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DOMES  SĒDES  PROTOKOLS 

 

Lubānā 

 

30.11.2016.                                                                                                      Nr.15 

         

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

 

Sēdi vada                          Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs 

Sēdē piedalās deputāti    Iveta Peilāne, Līga  Špune, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte,  

Ilgonis Losāns; Lana Kunce. 

Sēdē nepiedalās deputāti Laila  Ozoliņa- aizņemta pamatdarbā, 

                                          Aigars Noviks – mācību atvaļinājumā; 

Piedalās administrācijas darbinieki      Ivars Bodžs – izpilddirektors; 

                                                                  Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede 

                                                                  Aija Ozoliņa – nekustamā īpašuma speciāliste 

Sēdi protokolē   Mārīte Kotāne – kancelejas vadītāja 

 

Darba kārtībā: 

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par iepriekšējās 

domes sēdes lēmumu izpildi. 

1. Par nekustamā īpašuma „Dambīši 3”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, 

nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu  

2. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Andra Lāna bezstrīda kārtībā  

3. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Vaira Mežaka bezstrīda kārtībā  

4. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Valentīnas Kalvānes bezstrīda kārtībā  

5. Par adreses precizēšanu Oskara Kalpaka ielā 15A, Lubānā, Lubānas novadā  

6. Par ārzemju komandējumu uz Briseli  

7. Par pamatlīdzekļa norakstīšanu  

8. Par saistošo noteikumu „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo 

neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” apstiprināšanu  

9. Par zemesgabala “Tropi” nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

10. Par Sociālā dienesta Veselības un sociālās aprūpes centra sniegto ilgstošās sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cenrādi  

mailto:pasts@lubana.lv


11. Par naudas balvu piešķiršanu pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem  

12. Par finansējumu Sociālā dienesta organizētām apmācībām mērķa grupām  

13. Par ELFLA projekta “Multifunkcionālas zāles izveide Lubānas pilsētas klubā” 

priekšfinansēšanu  

14. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu 

 

Informatīvā daļa 

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks sniedza informāciju par laikā pēc 27.oktobrī notikušās  

domes sēdes veiktajiem komandējumiem un citām aktualitātēm pašvaldības darbā. 

10.novembrī priekšsēdētājs piedalījās Daugavas upju baseinu apgabalu konsultatīvās padomes 

sēdē Rīgā. 

 11.novembrī  un  18.novembrī domes priekšsēdētājs piedalījās pasākumos pašvaldībā, kas  

bija organizēti par godu Lāčplēša dienai un Latvijas Valsts proklamēšanas 98. gadadienai. 

18.novembra pasākumā tika pasniegti arī pašvaldības apbalvojumi saskaņā ar nolikumu 

„Lubānas novada Gada cilvēks”.  

25.novembrī Madonas novada domē notika VARAM organizēta tikšanās  un sarunas par 

pašvaldību sadarbības teritoriju veidošanu, kur piedalījās bijušā Madonas rajona 

administratīvajā  teritorijā izveidoto pašvaldību domju priekšsēdētāji, tajā skaitā arī 

T.Salenieks. 

Sēdes informatīvajā daļā domes priekšsēdētājs aicināja deputātus izteikt savus  priekšlikumus 

2017.gada budžetam. 

Par Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē apspriestajiem 

jautājumiem, kas nav šīs domes sēdes darba kārtībā, informēja komitejas priekšsēdētāja Iveta 

Peilāne. Komitejas locekļi iepazinās ar Sociālā dienesta pārskatu par 2016.gada budžeta 

līdzekļu izlietojumu un sniegto pakalpojumu apjomu, kā arī uzklausīja priekšlikumus 

2017.gada budžeta gadam. Pārskatu par veikto darbu sniedz arī Tūrisma un kultūrvēsturiskā 

mantojuma centra speciālists Aigars Noviks, Jaunatnes lietu speciāliste Linda Irbe. 

Izpilddirektors I.Bodžs ziņoja par 27.oktobra domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi. 

 

Pielikumā PĀRSKATS par 27.10.2016. domes lēmumu izpildi. 

   

 

1.§ 

Par nekustamā īpašuma „Dambīši 3”, Indrānu pag., Lubānas nov., 

sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu 
Ziņo Aija Ozoliņa 

           Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par Jāņa 

Ulpes 2016.gada 9.novembra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.LUB/2.09/16/28) par 

nekustamā īpašuma „Dambīši 3”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos 

īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. 

