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DOMES  SĒDES  PROTOKOLS 

Lubānā 

28.04.2016.                                                     Nr.4 

 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

Sēdi vada                            Tālis Salenieks domes priekšsēdētājs 

Sēdi protokolē           Mārīte Kotāne – kancelejas vadītāja 

Sēdē piedalās deputāti   Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Lana Kunce,; Ilgonis Losāns, Guntis 

Klikučs  

Sēdē nepiedalās deputāti  Aigars Noviks, Līga Špune – komandējumā                                                                                

Piedalās administrācijas darbinieki   Ivars Bodžs - izpilddirektors 

                   Andris Kļaviņš – juriskonsults 

                                                               Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks atklāj domes sēdi.  

Sēdes vadītājs jautā deputātiem un  izpilddirektoram par priekšlikumiem, grozījumiem  

izsludinātajā  domes sēdes darba kārtībā. 

Izpilddirektors I.Bodžs aicina deputātus lemt par  izsludinātās darba kārtības  2. jautājumu 

“Par platību precizēšanu nekustamajam īpašumam „Andžēni”, Indrānu pag., Lubānas nov.” 

izslēgšanu no darba kārtības, pamatojot to ar nepieciešamību veikt apstākļu padziļinātu 

noskaidrošanu, jo pēc mērnieku uzmērītā platība atšķiras no Indrānu pagasta lēmumā 

norādītās platības  par  vairāk nekā 2 hektāriem. Ministru kabineta noteikumu  Nr.1019  

287.punktā ir teikts, ka “veicot pirmreizēju zemes kadastrālo uzmērīšanu, mērnieks izvērtē 

zemes vienību platību.” Konstatējot atšķirību, kas pārsniedz šo noteikumu 188.pantā norādīto, 

mērnieks sagatavo zemes robežu plāna projektu un ar pavadvēstuli par konstatēto platību 

atšķirību nosūta to ierosinātājam iesniegšanai vietējā pašvaldībā precizējoša lēmuma 

pieņemšanai.  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Rudīte 
Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Izslēgt no izsludinātās  2016.gada 28.aprīļa domes sēdes darba kārtības 2. jautājumu “Par 

platību precizēšanu nekustamajam īpašumam „Andžēni”, Indrānu pag., Lubānas nov.” un 

apstiprināt sekojošu sēdes darba kārtību:  

            Informatīvs pārskats par iepriekšējās – marta domes sēdes lēmumu izpildi, par 

aktualitātēm pašvaldības darbā. 

1. Par 2015.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu  

2.  Par valsts rezerves fonda zemesgabala nomas tiesību izsoli  

3.  Par pavasara gadatirgus organizēšanu  

4. Par pašvaldības iestādes Lubānas novada sociālais dienests kustamās mantas 

atsavināšanu 

5. Par rentgena iekārtu Lubānas novada sociālajā dienestā  

6.  Par ēdināšanas izmaksām bērnu vasaras nometnei „Dzīve laukos ir aizraujoša”  

7.  Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā K.Zemītei  
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8.  Par nedzīvojamo telpu izsoles rezultātu apstiprināšanu  

9. Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plāna 2016. – 2018.gadam 

apstiprināšanu  

10.  Par izmaiņām pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā  

11. Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības domes lēmumā “Par pašvaldības 

dzīvokļa īpašuma “Vizbuļi”– 2 , Indrānu pagastā, Lubānas novadā ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un sagatavošanu atsavināšanai “.  

12. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Ozolu ielā 14-11, Lubānā, Lubānas novadā 

pārdošanu izsolē  

13. Par kopīgās iestādes Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde 

Uzraudzības padomes nolikuma apstiprināšanu 

14. Par kopīgās iestādes Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde 

nolikuma apstiprināšanu  

 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par aktivitātēm, pasākumiem, 

kuros ir piedalījies domes sēžu starplaikā: 

 7.aprīlī sasauca Iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa teritorijas labiekārtošanai 

2016.gadā projektu vērtēšanas komisijas sēdi, kurā tika izvērtēti un atbalstīti seši (6) 

iesniegtie iniciatīvas projektu pieteikumi. 

