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DOMES SĒDES PROTOKOLS
2015.gada 29.decembrī

Lubānā

Nr.17

Sēdi atklāj plkst.14.00
Sēdi vada
Sēdi protokolē
Sēdē piedalās deputāti

Tālis Salenieks- novada domes priekšsēdētājs
Mārīte Kotāne – kancelejas vadītāja
Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Līga Špune, Ilgonis
Losāns, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa
Sēdē nepiedalās deputāts
Guntis Klikučs- aizņemts pamatdarbā
Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki
Ivars Bodžs- izpilddirektors
Ingrīda Logina- galvenā grāmatvede
Aija Ozoliņa- nekustamā īpašuma speciāliste
Ilze Kraukle – kultūras darba speciāliste
Darba kārtībā:
Par iepriekšējās domes sēdes lēmumu izpildi, par domes priekšsēdētāja, par deputātu
pastāvīgo komiteju darba jautājumiem
1. Par kārtības, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus,
apstiprināšanu
2. Par izmaiņām Lubānas novada bāriņtiesas sastāvā
3. Par grozījumiem Lubānas novada Bāriņtiesas nolikumā
4. Par V.J. izmitināšanu
5. Par Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa iekļaušanu Lubānas novada
pašvaldības bilancē
6. Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””
7. Par A. J. debitoru parāda izslēgšana no bilances
8. Par sadarbības līguma ar biedrību “Dzīvnieku patversme Mežavairogi” termiņa
pagarināšanu
9. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Vizbuļi – 3” , Indrānu pagastā, Lubānas novadā
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un sagatavošanu atsavināšanai
10. Par valsts rezerves fonda zemesgabalu iznomāšanu.
11. Par rentgena iekārtas izmantošanas pārtraukšanu
12. Par saistošo noteikumu „Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu
publicēšanas vietu” apstiprināšanu
13. Par izmaiņām SIA „Lubānas KP” statūtos
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Samsala",
Indrānu pag., Lubānas nov., un īpašuma sadalīšanu
15. Par nekustamā īpašuma Eglāji 2, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu
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Informatīvs pārskats par iepriekšējās domes sēdes (26.11.2015., protokols Nr.16) lēmumu
izpildi, deputātu komiteju darba jautājumiem un citām aktualitātēm
Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks atklāj domes sēdi un informē deputātus par darbu, par
komandējumiem decembrī. Domes priekšsēdētājs 11.decembrī piedalījās Vidzemes
plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē, kas notika Līgatnē. 28.decembrī piedalījās gada
noslēguma sapulcē Cesvaines, Lubānas un Varakļānu apvienotajā būvvaldē. Deputāti
noklausās arī domes priekšsēdētāja kā Finanšu un Attīstības komitejas vadītāja sniegto
informāciju par Finanšu un attīstības komitejas 23.decembra sēdes darba kārtības
jautājumiem, kas netika virzīti uz decembra domes sēdi.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta Peilāne sniedza
pārskatu par viņas vadītās komitejas 22.decembra sēdes darba kārtības jautājumiem, kas nav
virzīti uz domes sēdi lēmumu pieņemšanai, jo tie bija kultūras iestāžu vadītāju pārskati par
2015.gada pasākumiem ar mērķi - sagatavot iesniegšanai 2016.gada pasākumu plānu, ņemot
vērā iepriekšējā gada darba rezultātus un izdarot secinājumus turpmākam darbam. Ziņojumus
komitejai sniedza Lubānas kultūras nama direktore Velga Puzule un Meirānu tautas nama
vadītāja Inga Aizsilniece.
Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs saskaņā ar likumā “Par pašvaldībām” noteikto kārtību
informē par 2015.gada 26.novembra domes sēdē (protokols Nr.16) pieņemto lēmumu izpildi.
Deputāti pieņem zināšanai T.Salenieka, I.Peilānes, I.Bodža sniegto informāciju. Par šo
jautājumu deputāti nebalso.
1.§