 Ņemot vērā Finanšu un attīstības  komitejas 25.11.2016, protokols Nr.12,1.§, 

atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Lemumu_izpilde_oktobris.doc


nolemj: 

sadalīt nekustamo īpašumu „Dambīši 3”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 

īpašumam: 7058-005-0002, divos atsevišķos īpašumos: 

jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt četras zemes vienības, 1.zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu: 7058-005-0003, platība – 1,0 ha, 2.zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu: 7058-011-0003, platība – 2,0 ha, 3.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 

7058-011-0004, platība – 0,2 ha, 4.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-011-0005, 

platība – 0,3 ha, atdalītajai zemei piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Ulpīši”, Indrānu 

pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); 

paliekošais nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes vienībām: 1.zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu: 7058-005-0002, platība – 6,0 ha, 2.zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu: 7058-005-0004, platība – 1,2 ha, 3.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 

7058-005-0049, platība – 6,3 ha, noteikt zemes gabalu lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); īpašumam saglabāt nosaukumu 

„Dambīši 3”, Indrānu pag., Lubānas nov.. 

 

 

2.§ 

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Andra Lāna bezstrīda kārtībā 

Ziņo: Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no Andra 

Lāna bezstrīda kārtībā. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, 

ka uz Andra Lāna vārda Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēti  

nekustamie īpašumi, par kuriem izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parāds: 

- dzīvoklis Brīvības iela 9-3, Lubāna, Lubānas nov., zemesgrāmatā īpašums nostiprināts nav; 

- zemes īpašums „Lāni”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašums reģistrēts zemesgrāmatā; 

- zemes īpašums „Vairogi”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašums reģistrēts zemesgrāmatā.  

Ņemot vērā Finanšu un attīstības  komitejas 25.11.2016, protokols Nr.12, 2.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. uzlikt par pienākumu Andrim Lānam nomaksāt nokavēto nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājumu un nokavējuma naudu, kopā EUR 441,42 (četri simti četrdesmit viens 

euro un četrdesmit divi centi) apmērā, kur EUR 331,51 ir pamatparāds, EUR 109,91 ir 

nokavējuma nauda, par nekustamajiem īpašumiem: „Lāni”, Indrānu pag., Lubānas nov., 

„Vairogi”, Indrānu pag., Lubānas nov., Brīvības iela 9-3, Lubāna, Lubānas nov., par laika 

periodu no 2013.gada līdz 2016.gadam viena mēneša laikā no šī administratīvā akta spēkā 

stāšanās dienas; 

2. piedzīt bezstrīda kārtībā no Andra Lāna par labu Lubānas novada pašvaldībai 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamajiem 

īpašumiem: „Lāni”, Indrānu pag., Lubānas nov., „Vairogi”, Indrānu pag., Lubānas nov., 

Brīvības iela 9-3, Lubāna, Lubānas nov, EUR 441,42 (četri simti četrdesmit viens euro un 

četrdesmit divi centi) apmērā, kur EUR 331,51 ir pamatparāds, EUR 109,91 ir nokavējuma 



nauda,, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un viņam piederošo kustamo un 

nekustamo mantu; 

 3. lēmumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gunai Dangai uz adresi: Pils iela 16, 

Alūksne, Alūksnes nov., piespiedu izpildei, ja nodokļa parāds un nokavējuma nauda netiks 

nomaksāti viena mēneša laikā no domes sēdes lēmuma izraksta – administratīvā akta – 

saņemšanas dienas. 

 

 

3.§ 

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Vaira Mežaka bezstrīda kārtībā 

Ziņo Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no Vaira 

Mežaka bezstrīda kārtībā. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, 

ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums – 

dzīvoklis Ozolu iela 14-34, Lubāna, Lubānas nov., zemesgrāmatā īpašums nostiprināts uz 

Lubānas novada pašvaldības vārda, 2000.gada 13.martā noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums 

Nr.2420 starp SIA „Lubānas KP” un Vairi Mežaku. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma nauda par mājokli Vairim 

Mežakam nav pilnā apmērā samaksāts par laika posmu no 2010.gada līdz 2016.gadam un uz 

2016.gada 30.novembri sastāda EUR 72,08; kur EUR 44,71 ir pamatparāds un EUR 27,37 ir 

nokavējuma nauda. 