9.aprīlī Tautas deju ansamblis „Lubāna” svinēja pastāvēšanas 30 gadu jubileju, kur domes 

priekšsēdētājs piedalījās un pašvaldības vārdā apsveica kolektīvu. 

12.aprīlī piedalījās Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē, kas notika   

Pārgaujas novada Auciemā. 

15.aprīlī  Cesvainē piedalījās sanāksmē kopā ar Cesvaines, Varakļānu un Lubānas 

apvienoto būvvaldi.  

21.aprīlī piedalījās dalībnieku sanāksmē Gulbenē, kuru sasauca SIA „AP Kaudzītes” 

vadība. 

 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta Peilāne 

sniedz ziņojumu par 22.aprīlī notikušās komitejas sēdes darba kārtības jautājumiem. 

Komitejas sēdē Izglītības darba speciāliste Ilze Kraukle iepazīstināja ar šī gada pasākuma 

AIVIEKSTES SVĒTKI programmu. 

Izpilddirektors Ivars Bodžs sniedz pārskatu par 31.marta domes sēdes lēmumu izpildi. 

Pielikumā pārskats. 

 

 

Darbu domes sēdē plkst.15.30 uzsāk deputāte Laila Ozoliņa 

 

1.§ 

Par 2015.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu 

ziņo I.Logina 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var 

„...apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā 

arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, 

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

Ozoliņa Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2015.gada konsolidēto finanšu pārskatu. 

 

Pielikumā – vadības ziņojums, auditorfirmas „Astrop” ziņojums. 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Lemumu_izpilde_marts.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/vadibas_zinojums_par_2015_gadu.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/revidentu_ZINOJUMS-_par_2015_PARSKATU.pdf


 Lubānas novada pašvaldības 2015.gada konsolidētais finanšu pārskats glabājas elektroniski 

Valsts budžetu un pašvaldību budžetu pārskatu programmā Valsts Kases arhīvā, kuru kā  

pastāvīgi glabājamo dokumentu nodod Latvijas Nacionālajam Arhīvam.) 

 

2.§ 

Par valsts rezerves fonda zemesgabala nomas tiesību izsoli 
ziņo I. Bodžs 

Izskatot G.Dz. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 14.04.2016. Nr.LUB.2.09/16/6) par zemes 

iznomāšanu, secina, ka zemes vienība Lubānā, Lubānas novadā, ar kadastra apzīmējumu 7013-

004-0104, kopējā platība 1,85 ha, kadastrālā vērtība 4044 euro, ir rezerves zemes fondā ieskaitīts 

zemes gabals, daļa 0,65 ha ir iznomāta un noslēgts nomas līgums ar K.Tropu. 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 22.04.2016, protokols Nr.5, 3.§ pozitīvo atzinumu, 
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Laila 

Ozoliņa,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
1. Organizēt rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala daļas Lubānā, Lubānas novadā, 

kadastra apzīmējums: 7013-004-0104, 1,2 ha platībā, zemes nomas tiesību atklāto 

mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Noteikt izsoles sākumcenu 40 EUR ( četrdesmit 

euro) gadā.  

2. Izsoles rezultātus apstiprināt domes sēdē. 

 

 

3.§ 

Par pavasara gadatirgus rīkošanu Lubānā 

ziņo I.Bodžs 

Ņemot vērā iepriekšējā gadā iedzīvotāju aptaujā izteikto viedokli  rīkot pavasara gadatirgu 

Lubānā, un  pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  21 panta 1. daļu, kur noteikts, ka  

“..dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā….”, kā arī ņemot 

vērā Finanšu un attīstības komitejas 22.04.2016, protokols Nr.5, 4.§ pozitīvo atzinumu, 
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Laila 

Ozoliņa,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 



nolemj: 

Rīkot pavasara gadatirgu 2016.gada 7.maijā pilsētas centra laukumā, Lubānā, Lubānas 

novadā.  