Par kārtības, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus,
apstiprināšanu
ziņo Ilze Kraukle
Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle iepazīstina
deputātus ar kārtības, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus,
izstrādes gaitu.
Pamatojoties uz likuma “„Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, „Dziesmu un deju svētku
likuma” 9.panta 3.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas 22.12.2015., (protokols Nr.12, 6§) pozitīvo atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Apstiprināt Noteikumus Nr..7 „Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas
kolektīvus”.
Noteikumi pielikumā – skatīt šī dokumenta pēdējā lappusē (12.lpp.)
2.§
Par izmaiņām Lubānas novada bāriņtiesas sastāvā
ziņo Ivars Bodžs
Lubānas novada pašvaldība 2015.gada 09. decembrī saņēma Lubānas novada bāriņtiesas
locekles Agitas Semjonovas iesniegumu (reģistrēts Nr.2.10/1100) ar lūgumu atbrīvot viņu no
bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanas sakarā ar to, ka 2015. gada 03. decembrī
stājušies spēkā Grozījumi Bāriņtiesu likuma 15. pantā, kas nosaka amatu savienošanas
ierobežojumus.
Ar Lubānas novada pašvaldības domes 2012. gada 27. augusta lēmumu (protokols Nr.9
§2) Agita Semjonova apstiprināta par Lubānas novada bāriņtiesas locekli.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12. panta pirmās daļas 1.
punktu, kas nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai
bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās, Bāriņtiesu likuma 15. pantu, kas
nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un bāriņtiesas
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loceklis papildus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
noteiktajiem amatu savienošanas ierobežojumiem vienlaikus nedrīkst pildīt arī tās pašvaldības,
domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka vai deputāta, sociālā dienesta vadītāja vai sociālā darba
speciālista pienākumus, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā bāriņtiesa, un
2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības
noteikumi” 5.punktu, kas nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieka un bāriņtiesas locekļu pilnvaras izbeidzas, kad stājas spēkā attiecīgās pašvaldības
domes lēmums par bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai
bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu, atcelšanu vai atstādināšanu no amata vai beidzoties Bāriņtiesu
likumā noteiktajam pilnvaru termiņam, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 22.12.2015., (protokols Nr.12, 4.§) atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Atbrīvot Agitu Semjonovu, personas kods XXX, no Lubānas novada bāriņtiesas locekļa
pienākumu pildīšanas ar 2016. gada 4. janvāri.
3.§
Par grozījumiem Lubānas novada Bāriņtiesas nolikumā
ziņo Ivars Bodžs
Lubānas novada pašvaldība 2015. gada 10. decembrī saņēma Lubānas novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas Daces Mežsargas iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā Nr.2.08/1110) ar lūgumu
veikt Lubānas novada Bāriņtiesas nolikuma 9. punkta grozījumus, izsakot to šādā redakcijā:
“Bāriņtiesas sastāvā ir Bāriņtiesas priekšsēdētājs, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, kas
amatu savienošanas kārtībā pilda bāriņtiesas locekļa amata pienākumus, un 2 (divi) bāriņtiesas
locekļi.”, grozījumu izdarīšanas nepieciešamību pamatojot ar to, ka ņemot vērā Lubānas
novada bāriņtiesas darba apjomu, Bāriņtiesa savu darbību var nodrošināt ar Bāriņtiesas
sastāvu, kas sastāv no bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, kas
amatu savienošanas kārtībā pilda bāriņtiesas locekļa darba pienākumus, un diviem bāriņtiesas
locekļiem.
Pamatojoties
uz
2006.gada
19.decembra
Ministru
kabineta
noteikumu
Nr.1037 “Bāriņtiesas darbības noteikumi” 2. punkts nosaka, ka Bāriņtiesa izstrādā bāriņtiesas
nolikumu. Nolikumu apstiprina attiecīgās pašvaldības dome, Lubānas novada Bāriņtiesas
nolikums apstiprināts ar Lubānas novada pašvaldības domes 2007. gada 21. novembra
lēmumu (protokols Nr. 3, § 3).
Bāriņtiesas likuma 7. panta pirmā daļa nosaka, ka bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas
priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi. Šī panta otrā daļa nosaka, ka bāriņtiesā
ievēlējamo bāriņtiesas locekļu skaitu nosaka attiecīgās pašvaldības dome atbilstoši pašvaldības
administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitam, lai pilnvērtīgi nodrošinātu bērnu un
aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu aizsardzību.
Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas 22.12.2015., (protokols Nr.12, 3§) atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Veikt Lubānas novada Bāriņtiesas nolikuma 9. punkta grozījumus, izsakot to šādā
redakcijā: “Bāriņtiesas sastāvā ir Bāriņtiesas priekšsēdētājs, Bāriņtiesas priekšsēdētāja
vietnieks, kas amatu savienošanas kārtībā pilda bāriņtiesas locekļa amata pienākumus, un 2
(divi) bāriņtiesas locekļi.”
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4.§
Par V.J. izmitināšanu
ziņo Ivars Bodžs
2015.gada 11.decembrī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā Pašvaldība) saņēma
Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāles „Lubāna” (turpmāk tekstā Centrs) klienta V.
J. iesniegumu (reģ. pašvaldībā 11.12.2015., Nr.2.10/485), kurā V.J. lūdz rast iespēju uzsākt
patstāvīgu dzīvi Lubānā.
2015.gada 11.decembrī Pašvaldība saņēma Centra vēstuli (reģ.11.12.2015., Nr.2.07/45) par
V.J.. Centrs informē par V.J. uzrakstīto iesniegumu ar lūgumu nodrošināt patstāvīgu
dzīvesvietu Lubānā. Iesniegumā centrs informē, ka nav tiesīgi turpināt sniegt ilgstošu sociālo
pakalpojumu V.J. pret viņa gribu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 28.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka „Pakalpojuma sniegšanu ilgstošas
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgai personai var pārtraukt, ja persona
lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu”.
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem V.J. pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir xxx.
Saskaņā ar V.J. iesnieguma pielikumā esošo dzīves aprakstu pēdējā faktiskā dzīvesvieta pirms
nokļūšanas institūcijās ir xxx novadā. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas 22.12.2015., (protokols Nr.12, 7§) viedokli, pamatojoties uz Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.panta trešo daļu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atteikt V.J., personas kods XXX izmitināšanu;
2. Informēt Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāles „Lubāna” direktoru par
pieņemto lēmumu un pienākumu informēt Ērgļu novada pašvaldību par
pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu klientam V. J.
3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu lēmums stājas spēkā ar
brīdi, kad tas paziņots adresātam.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā pēc pieteicēja adreses vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas.
5.§
Par Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa iekļaušanu Lubānas novada
pašvaldības bilancē
ziņo Ivars Bodžs
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Vidzemes reģionālā nodaļas valsts
inspektori Sarmīte Dundure un Arsenijs Šenroks 07.04.2015. apsekoja valsts nozīmes mākslas
pieminekli – kapa piemineklis Oskaram Kalpakam (valsts aizsardzības Nr. 4052), un
konstatēja, ka pieminekļa saglabātības stāvoklis vērtējams kā labs, taču nepieciešams veikt
pieminekļa aprūpes darbus – attīrīšanu no apsūnojuma, šuvju un plaisu aizpildīšanu ar
atbilstoša sastāva saistmateriālu. Izskatot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
Vidzemes reģionālā nodaļas iesniegto apsekošanas aktu nr.14.4 -06/127 tika veikta Oskara
Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa pirmsrestaurācijas zinātniskās izpēte.
Lai varētu veikt Oskara Kalpaka piemineklim restaurāciju ir nepieciešams precizēt tā
faktisko īpašnieku. Lai to noskaidrotu, Lubānas novada pašvaldība vērsās pie Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas.
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) vērsās pie
institūcijām jautājumā par valsts nozīmes mākslas pieminekļa “Kapa piemineklis
O.Kalpakam” (valsts aizsardzības Nr.4052) piederību. Inspekcija lūdza rast iespēju sniegt
institūcijas rīcībā esošo informāciju, kas ļautu virzīties pieminekļa īpašuma tiesību
sakārtošanas jautājumā, kā arī būtu pateicīga par viedokli par institūcijas ieskatā optimālāko
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tiesisko risinājumu. Jautājums ir par pieminekļa piederību valstij, pašvaldībai vai
privātpersonām (Kalpaku ģimenes mantiniekiem).
Latvijas bruņoto spēku virspavēlnieks pulkvedis Oskars Kalpaks, krita 1919.gada
6.martā pie Airītēm, Saldus novadā. Sākotnēji apbedīts Liepājas Ziemeļu kapos, bet 1919.gada
18.septembrī pārapbedīts dzimtas (ģimenes) kapos Meirānu pagasta (tagad Lubānas novada
Indrānu pagasts) Visagala (Visagalas) kapsētā. 1927. gada 10. jūlijā Visagala kapsētā atklāja
O. Kalpaka kapa pieminekli. Autori: tēlnieks K. Zāle un tēlnieks A. Dzirkalis. Piemineklis
veidots 1925. – 1927. gadā par “Savienības “Pulkveža Kalpaka bataljons”” un Meirānu
pagasta pieminekļu celšanas komitejas savāktajiem līdzekļiem.
Zeme, uz kuras atrodas piemineklis, pieder pašvaldībai (kadastra Nr.7058 019 0050).
Pats piemineklis šobrīd nav pašvaldības īpašumu uzskaitē un nav bijis arī Indrānu pagasta
uzskaitē. Madonas rajona Indrānu ciema Tautas deputātu padomes izpildu komitejas
priekšsēdētājam kā “Lietotājam” 1983.gada 28.decembrī izsniegts mākslas pieminekļa
aizsardzības saistību raksts.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
17.punktu, kurš nosaka, ka, tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības
īpašumā, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 22.12.2015.,
prot.nr.12, 8.§, pozitīvo atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Uzņemt Lubānas novada pašvaldības bilancē Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambli
„Visagala kapos” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, līdz vērtības noteikšanai objektu uzskaitot
naturālās vienībās.
6.§
Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada
29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto
budžetu””
ziņo Ingrīda Logina
Sakarā ar transfertu ieņēmumu saņemšanu 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanas
pakalpojumiem, papildus līdzekļu nepieciešamību pašvaldības dzīvokļu remontam un
centrālapkurei, kā arī grozījumu veikšanu iestāžu ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši
ekonomiskās klasifikācijas kodiem
un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
23.12.2015., protokols Nr.14, 1.§, atzinumu
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada
pašvaldības konsolidēto budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18
„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.18 „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;
5