 Ņemot vērā Finanšu un attīstības  komitejas 25.11.2016, protokols Nr.12, 3.§, 

atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Uzlikt par pienākumu Vairim Mežakam nomaksāt nokavēto nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājumu un nokavējuma naudu, kopā EUR 72,08 (septiņdesmit divi euro un astoņi 

centi) apmērā, kur EUR 44,71 ir pamatparāds, EUR 27,37 ir nokavējuma nauda, par 

nekustamo īpašumu – mājokli Ozolu ielā 14-34, Lubāna, Lubānas nov., par laika periodu no 

2010.gada līdz 2016.gadam viena mēneša laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās 

dienas; 

2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no Vaira Mežaka par labu Lubānas novada pašvaldībai 

nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamo 

īpašumu – mājokli Ozolu ielā 14-34, Lubāna, Lubānas nov., EUR 72,08 (septiņdesmit divi 

euro un astoņi centi) apmērā, kur EUR 44,71 ir pamatparāds, EUR 27,37 ir nokavējuma 

nauda, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un viņam piederošo kustamo un 

nekustamo mantu; 

 3. Lēmumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gunai Dangai uz adresi: Pils iela 16, 

Alūksne, Alūksnes nov., piespiedu izpildei, ja nodokļa parāds un nokavējuma nauda netiks 

nomaksāti viena mēneša laikā no domes sēdes lēmuma izraksta – administratīvā akta – 

saņemšanas dienas. 

 

 

 



4.§ 

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu 

no Valentīnas Kalvānes bezstrīda kārtībā 

Ziņo Aija Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un nokavējuma naudas piedziņu no 

Valentīnas Kalvānes bezstrīda kārtībā. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, 

ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums 

„Kārkliņi 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemesgrāmatā īpašums nostiprināts nav, 

zemesgabala statuss - pašvaldībai piekritīgā zeme, ēku statuss – pašvaldības tiesiskais 

valdījums, 2008.gada 1.aprīlī noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr.37 starp SIA „Lubānas 

KP” un Valentīnu Kalvāni. 

Nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma nauda par zemi un mājokli 

Valentīnai Kalvānei nav pilnā apmērā samaksāts par laika posmu no 2011.gada līdz 

2016.gadam un uz 2016.gada 30.novembri sastāda EUR 76,77; kur EUR 53,45 ir pamatparāds 

un EUR 23,32 ir nokavējuma nauda. 

 Ņemot vērā Finanšu un attīstības  komitejas 25.11.2016, protokols Nr.12, 4.§, 

atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Uzlikt par pienākumu Valentīnai Kalvānei nomaksāt nokavēto nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājumu un nokavējuma naudu, kopā EUR 76,77 (septiņdesmit seši euro un 

septiņdesmit septiņi centi) apmērā, kur EUR 53,45 ir pamatparāds, EUR 23,32 ir nokavējuma 

nauda, par nekustamo īpašumu „Kārkliņi 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., par laika periodu no 

2011.gada līdz 2016.gadam viena mēneša laikā no šī administratīvā akta spēkā stāšanās 

dienas; 

2. Piedzīt bezstrīda kārtībā no Valentīnas Kalvānes par labu Lubānas novada 

pašvaldībai nenomaksāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 

nekustamo īpašumu „Kārkliņi 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., EUR 76,77 (septiņdesmit seši 

euro un septiņdesmit septiņi centi) apmērā, kur EUR 53,45 ir pamatparāds, EUR 23,32 ir 

nokavējuma nauda, piedziņu vēršot uz parādnieces naudas līdzekļiem un viņai piederošo 

kustamo un nekustamo mantu; 

 3. Lēmumu nosūtīt zvērinātai tiesu izpildītājai Gunai Dangai uz adresi: Pils iela 16, 

Alūksne, Alūksnes nov., piespiedu izpildei, ja nodokļa parāds un nokavējuma nauda netiks 

nomaksāti viena mēneša laikā no domes sēdes lēmuma izraksta – administratīvā akta – 

saņemšanas dienas. 