 

 

4.§ 

Par Lubānas novada sociālais dienesta kustamās mantas atsavināšanu 

ziņo I.Bodžs 

Izskatot Lubānas novada sociālā dienesta direktores I. Līberes iesniegumu (reģistrēts 

pašvaldībā 08.04.2016. Nr. LUB/2.08/16/311) par laboratorijas iekārtu un materiālu 

atsavināšanu, tiek konstatēts: 

1) kustamā manta nav nepieciešama pašvaldības un tās iestāžu funkciju nodrošināšanai; 

2) kustamās mantas vienības atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir 

mazāka par 700 EUR ; 

3) atsavināšana izsolē kā atsavināšanas pamatveids vērtējama kā neefektīva un nelietderīga. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

19.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu un 77.panta ceturto daļu, ”Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likuma” 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 6.panta otro daļu, 8.panta 

ceturtās daļu, 37.panta pirmās daļas nosacījumiem, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas 22.04.2016, protokols Nr.5, 5.§ pozitīvo atzinumu, 

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

Ozoliņa,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Atļaut pašvaldības iestādei „Lubānas novada sociālais dienests” pārdod laboratorijas iekārtas 

un materiālus par brīvu cenu saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikumā laboratorijas inventāra saraksts, medikamentu saraksts, pamatlīdzekļu saraksts. 

 

 

5.§ 

Par rentgena iekārtu Lubānas novada sociālajā dienestā 

ziņo I.Bodžs 

Izskatot Lubānas novada sociālā dienesta direktores I.Līberes iesniegumu (reģistrēts 

pašvaldībā 08.04.2016. ar Nr.LUB/2.08/16/312) par rentgena iekārtas turpmāko izmantošanu, 

tiek konstatēts: 

1) jautājums tika skatīts 2015.gada 29.decembra domes sēdē un pieņemts lēmums par 

iekārtas darbības apturēšanu uz laiku, iekārta faktiski nedarbojas no 2015.gada jūlija, 

2) šai laikā pašvaldībā nav gūta pārliecība par pakalpojuma atjaunošanas lietderību 

galvenokārt finansiālu un sociālu iemeslu dēļ, finansējuma piesaiste no ārpuses nav 

sekmējusies, 

3) iekārta pieņemta ekspluatācijā Lubānā 2007.gada 29.oktobrī, (vecākā no detaļām- 1997.g.), 

atlikusī bilances vērtība pēc grāmatvedības uzskaites 4258,01 EUR  

Ņemot vērā iepriekš teikto, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 19. un 23.punktu un  Finanšu un attīstības komitejas 22.04.2016, protokols Nr.5, 6.§ 

atzinumu, 

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

Ozoliņa,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/4_paragrafa_pielikums.pdf


1. Atļaut Lubānas novada sociālajam dienestam slēgt rentgena kabineta darbību un 

norakstīt iekārtu ar inventāra Nr. /P727. 

2. Dienestam nodrošināt jonizējošā starojuma iekārtas likvidēšanu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām 

6.§ 

Par ēdināšanas izmaksām bērnu vasaras nometnei ”Dzīve laukos ir aizraujoša” 

ziņo L.Kunce 

Izskata Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 18.04.2016. iesniegumu 

(reģistrēts pašvaldībā 18.04.2016., Nr.LUB/2.08/16/344) par ēdināšanas izmaksu 

apstiprināšanu bērnu diennakts vasaras nometnei „Dzīve laukos ir aizraujoša”.  Ņemot vērā 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 22.04.2016., (protokols Nr.4, 4.§) 

un  Finanšu un attīstības komitejas 22.04.2016, (protokols Nr.5, 2.§) atzinumus, 

 

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

Ozoliņa,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt ēdināšanas izmaksas Meirānu Kalpaka pamatskolas ēdnīcā 5,- EUR (pieci eiro 00 

centi) dienā bērnu diennakts vasaras nometnei „Dzīve laukos ir aizraujoša” , kas notiks laikā 

no 13.06.2016. līdz 19.06.2016. 

 

Pielikumā izmaksu tāme.  

 

7.§ 

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā K.Zemītei 

Ziņo A. Kļaviņš 

  2016.gada 12.aprīlī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā-pašvaldība) saņēma 

K.Z, norādītā deklarētā dzīvesvieta XXX, iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā Nr.LUB/ 

2.1016/120), kurā lūdz piešķirt dzīvojamo platību “Morozā”, t.i. dzīvokli Nr.9.  

