ziņo A.Ozoliņa
Izskata Birutas Vestfāles pilnvarotās personas Gunāra Bērziņa 2015.gada
30.septembra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 15.10.2015. Nr.2.09/11) par nekustamā
īpašuma „Brīvzemnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos,
nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.328 2000.gada 13.decembrī nostiprināts nekustamais īpašums
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„Brīvzemnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., kas sastāv no divām zemes vienībām 16,1 ha
kopplatībā. Saskaņā ar iesniegumu īpašniece vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos
atsevišķos īpašumos, atdalīt zemes vienību ar platību 7,4 ha, īpašuma sadalīšanai nav
nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, jo tiek atdalīta viena, atsevišķa zemes
vienība.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 11.panta
pirmajā daļā teikts, ka „sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo
īpašumu”, 19.panta pirmajā daļā teikts, ka „pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu,
kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos
nekustamā īpašuma objektos”, 1.panta 14.punktā teikts, ka „nekustamā īpašuma nosaukums
ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav
adrese”, 84.pantā teikts, ka „ziņas, kas nepieciešamas Kadastra informācijas sistēmas
uzturēšanai, Valsts zemes dienestam sniedz nekustamā īpašuma īpašnieks, .. ziņas sniedz
dokumenta veidā”; Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 16.punktā teikts, ka „lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna
zemes vienība vai zemes vienības daļa”, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
46.1.punktā teikts, ka „nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē ja no
Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma atdala vienu vai vairākus
nekustamā īpašuma objektus”, savukārt saskaņā ar šo noteikumu 47.punktu „lai nekustamo
īpašumu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā, ierosinātājs iesniegumam pievieno vietējās
pašvaldības lēmumu par nekustamā īpašuma nosaukumu”, 71.2.punktā teikts, ka „kadastra
datus par zemes vienību Kadastra informācijas sistēmā aktualizē, pamatojoties uz vietējās
pašvaldības vai valsts institūcijas ziņām par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
vai maiņu”.
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākļus, saskaņā ar pilnvarotās personas iesniegumu, pamatojoties uz „Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma” 11.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo daļu, 1.panta
14.punktu, 84.pantu, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, ņemto vērā Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 46.1.punktu, 47.punktu, 71.2.punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas 26.10.2015. (protokols Nr.12; 5.§) pozitīvo atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRETnav, ATTURAS- nav, n o l e m j:
sadalīt nekustamo īpašumu „Brīvzemnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra
numurs īpašumam: 7058-005-0034, divos atsevišķos īpašumos:
jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu:
7058-001-0037, platība – 7,4 ha, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nekustamā īpašuma
nosaukumu: „Lejasbrīvzemnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201);
paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu: 7058-005-0034, platība – 8,7 ha, noteikt zemes lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201), nekustamajam
īpašumam saglabāt nosaukumu „Brīvzemnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov.
5

6.§
Par nekustamā īpašuma "Stīgas", Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu
Ziņo A.Ozoliņa
Izskata Almas Ritas Graudiņas pilnvarotās personas SIA „Barka Invest” 2015.gada
15.oktobra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 19.10.2015. Nr.2.07/36) par nekustamā
īpašuma „Stīgas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos un
nosaukumu piešķiršanu.
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika
konstatēts, ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.240 2013.gada 12.februārī nostiprināts nekustamais īpašums „Stīgas”,
Indrānu pag., Lubānas nov., kas sastāv no trijām zemes vienībām 31,5 ha kopplatībā.
Saskaņā ar iesniegumu īpašniece vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos īpašumos,
atdalīt zemes vienību ar platību 9,5 ha; īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt
zemes ierīcības projektu, jo tiek atdalīta viena, atsevišķa zemes vienība.
Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 11.panta
pirmajā daļā teikts, ka „sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo
īpašumu”, 19.panta pirmajā daļā teikts, ka „pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu,
kadastra informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos
nekustamā īpašuma objektos”, 1.panta 14.punktā teikts, ka „nekustamā īpašuma nosaukums
ir ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav
adrese”, 84.pantā teikts, ka „ziņas, kas nepieciešamas Kadastra informācijas sistēmas
uzturēšanai, Valsts zemes dienestam sniedz nekustamā īpašuma īpašnieks, .. ziņas sniedz
dokumenta veidā”; Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 16.punktā teikts, ka „lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna
zemes vienība vai zemes vienības daļa”, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu
Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”
46.1.punktā teikts, ka „nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē ja no
Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma atdala vienu vai vairākus
nekustamā īpašuma objektus”, savukārt saskaņā ar šo noteikumu 47.punktu „lai nekustamo
īpašumu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā, ierosinātājs iesniegumam pievieno vietējās
pašvaldības lēmumu par nekustamā īpašuma nosaukumu”, 71.2. punktā teikts, ka „kadastra
datus par zemes vienību Kadastra informācijas sistēmā aktualizē, pamatojoties uz vietējās
pašvaldības vai valsts institūcijas ziņām par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
vai maiņu”.