 

 

5.§ 

Par adreses precizēšanu Oskara Kalpaka ielā 15A, Lubānā, Lubānas novadā 

ziņo Aija Ozoliņa 

            Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

adreses precizēšanu Oskara Kalpaka ielā 15A, Lubānā, Lubānas novadā. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 

saistītos apstākļus, KONSTATĒJA, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums Oskara Kalpaka iela 15A, Lubāna, Lubānas nov., 



īpašuma kadastra numurs: 7013-002-0103, kas sastāv no vienas zemes vienības un 

mājīpašuma. Ar Lubānas pilsētas domes sēdes 12.11.1998. lēmumu, protokols Nr.13, 7.§ 2.p. 

piešķirta adrese: O.Kalpaka iela 15-2, Lubāna. 19.01.1999. īpašums reģistrēts zemesgrāmatā 

ar adresi: Oskara Kalpaka iela 15/2, Lubāna. Ar Lubānas pilsētas domes sēdes 29.05.2003. 

lēmumu, protokols Nr.5, 3. § īpašumam apstiprināta adrese: Oskara Kalpaka iela 15A, 

Lubāna. 

Latvijas Republikas „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 

otrajā daļā noteikts, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām 

apstiprina, bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un 

ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome, 2015.gada 

8.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punkts nosaka, ka 

pašvaldības domei izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese 

adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja 

reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, šo pašu noteikumu 8.punktā 

noteikts, ka adresācijas sistēmai piemēro šādus pamatprincipus: administratīvajā teritorijā 

adrese nedrīkst atkārtoties; katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi; adresācijas 

objektu nosaukumi atbilst „Valsts valodas likumā” noteiktajām prasībām.  

Izvērtējot pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, 

lai nodrošinātu nepārprotamu katra adresācijas objekta identificēšanu, pamatojoties uz 

„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu, vadoties no Ministru 

kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punkta un 8.punkta, kā arī ņemot vērā 

Finanšu un attīstības  komitejas 25.11.2016, protokols Nr.12, 5.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Precizēt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7013-002-0103 un uz 

zemesgabala esošajām ēkām -  dzīvojamai ēkai un šķūnim, adresi: Oskara Kalpaka iela 

15A, Lubāna, Lubānas nov., klasifikatora kods: 104324818. 

 

 

 

6.§ 

Par ārzemju komandējumu uz Briseli 
ziņo I.Bodžs 

 Ņemot vērā Latvijas pašvaldību savienības vēstuli (reģistrēta pašvaldībā 17.11.2016. 

Nr.2.08/16/1012) ar lūgumu  komandēt Lubānas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību 

speciālisti Renāti Čačku uz Briseli (Beļģijā) 2016. gada 5.-8. decembrī, lai piedalītos Eiropas 

Komisijas rīkotajā Latvijas žurnālistu un pašvaldību sabiedrisko attiecību speciālistu vizītē 

Eiropas Komisijā un Eiropas Parlamentā, saskaņā ar 12.10.2010. MK noteikumu Nr.969 

„Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 4.1. punktu un Lubānas 

novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija  “Noteikumiem par komandējumiem” (protokols 

Nr.11 5.§), kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības  komitejas 25.11.2016, protokols Nr.12, 

6.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Komandēt pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Renāti Čačku uz Briseli (Beļģijā) 

2016. gada 5.-8. decembrī. 



2. Piešķirt dienas naudu no budžeta līdzekļiem 160 EUR. 

 

Pielikumā: dienas naudas aprēķins  vienai personai komandējumam uz Briseli (Beļģijā). 

 

 

 

7.§ 

Par pamatlīdzekļa norakstīšanu 

ziņo I.Bodžs 

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldībā apstiprināto Ilgtermiņa ieguldījumu, to 

nolietojuma un amortizācijas uzskaites kārtību, kas nosaka: „ja norakstāmā pamatlīdzekļa 

atlikusī vērtība ir virs 1 500 EUR par vienību (komplektu), tad to noraksta ar pašvaldības 

domes atļauju (lēmumu)” un atbilstoši Lubānas novada domes sēdes lēmumam (28.04.2016. 

protokols Nr.4, 5.§.) ar kuru Lubānas Sociālajam dienestam tiek atļauts slēgt rentgena 

kabineta darbību un norakstīt rentgena aparāta iekārtu ar inventāra Nr. /P727, kā arī  

pamatojoties uz pieņemšanas-nodošanas aktu servisa firmai SIA „Amerilat MD” par iekārtas 

demontāžu un likvidāciju, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības  komitejas 25.11.2016, 

protokols Nr.12, 8.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Norakstīt stacionāro rentgena iekārtu (inventāra Nr. /P727), (iegādāts 2007.gadā par 28 386,29 

EUR ar noteiktu lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi) ar atlikušo vērtību uz 30.11.2016. 