2.2. Saistošie noteikumi Nr.18 „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.
Saistošie noteikumi Nr.18 pielikumā.
7.§
Par A. J. debitoru parāda izslēgšana no bilances
ziņo Ingrīda Logina
Saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem šaubīgo debitoru sastāvā
uzskaitīts A.J,. personas kods XXX, parāds 106,42 EUR par dzīvojamo telpu īri “Moroza-9”,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā.
Parāds izveidojies:
2006.gadā
47,30 EUR
2007.gadā
47,30 EUR
2008.gada janvārī-martā
11,82 EUR.
A.J. miris 15.12.2015. (18.12.2015. izziņa Nr.2.11/137 no Latvijas Republikas Iedzīvotāju
reģistra). Ņemot vērā iepriekš minēto un Finanšu un attīstības komitejas 23.12.2015.,
protokols Nr.14, 2.§, atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Sakarā ar personas nāvi un to, ka norādītajā adresē nav citu deklarēto, izslēgt no bilances A.J.
personas kods XXX, debitoru parādu 106,42 EUR par dzīvojamo telpu īri “Moroza-9”,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā.
8.§
Par sadarbības līguma ar biedrību “Dzīvnieku patversme Mežavairogi” termiņa
pagarināšanu
ziņo Ivars Bodžs
Par sadarbības līguma ar biedrību “Dzīvnieku patversme Mežavairogi” termiņa pagarināšanu.
2015.gada 13.aprīlī pamatojoties uz novada domes 26.02.2015. lēmumu “Par
sadarbības līguma slēgšanu ar biedrību “Dzīvnieku patversme Mežavairogi” ar biedrību tika
noslēgts sadarbības līgums par klaiņojošo suņu, kaķu un savainotu savvaļas dzīvnieku
izķeršanu, noķerto klaiņojošo suņu, kaķu un savvaļas dzīvnieku īslaicīgu uzturēšanu un
aprūpi dzīvnieku patversmē, bezsaimnieka dzīvnieku (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšanu
Lubānas novada teritorijā ar darbības termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim. Līguma darbības
periodā tika veikts viens izsaukums. Ņemot vērā iepriekš minēto un lai izpildītu likumā “Par
pašvaldībām” 15.panta 2) punktā noteiktās funkcijas, kā arī 23.12.2015., protokols Nr.14, 3.§,
atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Pagarināt sadarbības līguma termiņu ar biedrību “Dzīvnieku patversme Mežavairogi”
reģ.Nr. 40008187785 par klaiņojošo suņu, kaķu un savainotu savvaļas dzīvnieku izķeršanu,
noķerto klaiņojošo suņu, kaķu un savvaļas dzīvnieku īslaicīgu uzturēšanu un aprūpi dzīvnieku