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu
saistītos apstākļus, saskaņā ar pilnvarotās personas iesniegumu, pamatojoties uz „Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma” 11.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo daļu, 1.panta
14.punktu, 84.pantu, saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu, ņemto vērā Ministru kabineta 2012.gada
10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas
noteikumi” 46.1.punktu, 47.punktu, 71.2.punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas 26.10.2015. (protokols Nr.12; 6.§) pozitīvo atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRETnav, ATTURAS- nav, n o l e m j:
sadalīt nekustamo īpašumu „Stīgas”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs
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īpašumam: 7058-010-0054, divos atsevišķos īpašumos:
jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu:
7058-010-0114, platība – 9,5 ha, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nekustamā īpašuma
nosaukumu: „Silavas”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);
paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no divām zemes vienībām, 1.zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-010-0054, platība – 3,0 ha, 2.zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu: 7058-010-0055, platība – 19,0 ha, un divām būvēm, kas atrodas uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-010-0054, dzīvojamā māja - kadastra
apzīmējums: 7058-010-0054-001 un garāža – kadastra apzīmējums: 7058-010-0054-004,
noteikt zemes lietošanas mērķi abām zemes vienībām: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101), saglabāt nosaukumu un adresi „Stīgas”, Indrānu
pag., Lubānas nov.
7.§
Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa VW Transporter atsavināšanu
Ziņo I.Bodžs
Izskata Lubānas vidusskolas direktores I.Peilānes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā
23.10.2015. Nr.2.08/15/559) par nenotikušu mikroautobusa VW Transporter pirmo izsoli.
21.10.2015. izsolei, kura tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv un avīzē
„Lubānas ziņas” nepieteicās neviens pretendents. Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 32.panta (4) punktā teikts, ka, ja kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga,
institūcija, kas organizē mantas pārdošanu var ierosināt citu šajā likumā paredzēto
atsavināšanas veidu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 7.pantu, 9.panta (3)
punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 26.10.2015. (protokols Nr.12; 13.§)
pozitīvo atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRETnav, ATTURAS- nav, n o l e m j:
1. Lubānas vidusskolai organizēt mikroautobusa VW TRANSPORTER Reģ.Nr.EZ-7106
atsavināšanu pārdodot to otrā izsolē ar pazeminātu izsoles sākumcenu.
2. Apstiprināt izsoles sākumcenu 1000 EUR (Viens tūkstotis euro).
8.§
Par izmaiņām Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu
darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā
Ziņo I.Bodžs
Izpilddirektors paskaidro, ka sakarā ar novadā veicamo labiekārtošanas darbu
apjoma palielināšanos un, lai precizētu Meirānu tautas nama deju kolektīva vadītāja amata
nosaukumu nepieciešams izdarīt izmaiņas Lubānas novada domes, pašvaldības
administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā.
Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 26.10.2015. (protokols Nr.12; 14.§)
pozitīvo atzinumu,
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Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRETnav, ATTURAS- nav, n o l e m j:
Izdarīt izmaiņas Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu
darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā:
1. Palielināt amata vienības- pašvaldības administrācijas attīstības daļā- gadījuma darbu
strādnieks (profesiju klasifikatora kods 9622 01) amata likmi uz 2.
2. Izslēgt no amata nosaukuma Meirānu tautas namā- vidējās paaudzes deju kolektīva
vadītājs vārdus-vidējās paaudzes.
9.§
Par izmaiņām 2009.gada 29.decembra Nolikumā Nr.12 “Par pašvaldības apbalvojumu
„Lubānas novada GADA cilvēks””
Ziņo I. Kraukle
Lai godinātu Lubānas novada iedzīvotājus, tika izveidots pašvaldības apbalvojums
“Lubānas novada Gada cilvēks” un apstiprināts nolikums Nr.12 (2009.gada 29.decembris),
kas izdots saskaņā ar likumu “ Par pašvaldībām” 41. panta 2. punktu.
Kopš nolikuma izveidošanas ir pagājuši 6 gadi un laikam ritot ir mainījušies dzīves
uzskati, tādēļ ir nepieciešams veikt nolikumā grozījumus.
Ņemot vērā Sociālo, kultūras, izglītības un sporta jautājumu komitejas 26.10.2015.