2 602,16 EUR (divi tūkstoši seši simti divi euro 16 centi). 

 

 

 

8.§ 

Par saistošo noteikumu Nr.15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo 

neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” apstiprināšanu 

ziņo I.Bodžs 

Izskatot sagatavoto saistošo noteikumu projektu un pamatojoties uz likuma par „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības  

komitejas 25.11.2016, protokols Nr.12, 10.§, pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Rudīte Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15 „Par Lubānas 

novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”. 

2. Saistošo noteikumus 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”. 

 

Pielikumā saistošie noteikumi un  paskaidrojuma raksts. 

 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/pielikums_pie_6_jautajuma_par_Briseli.doc
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/pielikums_pie_6_jautajuma_par_Briseli.doc
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Saistosie_Nr15_zemes_noma.doc
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Paskaidrojuma_raksts_zemes_nomas_maksai.doc


 

9.§ 

Par zemesgabala “Tropi” nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

ziņo I.Bodžs 

   Ar Lubānas novada domes 27.10.2016. sēdes (protokols Nr.14, 13.§) lēmumu iznomāšanai 

tika nodots pašvaldības nomas objekts – rezerves fonda zemesgabals “Tropi” Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā, kadastra Nr. 70580040159, 0,7 ha platībā. Objekta mutiska izsole tika 

izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2016. gada 3. novembrī, izsole notika 2016. 

gada 16. novembrī. 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis vienīgais pretendents – Jānis Trops, 

p. k. 131161-11726, kas nosolīja nomas maksu EUR 11,00 (vienpadsmit euro) gadā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27) punktu, izsoles noteikumu 

(apstiprināti ar 03.11.2016. izpilddirektora rīkojumu Nr. LUB/2.01/16/77) 13. punktu, kā arī 

ņemot vērā Finanšu un attīstības  komitejas 25.11.2016, protokols Nr.12,11.§, pozitīvo 

atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Rudīte Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt rezerves fonda zemesgabala “Tropi” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra 

Nr. 70580040159, nomas tiesību izsoles rezultātus un noslēgt zemes nomas līgumu ar Jāni 

Tropu, uz laiku līdz 2021. gada 30. novembrim ar nomas gada maksu EUR 11.00 

(vienpadsmit euro). 

 

 

10.§ 

Par Sociālā dienesta Veselības un sociālās aprūpes centra sniegto ilgstošās sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cenrādi 

ziņo I.Bodžs 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 

Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek 

segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas 23.11.2016. priekšlikumu (protokols Nr.11,5.§) Finanšu un attīstības  

komitejas 25.11.2016, protokols Nr.12,12.§, pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Rudīte Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt Lubānas novada sociālā dienesta Lubānas veselības un sociālās 

aprūpes centra sniegtā ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojuma cenu: 

1.1. klientiem, kuri deklarējuši dzīvesvietu Lubānas novadā un personas 

pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo 

traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir no 0 līdz 5 – 292,27 

EUR/mēnesī; 

1.2. klientiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Lubānas novada un personas 

pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo 

traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir no 0 līdz 5 – 456 

EUR/mēnesī; 

http://www.lubana.lv/


1.3. klientiem, kuri deklarējuši dzīvesvietu Lubānas novadā un personas 

pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo 

traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir no 6 līdz 19 – 277,05 

EUR/mēnesī; 

1.4. klientiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Lubānas novada un personas 

pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo 

traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir no 6 līdz 19 – 430 

EUR/mēnesī; 

2. Lēmums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. 

 

 

11.§ 

Par naudas balvu piešķiršanu pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem 

ziņo I.Bodžs 

 Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 3.panta 4.daļas 5.punkta nosacījumiem, kur teikts, ka valsts vai pašvaldības institūcija 

tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos, pašvaldības saistošajos 

noteikumos, darba koplīgumos vai darba līgumos amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt 

tikai šādus ar papildu atlīdzību saistītus pasākumus: 5)naudas balvu, kas kalendārā gada 

ietvaros nepārsniedz amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru, sakarā ar 

amatpersonai (darbiniekam) vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu 

(notikumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu 

sasniegšanā” un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, izvērtējot Lubānas novada 

pašvaldības 2016.gada budžeta izpildes rezultātus un ekonomiskos rādītājus, vadoties no 

aprēķina 150 EUR naudas balva vienam darbiniekam par pilnu nostrādāto kalendāro gadu ar 

pilna laika darba slodzi. Ņemot vērā Finanšu un attīstības  komitejas 25.11.2016, protokols 

Nr.12, 9.§, pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Rudīte Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Piešķirt finansējumu 28 548 EUR no darba algas fonda ekonomijas un nekustamā 

īpašuma nodokļa 2016.gada plāna pārpildes naudas balvu izmaksai pašvaldības 

amatpersonām un iestāžu darbiniekiem. 

2. Iestāžu vadītājiem izvērtēt darbinieku ieguldījumu un ar rīkojumu noteikt 

izmaksājamās naudas balvas apmēru. 

 

 

12.§ 

Par finansējumu Sociālā dienesta organizētām apmācībām mērķa grupām 

ziņo I.Bodžs 

       Izskatot Sociālā dienesta direktores I.Līberes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 

15.11.2016. Nr.2.08/16/1002) par papildus finansējuma piešķiršanu nodarbību organizēšanai 

jaunajām ģimenēm, personām ar funkcionāliem traucējumiem, cilvēkiem ar zemām prasmēm, 

lai izpildītu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 45.panta 2. punktā noteiktos 

uzdevumus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kā arī 

ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 23.11.2016. (protokols 

Nr.11,4.§) pozitīvo  atzinumu, 



Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Rudīte 

Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Pārdalīt finansējumu Sociālā dienesta 2016.gada budžetā, piešķirot 473,50 EUR (četri 

simti septiņdesmit trīs euro un 50 centi)  nodarbību organizēšanai jaunajām ģimenēm, 

personām ar funkcionāliem traucējumiem, cilvēkiem ar zemām prasmēm, no 

līdzekļiem sociālajai palīdzībai. 

2. Izdarīt attiecīgus grozījumus 2016.gada pašvaldības budžetā. 

 

 

 

13. § 

Par ELFLA projekta “Multifunkcionālas zāles izveide Lubānas pilsētas klubā” 

priekšfinasēšanu 

ziņo I.Bodžs 

Pašvaldība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta 17.11.2016. lēmumu par projekta pieteikuma 

“Multifunkcionālas zāles izveide Lubānas pilsētas klubā” apstiprināšanu. Ir veikts iepirkums 

par multivides iekārtas piegādi un uzstādīšanu. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Rudīte Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

nolemj: 

1. Veikt projekta “Multifunkcionālas zāles izveide Lubānas pilsētas klubā” realizāciju 

2016. gadā par pašvaldības finanšu līdzekļiem 17941.97 EUR no budžeta brīvajiem 

(nesadalītajiem) līdzekļiem, publisko finansējumu atgūstot 2017. gadā. 

2. Izdarīt attiecīgus grozījumus 2016.gada pašvaldības budžetā. 

 

 

 

14.§ 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

ziņo I.Logina 

Sakarā ar papildus saņemtajiem valsts budžeta transfertiem pedagogu atlīdzībai,  

transporta izdevumu kompensācijām invalīdiem, papildus apropriāciju nepieciešamību 

ELFLA projektam, sociālā dienesta aktivitātēm, sabiedrisko attiecību speciālista ārvalstu 

komandējumam un vietējo amatnieku telpu remontam, kā arī grozījumiem 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 25.11.2016, protokols Nr.12, 7.§, 

pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, 

Rudīte Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 



Veikt grozījumus pašvaldības 2016. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus 

Nr.16. „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu. 

1. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam: 

2.1 Saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 

28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu” triju 

darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi Nr.16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 

28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu” stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā 

internetā. 

Pielikumā: Saistošie noteikumi. 

 

 

 Sēde slēgta plkst.17.30 

 

Domes priekšsēdētājs                        (personiskais paraksts)                        Tālis Salenieks 

Protokols parakstīts 2016.gada  5.decembrī. 

Protokolēja                                        (personiskais paraksts)                          Mārīte Kotāne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Saistosie_Nr_16_grozijumi_budzeta.doc