6

patversmē, bezsaimnieka dzīvnieku (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšanu Lubānas novada
teritorijā līdz 2016.gada 31.decembrim.
9.§
Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Vizbuļi – 3” , Indrānu pagastā, Lubānas
novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un sagatavošanu
atsavināšanai
ziņo Ivars Bodžs
Izskatot zemnieku saimniecības “Ceriņi” īpašnieka
Aināra Spridzēna iesniegumu
(reģistrēts pašvaldībā 07.12.2015. Nr.2.08/1098) par otrā stāva dzīvokļu dzīvojamā mājā
“Vizbuļi” atsavināšanas vai izīrēšanas iespējām, tiek konstatēts:
1) trīs dzīvokļu dzīvojamā mājā “Vizbuļi” pašvaldībai valdījumā ir viens dzīvoklis,
pārējie divi ir privatizēti saskaņā ar likumu “Par lauksaimniecības uzņēmumu un
zvejnieku kolhozu privatizāciju”;
2) dzīvokļa īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā;
3) dzīvoklis nav izīrēts;
4) pēc novada pašvaldības grāmatvedības datiem dzīvoklis atrodas Lubānas novada
pašvaldības bilancē;
5) dzīvoklis ir sliktā tehniskā stāvoklī un kā tāds nav izmantojams pašvaldības funkciju
nodrošināšanai, līdz ar to būtu atsavināms;
6) lai varētu lemt par nekustamā īpašuma pārdošanu, pašvaldības īpašumtiesības
jāreģistrē zemesgrāmatā un jāveic dzīvokļa novērtējums.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kartībā ir tiesības iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiskas rakstura darbības; 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kurš nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī
par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu, kura nosaka, publiskas personas mantas atsavināšanu
var ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā
vai turējumā atrodas publiskas personas manta, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
23.12.2015, protokols Nr. 14, 5.§ atzinumu:
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda
dzīvokļa īpašumam “Vizbuļi” – 3”, Indrānu pagasts, Lubānas novads un dzīvokļa
īpašumā ietilpstošās mājas kopīpašuma domājamās daļas”. (grozījumi ar 28.04.2016.
domes lēmumu, protokols Nr.4, 11.§)
2. Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, pieaicinot sertificētu ekspertu.