(protokols Nr.10; 1.§) atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRETnav, ATTURAS- nav, n o l e m j:
Izdarīt grozījumus 2009.gada 29.decembra nolikumā Nr.12 “Pašvaldības apbalvojums
"Lubānas novada Gada cilvēks":
1. Izteikt 3.9 punktu šādā redakcijā
“Gada jaunietis”- par aktīvu darbošanos
sabiedriskajās organizācijās, amatiermākslas kolektīvos, neformālās izglītības
pasākumos, par sasniegumiem mācībās, sportā, kultūrā un uzņēmējdarbībā, kas ar
savu darbību rada pozitīvu piemēru citiem Lubānas novada jauniešiem un ir
veicinājuši Lubānas novada atpazīstamību valsts un pasaules mērogā – 1 nominācija;
2. Izslēgt 4.4.2. punktā vārdus “aizklāti balsojot, oktobra sēdē”.
3. Izteikt 4.4.1. punktu šādā redakcijā “Pieteikuma atbilstību šim nolikumam izvērtē
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, kurai ir tiesības
pretendentam piemērot atšķirīgu nomināciju no pieteikumā minētās”.
4. Izslēgt 4.4.4. punktu.
10.§
Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks"
nomināciju piešķiršanu
Ziņo I. Kraukle
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, saskaņā ar
2009.gada 29.decembra Nolikuma Nr.12 “Pašvaldības apbalvojums „Lubānas novada
GADA cilvēks” 4.4.2. punktu un Sociālo, kultūras, izglītības un sporta jautājumu komitejas
atzinumu (protokols Nr.10; 2.§, 26.10.2015.),
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Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne,
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRET- nav,
ATTURAS- nav, n o l e m j:
1. Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks izglītībā” Lubānas
pirmskolas izglītības iestādes “Rūķīši” skolotājai Lidijai Mičulei.
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne,
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRET- nav,
ATTURAS- nav, n o l e m j:
2. Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks labdarībā”
zemnieku saimniecības “Bļodāri” īpašniekiem Inesei un Aivaram Ķeveriem.
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne,
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRET- nav,
ATTURAS- nav, n o l e m j:
3. Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Valsts
sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Lubāna” medicīnas darbiniecei Intai
Kolbergai.
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne,
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRET- nav,
ATTURAS- nav, n o l e m j:
4. Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Lubānas
vidusskolas skolotājai ( līdz 2015. gada 1. septembrim), J. Norviļa Madonas mūzikas
skolas skolotājai, Lubānas kultūras nama senioru sieviešu kora “Noskaņa” vadītājai
Silvijai Bērziņai.
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne,
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRET- nav,
ATTURAS- nav, n o l e m j:
5. Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Lubānas
kultūras nama folkloras kopai “Lubāna”.
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne,
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRET- nav,
ATTURAS- nav, n o l e m j:
6. Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā”
SIA ”Aiviekstes klēts” valdes locekļiem Tijai un Oskaram Žvaginiem.
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne,
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRET- nav,
ATTURAS- nav, n o l e m j:
7. Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Lauku sētas saimnieks”
zemnieku saimniecības “Arklupe” saimniekiem Pēterim un Rūtai Pomeriem.
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne,
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRET- nav,
ATTURAS- nav, n o l e m j:
8. Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks valsts iestāžu un
pašvaldības darbā” Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāles “Lubāna”
kultūras pasākumu organizatorei Livijai Grīnvaldei.
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Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne,
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRET- nav,
ATTURAS- nav, n o l e m j:
9. Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” SIA
“Lubānas KP” strādniecei, sētniecei Gitai Terentjevai.
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne,
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRET- nav,
ATTURAS- nav, n o l e m j:
10. Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks kultūrā” Lubānas
pilsētas bibliotēkas vadītājai Ingunai Kaņeponei.
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne,
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRET- nav,
ATTURAS- nav, n o l e m j:
11. Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks sportā” Lubānas
vidusskolas 2. klases skolniecei Evelīnai Galejai.
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne,
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRET- nav,
ATTURAS- nav, n o l e m j:
12. Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu “Gada jaunietis” Sindijai
Skangalei.
11.§
Par Lubānas vidusskolas Attīstības plāna 2015./2016.-2017./2018. mācību gadam
saskaņošanu
Ziņo I.Peilāne
Ņemot vērā Lubānas vidusskolas direktores I.Peilānes iesniegumu (reģistrēts
pašvaldībā 26.10.2015. Nr.2.08/973), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.
daļas 4.punktu, saskaņā ar Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012. 2018.gadam 1.11. punktu “Vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi” un 2.
punkta “Rīcības plāns” sadaļu “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidošana” un sadaļu
“Izglītības iespēju paplašināšana” un Sociālo, kultūras, izglītības un sporta jautājumu
komitejas atzinumu (protokols Nr.10; 3.§, 26.10.2015.),
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne,
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRET- nav,
ATTURAS- nav, n o l e m j:
Saskaņot Lubānas vidusskolas attīstības plānu 2015./2016. – 2017./2018. mācību
gadam.