10.§
Par valsts rezerves fonda zemesgabalu iznomāšanu
ziņo Ivars Bodžs
Izskatot SIA “Hereford Agro” 11.12.2015. iesniegumu (Reģ.Nr.2.08/1122) par zemes
iznomāšanu, secina, ka zemes vienības “Birznieku pienotava”, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā, ar kadastra apzīmējumu:7058-001-0044, 0,53 ha platībā, kadastrālā vērtība uz
16.12.2015. ir 626 EUR; “Alīdas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra
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apzīmējumu:7058-001-0029, 2,13 ha platībā, kadastrālā vērtība uz 16.12.2015. ir 730 EUR;
“Stirnas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra apzīmējumu:7058-005-0053, 5,3 ha
platībā, kadastrālā vērtība uz 16.12.2015. ir 1951 EUR; “Jasmīni”, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā, ar kadastra apzīmējumu:7058-013-0040, 6,8 ha platībā, kadastrālā vērtība uz
16.12.2015. ir 2937 EUR, ir rezerves zemes fondā ieskaitītie zemes gabali. Pamatojoties uz
Zemes pārvaldības likuma 17. panta 1. punktu, kas nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto
zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā
vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu
zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības
vārda, 2. punktu, kas nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā
minētos zemes gabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu,
kuri regulē pašvaldības zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības
vienpusēji izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes
konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt,
ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par
pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un LR
2007.gada 30.oktobra MK 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 nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus. Ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.12.2015, protokols Nr. 14, 6.§ atzinumu:
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga Špune,
Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne),
PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Organizēt rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala “Birznieku pienotava”, Indrānu
pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-001-0044, 0,53 ha platībā, zemes
nomas tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Noteikt izsoles sākumcenu 10
EUR (desmit euro) gadā.
2. Organizēt rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala “Alīdas”, Indrānu pagastā,
Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-001-0129, 2,13 ha platībā, zemes nomas
tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Noteikt izsoles sākumcenu 15 EUR
(piecpadsmit euro) gadā.
3. Organizēt rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala “Stirnas”, Indrānu pagastā,
Lubānas novadā, kadastra apzīmējums:7058-005-0053, 5,3 ha platībā, zemes nomas tiesību
atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Noteikt izsoles sākumcenu 30 EUR (trīsdesmit
euro) gadā.
4. Organizēt rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala “Jasmīni”, Indrānu pagastā,
Lubānas novadā, kadastra apzīmējums:7058-013-0040, 6,8 ha platībā, zemes nomas tiesību
atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Noteikt izsoles sākumcenu 45 EUR (četrdesmit
pieci euro) gadā.
11.§
Par rentgena iekārtas izmantošanas pārtraukšanu
ziņo Ivars Bodžs
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Izskatot Sociālā dienesta direktores Ineses Līberes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā
11.12.2015. Nr.2.08/1118) par rentgena iekārtas likvidāciju, tiek konstatēts:
1) iekārta nav darba kārtībā, iekārtas darbspēju atjaunošanai nepieciešams finansējums 7250
euro, šobrīd pašvaldības rīcībā tādu brīvu līdzekļu nav;
2) iekārtas darbībai ir saņemta speciālā licence (atļauja), derīga līdz 2023.gada 27.maijam;
3) rentgena iekārtas izmantošanā jāievēro tādu normatīvo aktu kā likuma “Par radiācijas
drošību un kodoldrošību” un MK noteikumu “Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem
licencēšanas kārtība” prasības;
4) likvidējot iekārtu, jārēķinās ar demontāžas un materiālu utilizācijas izdevumiem;
5) pastāv iespēja nākotnē iekārtu savest kārtībā piesaistot finansējumu no ārpuses;
6) paredzams, ka iekārta nedarbosies ilgāk par trim mēnešiem.
Ņemot vērā iepriekš teikto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 6) punktu un 21.panta pirmo daļu, kā arī Finanšu un attīstības komitejas 23.12.2015,
protokols Nr. 14, 7.§ viedokli:
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta
Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Rentgena iekārtu nelikvidēt.
2. Izdarīt grozījumus speciālajā licencē (atļaujā) par jonizējošā starojuma avota lietošanu.
12.§
Par saistošo noteikumu „Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu
publicēšanas vietu” apstiprināšanu
ziņo Ivars Bodžs
06.11.2015. stājās spēkā 08.10.2015. grozījumi likumā "Par pašvaldībām", kuru 3.punktā
noteikts: “Izteikt 45.panta piekto un sesto daļu šādā redakcijā:[..] Novada dome pieņem
saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Saistošos
noteikumus, kuros noteikta saistošo noteikumu publicēšanas vieta, publicē oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis".
Pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, ņemot vērā
Finanšu un attīstības komitejas 23.12.2015., protokols Nr.14,9.§, atzinumu,
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.19 „Par Lubānas
novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
2. Saistošos noteikumus Nr.19 triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā
veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 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”.
Saistošie noteikumi Nr.19 pielikumā.
13.§
Par izmaiņām SIA „Lubānas KP” statūtos
ziņo Ivars Bodžs
2015.gada 19.augustā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 454 „Noteikumi par
publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūtiem”. Noteikumu 1.1.
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apakšpunkts nosaka, ka „Noteikumi apstiprina šādus tipveida statūtus: 1.1. tādas publiskas
personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību tipveida statūti, kurai nav padomes (1.pielikums).
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 46.panta
trešā daļa nosaka, ka „tipveida statūtu nosacījumi drīkst atšķirties no šā likuma un
Komerclikuma noteikumiem tikai tad, ja šie likumi šādu atšķirību tieši atļauj”.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lubānas KP” (turpmāk tekstā SIA „Lubānas KP”)
pašreizējā statūtu redakcija, kas apstiprināta ar 2013.gada 21.martā SIA „Lubānas KP”
dalībnieku sapulces lēmumu (pielikumā statūtu pašreizējā redakcija) vairākos punktos atšķiras
no Ministru kabineta apstiprinātajiem tipveida statūtiem, līdz ar to būtu lietderīgi pieņemt
jaunus statūtus.
Noklausījusies un izvērtējusi Ivara Bodža sniegto informāciju, ņemot vērā, ka
Lubānas novada pašvaldība ir SIA „Lubānas KP” kapitāla daļu turētājs, Ministru kabineta
noteikumu Nr.454 „Noteikumi par publiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību
tipveida statūtiem” 1.1. apakšpunktu, kā arī 23.12.2015., protokols Nr.14, 8.§, atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta
Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Saskaņot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lubānas KP” reģ.Nr. 45403005405
statūtus.
2. Uzdot kapitāla daļu turētāja pārstāvim domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lubānas KP” dalībnieku sapulcē balsot „PAR”
jautājumā par statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu.
14.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam "Samsala",
Indrānu pag., Lubānas nov., un īpašuma sadalīšanu
ziņo Aija Ozoliņa
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par SIA
„Ametrs” valdes locekles I.Leimanes 2015.gada 21.decembra iesniegumu (reģistrēts
pašvaldībā ar Nr.2.07/47) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Samsala”, Indrānu pag., Lubānas nov., un īpašuma sadalīšanu divos atsevišķos
īpašumos.
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju,
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos
apstākļus, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19.panta otrās daļas, pamatojoties uz MK
noteikumu Nr.867 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.7.punktu un 9.8.punktu,
31.punktu, vadoties no Lubānas novada pašvaldības domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, iepazīstoties ar SIA „Latvijasmernieks.lv”
izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
23.12.2015., protokols Nr.14,10.§, atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta
Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. apstiprināt SIA „Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma
„Samsala”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058-010-0037,
kopplatība – 16 ha, sadalīšanai;
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2. sadalīt nekustamo īpašumu „Samsala”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs
īpašumam: 7058-010-0037, divos atsevišķos īpašumos:
2.1.

jauna nekustamā īpašuma veidošanai, saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu,
atdalīt zemes gabalu 7,8 ha platībā, atdalītajam nekustamajam īpašumam piešķirt
nosaukumu: „Jaunsala”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);

2.2. paliekošais nekustamais īpašums – daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu:
7058-010-0037, kas sastāvēs no viena zemes gabala ar platību – 8,2 ha, īpašumam
saglabāt esošo nosaukumu „Samsala”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods:
0201);
3. veicot zemes gabalu instrumentālo uzmērīšanu, zemes vienību platības un apgrūtinājumu
platības var tikt precizētas.
15.§
Par nekustamā īpašuma „Eglāji 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu
ziņo Aija Ozoliņa
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par Andreja
Stangas 2015.gada 15.decembra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.2.09/15) par
nekustamā īpašuma „Eglāji 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos
īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.
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, kā arī Finanšu un attīstības komitejas 23,12.2015. , protokols
Nr.14,11.§, pozitīvo atzinumu,
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Līga
Špune, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Aigars Noviks, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta
Peilāne), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Sadalīt nekustamo īpašumu „Eglāji 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs
īpašumam: 7058-012-0046, divos atsevišķos īpašumos:
2.

jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu:
7058-012-0039, platība – 9,4 ha, atdalītajai zemes vienībai piešķirt nekustamā īpašuma
nosaukumu: „Jauneglāji”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201);

3.

paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu: 7058-012-0046, platība – 1,62 ha, un divām ēkām ar ēku kadastra
apzīmējumiem: 70580120046001, 70580120046002, noteikt zemes lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101), saglabāt
nosaukumu un adresi: „Eglāji 2”, Indrānu pag., Lubānas nov.