12.§
Par grozījumiem pilsētas bibliotēkas 2015.gada ieņēmumu izdevumu tāmē
Ziņo I.Bodžs
Izskata Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītājas Ingunas Kaņepones iesniegumu
(reģistrēts pašvaldībā 19.10.2015. Nr.2.08/15/946) par atļauju izdarīt izmaiņas pilsētas
bibliotēkas 2015.gada budžeta ieņēmumu izdevumu tāmē.
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Ņemot vērā, ka realizējot Vidzemes plānošanas reģiona un VKKF finansiāli atbalstīto
projektu “… skats uz latviešu grāmatu” bibliotēka papildus savam budžetam ir piesaistījusi
770,00 € un tādējādi ietaupījusi pašvaldības piešķirtos līdzekļus, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas 26.10.2015. (protokols Nr.12; 8.§) pozitīvo atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne,
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRET- nav,
ATTURAS- nav, n o l e m j:
Atļaut ietaupītos līdzekļus- 770,00 € izmantot Pieaugušo literatūras nodaļas lasītavas
labiekārtošanai, iegādājoties: galdus- 4 x 110,00 € un krēslus 10 x 33,00 €. Veikt
nepieciešamos grozījumus bibliotēkas ieņēmumu / izdevumu 2015. gada tāmē:
2200 EKK - 770 EUR
2300 EKK + 770 EUR
13.§
Par līdzekļu piešķiršanu autobusa pieturas atjaunošanai
Ziņo I.Bodžs
Sakarā ar to, ka ir bojāti trīs stikla sienas paneļi autobusu pieturā pilsētas centrā,
ņemot vērā to, ka šī gada budžetā jau bija paredzēti 250 EUR vitrīnu nomaiņai un uzņēmēja
SIA “Kraups” piedāvājumu nomainīt stikla paneļus pret perforēta metāla loksnēm
piedāvājuma cena 1100 EUR, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta 2)punktu un
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 26.10.2015. (protokols Nr.12; 8.§) pozitīvo
atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne,
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRET- nav,
ATTURAS- nav, n o l e m j:
1. Novirzīt papildus no pašvaldības brīvajiem (nesadalītajiem) budžeta līdzekļiem 850
EUR (astoņi simti piecdesmit euro) autobusa pieturas atjaunošanai.
2. Noslēgt līgumu ar SIA “Kraups” par perforētā tērauda lokšņu piegādi un uzstādīšanu
pilsētas autobusa pieturas paviljonam.
14.§
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 pedagogu atlīdzībai, vienotā valsts un pašvaldību
klientu apkalpošanas centra izveidošanai un asistentu pakalpojumiem personām ar
invaliditāti, aizņēmumu saņemšanu un SIA “Lubānas KP” kapitāla daļu iegādi, papildus
finansējuma nepieciešamību dažādām pašvaldības aktivitātēm, kā arī nepieciešamību veikt
grozījumus ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši valdības funkciju un ekonomiskās
klasifikācijas kodiem un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 26.10.2015. (protokols
Nr.12; 11.§) pozitīvo atzinumu,
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Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne,
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), 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 pieņemt saistošos noteikumus Nr.15 „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.15 „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.15 „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.
15.§
Par finansējuma piešķiršanu gruntsūdens monitoringa
veikšanai Lubānas Jaunajos kapos
Ziņo I.Bodžs
Jaunu kapu ierīkošana atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
2.pielikuma normām ir darbība, kurai nepieciešams sākotnējais izvērtējums. Sākotnējo
izvērtējumu veic Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde saskaņā ar Ministru
kabineta 2015.gada13.janvāra noteikumiem Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās
darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”. Savukārt lai izpildītu Ministru
kabineta 1998.gada 29.decembra noteikumu Nr.502 „Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas
metodika” 8.,9., un 10.p. prasības, kapsētas teritorijā jāierīko gruntsūdens skatakas, jāveic
grunts sastāva noteikšana un gruntsūdens līmeņa monitorings. Madonas reģionālā vides
pārvalde Lubānas Jauno kapu paplašināšanas darbus pielīdzina jaunu kapu ierīkošanai. Lai
izpildītu nosauktās prasības, tika veikta tirgus izpēte un izvēlēts iespējamais darbu veicējs SIA "Vides Konsultāciju Birojs".
Atsaucoties uz iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 2. punktu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne,
Rudīte Kolāte, Līga Špune, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Aigars Noviks), PRET- nav,
ATTURAS- nav, n o l e m j:
1. Piešķirt 1419,25 EUR (Viens tūkstotis četri simti deviņpadsmit euro 25 centi) no
dabas resursu nodokļa līdzekļiem gruntsūdens līmeņa un grunts sastāva noteikšanas
darbiem Lubānas Jaunajos kapos.
2. Noslēgt līgumu ar SIA "Vides Konsultāciju Birojs" par darbu veikšanu.
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)
Sēdes protokolists
(personiskais paraksts)

Tālis Salenieks
Sandra Līcīte
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