Sēde slēgta plkst.16.00
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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Sēdes protokoliste
Protokols parakstīts 07.01.2016.

(personiskais paraksts)

Mārīte Kotāne

PIELIKUMS

29.12.2016. domes sēdes protokolam Nr.17, 1.§

APSTIPRINĀTI
ar Lubānas novada pašvaldības domes
29.12.2015. , protokols Nr.17,1.§, lēmumu

NOTEIKUMI Nr.7
Lubānā

Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus
Lietotie termini
Amatiermāksla - cilvēka radoša izpaušanās un līdzdalība kultūras izzināšanas, radīšanas,
pārmantošanas, tālāknodošanas un popularizēšanas procesā. Tā ir viena no kultūras identitātes
apzināšanās un uzturēšanas, t.sk. nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanas, uzturēšanas un
pārmantošanas formām.
Amatiermākslas kolektīvs - viendabīga vai dažāda vecuma un etniskās piederības personu
grupa, kuru regulārai darbībai apvieno kopīgas intereses kādā no mūzikas, mākslas, dejas vai
citas radošas izpausmes jomām. Ar savu darbību amatiermākslas kolektīvs iespēju robežās
tiecas sasniegt iespējamos augstākos rezultātus mākslinieciskajā jomā, piedaloties pašu
iniciētos, vietēja, valsts vai starptautiska mēroga pasākumos. Amatiermākslas kolektīva
dalībnieki nesaņem atalgojumu par darbību kolektīvā. Katrs kolektīva dalībnieks individuāli
vai visi dalībnieki kolektīvās darbības rezultātā kopīgi pilnveido zināšanas un prasmes
attiecīgajā mākslinieciskās darbības jomā.
Amatiermākslas kolektīva vadītājs - mākslinieciskais vadītājs, vadītājs, diriģents, režisors
(turpmāk – Vadītājs) - persona, kuram ir atbilstoša izglītība vai kompetence attiecīgajā
mākslas, mūzikas vai dejas žanrā, ko praktizē konkrētais amatiermākslas kolektīvs.
Sezona – laika posms līdz 12 kalendārajiem mēnešiem, kurā notiek amatiermākslas kolektīva
darbība.
I. Vispārīgie noteikumi
1. Pašvaldība piešķir finansējumu Lubānas Kultūras namam un Meirānu Tautas namam
amatiermākslas kolektīvu Vadītāju darba samaksai un sociālās apdrošināšanas
maksājumiem, atbilstoši Lubāna novada pašvaldības kultūras iestāžu amatu klasifikācijai.
2. Darba samaksa šī nolikuma izpratnē ir mēneša amatalga, kas noteikta par amatiermākslas
kolektīva vadīšanu, repertuāra izvēli un sagatavošanu apmācībai, mēģinājumu vadīšanu,
kolektīva sabiedriskās un koncertdzīves organizēšanu, dokumentācijas kārtošanu,
piedalīšanos kursos un semināros, nepārsniedzot noteiktu stundu skaitu mēnesī.
3. Finansējumu, saskaņā ar šo kārtību var saņemt amatiermākslas kolektīva Vadītāji, kuru
vadīto kolektīvu dibinātājs ir Pašvaldība un tie nav maksas kolektīvi.
4. Pašvaldība nodrošina amatiermākslas kolektīvu darbībai nepieciešamās telpas kolektīvu
darbībai. Katra kolektīva vadītājs laicīgi saskaņo darbības laikus ar iestādes vadītāju.
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II. Finansēšanas mērķi un prioritātes
5. Finansējuma piešķiršanas mērķis ir nodrošināt nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanu un Dziesmu svētku procesa nepārtrauktību, sekmēt pieejamību
amatiermākslai un iedzīvotāju radošu brīvā laika pavadīšanu, saglabāt tautas tradīcijās
sakņotas prasmes un sekmēt amatiermākslas daudzveidību, rosināt māksliniecisko jaunradi
un atbalstīt kultūrvides attīstību Lubānas novadā, uzturēt augstu amatiermākslas kolektīvu
māksliniecisko līmeni.
6. Prioritāri atbalstāmi amatiermākslas kolektīvi, kas nodrošina Dziesmu svētku procesa
nepārtrauktību.
7. Jauns amatiermākslas kolektīvs pašvaldības kultūras iestādē uzsāk savu darbību:
7.1. pēc iestādes vadītāja iniciatīvas, pamatojot tā lietderību un nepieciešamību un ja
iestādes budžetā šim mērķim ir atbilstoši finanšu līdzekļi.
7.2. pēc potenciālā amatiermākslas kolektīva vadītāja iniciatīvas, ja tā lietderību un
nepieciešamību akceptējis iestādes vadītājs un ja iestādes budžetā šim mērķim ir
atbilstoši finanšu līdzekļi;
7.3. pēc potenciālā amatiermākslas kolektīva dalībnieku grupas iniciatīvas, ja tā lietderību
un nepieciešamību akceptējis iestādes vadītājs un ja iestādes budžetā šim mērķim ir
atbilstoši finanšu līdzekļi;
8. Finansējums var tikt piešķirts šādu amatiermākslas nozaru kolektīviem:
8.1. Vokāliem - koriem, kamerkoriem, vokāliem ansambļiem;
8.2. Tautas deju - deju kolektīviem, deju studijām;
8.3. Instrumentāliem - pūtēju orķestriem, kamerorķestriem, ansambļiem, tautas mūzikas
ansambļiem;
8.4. Teātra mākslas – amatierteātriem;
8.5. Tautas lietišķās mākslas – studijām, pulciņiem;
8.6. Folkloras - folkloras kopām un etnogrāfiskiem ansambļiem;
8.7. Pasaules, mūsdienu deju grupām, popgrupām un citiem amatiermākslas kolektīviem.
9. Amatiermākslas kolektīva vadītājs katru gadu līdz 1. decembrim iesniedz kultūras iestādes
vadītājam iesniegumu, kurā norāda nākošā gada plānoto kolektīva darbību, norādot
nepieciešamo finansējumu transporta pakalpojumiem, koncertu, izrāžu iestudēšanai,
nepieciešamā inventāra iegādei, tālākizglītībai.
10. Iestādes vadītājs izvērtējot, kolektīva vadītāja iesniegto iesniegumu, kolektīva darbību
iepriekšējā sezonā, nepieciešamos finanšu līdzekļus iekļauj iestādes budžetā.
11. Pašvaldība piešķir finansējumu kolektīviem transporta pakalpojumu izdevumu segšanai,
kas nodrošina kolektīva dalību Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajās skatēs, ja
nepieciešams arī ieskaitot vienu mēģinājumu pirms skates uz skates vietas skatuves.
Papildus dalībai skatē pašvaldība piešķir finansējumu vēl līdz trijiem pasākumiem Latvijas
mērogā, par kuru apmeklējumu lietderību kolektīva izaugsmei lemj kultūras iestādes
vadītājs.
12. Pašvaldība piešķir finansējumu kolektīviem transporta pakalpojumu izdevumu segšanai,
kas nodrošina kolektīva dalību Vispārējos Latviešu Dziesmu un Deju svētkos, kā arī sedz
izdevumus par naktsmītnēm un ēdināšanu.
13. Lai veicinātu starptautisko sakaru attīstību un kultūras mantojuma popularizēšanu,
pašvaldība sniedz atbalstu kolektīvu dalībai ārzemju amatiermākslas festivālos un citos
pasākumos, sedzot transporta pakalpojuma izmaksas. Vienam kolektīva braucienam
piešķirtā summa nevar pārsniegt EUR 2500 gadā, bet ne vairāk kā EUR 100,- par katru
brauciena dalībnieku.
13.1.
Iesniegumu kolektīva vadītājs iesniedz iestādes vadītājam, kurā kolektīvs
darbojas.
13

13.2.
Kolektīva vadītājs iesniegumā norāda brauciena mērķi, brauciena laiku,
brauciena dalībnieku sarakstu, brauciena izdevuma tāmi, kā arī uzņēmējorganizācijas
oficiālo ielūgumu konkrētajam kolektīvam. Ja iespējams, jāpievieno pasākuma
programma. Visiem dokumentiem, kas nav latviešu valodā, ir obligāti jāpievieno
tulkojums.
13.3.
Iestādes vadītājs kolektīva vadītāja iesniegto iesniegumu kopā ar sagatavoto
informāciju par konkrētā kolektīva gūtajiem sasniegumiem esošajā un iepriekšējā
gadā, dalību pašvaldības iestāžu organizētajos pasākumos iesniedz Lubānas novada
pašvaldībā, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms brauciena.
13.4.
Lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Lubānas novada pašvaldība
domes sēdē, kalendārajā gadā šim mērķim paredzot budžetā EUR 5000,- .
13.5.
Par braucienu kolektīva vadītājs informē sabiedrību ar Lubānas pašvaldības
laikraksta “Lubānas ziņas” un Lubānas pašvaldības mājas lapas www.lubana.lv
starpniecību .
13.6.
Kolektīvs, kurš ir saņēmis Lubānas novada pašvaldības finansiālu atbalstu
ārzemju braucienam, atkārtoti var lūgt finansējumu ārzemju braucienam tikai pēc
diviem gadiem.
13.7.
Lubānas novada pašvaldība finansiāli neatbalstīs kolektīvu ārzemju braucienus
tajos gados, kad prioritāte būs amatiermākslas kolektīvu dalības nodrošināšana
Vispārējos Latviešu Dziesmu un Deju svētkos.
III. Noslēguma jautājumi
14. Papildinājumus un grozījumus kārtībā apstiprina Lubānas novada dome.
15. Kārtība stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža.
Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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