 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 

22.04.2016, (protokols Nr.5, 7.§) atzinumu, 
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Laila 

Ozoliņa Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Atzīt, ka K.Z., personas kods: XXX, deklarētā dzīvesvieta XXX, nav tiesīga saņemt Lubānas 

novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošās 

vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana. 

 

 

8.§ 

Par nedzīvojamo telpu “Baložos”, Indrānu pag., Lubānas nov. izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

ziņo I.Bodžs 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, kas noteic, ka dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt 

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu 

Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 

noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 47. un 51.punktu, telpu 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/6_paragrafa_pielikums.pdf


izsoles noteikumu (apstiprināti ar izpilddirektora 15.04.2016. rīkojumu Nr. LUB/2.01/16/30) 

6. punktu un 20.04.2016.  izsoles protokola izrakstu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

22.04.2016, (protokols Nr.5, 8.§) atzinumu, 
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Laila 

Ozoliņa,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības nomas objekta - neapdzīvojamās telpas Nr. 4 “Baložos”, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7058 004 0143 001, mutiskās 

izsoles rezultātus. 

2.  Slēgt nomas līgumu par lēmuma 1. punktā norādīto nomas objektu ar M.T., p. k. 

XXX, par nomas maksu 13 EUR (trīspadsmit euro) mēnesī. 

3. Publicēt pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv lēmuma 1. un 2. punktā 

minēto informāciju divu darbdienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.  

 

 

9.§ 

Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plāna 

2016. – 2018.gadam apstiprināšanu 

ziņo I.Bodžs 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 5.punktu un Ministru kabineta 

2008.gada 11.marta noteikumu Nr.173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai 

piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

22.04.2016, (protokols Nr.5, 9.§) atzinumu, 
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Laila 

Ozoliņa,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa  plānu 2016. – 2018.gadam.  

 

Pielikumā pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plāns. 

 

 

10.§ 

Par izmaiņām Lubānas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā 

ziņo I.Bodžs 

2016.gada  31.martā Lubānas novada pašvaldība saņēma Andra Kļaviņa iesniegumu 

(Nr. LUB/2.10/16/107), kurā lūdz atbrīvot no Lubānas novada pašvaldības Iepirkumu 

komisijas locekļa amata. 

 Ar Lubānas novada pašvaldības domes 2014.gada 27.marta lēmumu (protokols Nr.3, 

16.§), A.Kļaviņš tika ievēlēts par Lubānas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekli.  

No Publisko iepirkumu likuma 22.panta izriet, ka likumā minēto iepirkumu procedūru 

veikšanai pasūtītājs izveido iepirkumu komisiju, kuras sastāvā ir vismaz trīs locekļi. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts  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, komisijas, valdēs un darba 

grupās. 

A.Kļaviņš ir izteicis vēlmi izslēgt viņu no augstāk minētās komisijas, līdz ar to 

nepieciešams ievēlēt vietā citu Iepirkuma komisijas locekli. Piedāvāju par Iepirkumu 

komisijas locekli ievēlēt pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas speciālistu Gunti Stalbovu. 

No G.Stalbova saņemta rakstiska piekrišana ieņemt amatu komisijā un apliecinājums, ka 

nepastāv šķēršļi to ieņemt.  

http://www.lubana.lv/
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Pielikums_lemumam_Celu_fonda_plans.pdf


Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 9.punktu, Publisko iepirkumu likuma 22.pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas 2016.gada 22.aprīļa atzinumu, ( protokols Nr.5,10.§), 

 

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

Ozoliņa,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Atbrīvot Andri Kļaviņu, personas kods XXX, no Lubānas novada pašvaldības 

Iepirkuma komisijas locekļa amata ar  2016.gada 28.aprīli. 

2. Ievēlēt Gunti Stalbovu, XXX, Lubānas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas 

locekļa amatā ar 2016.gada 28.aprīli. 

 

 

11.§ 

Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības 29.12.2015. domes lēmumā “Par 

pašvaldības dzīvokļa īpašuma “Vizbuļi”– 2 , Indrānu pagastā, Lubānas novadā 

ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un sagatavošanu atsavināšanai “ 

ziņo I.Bodžs 

       Veicot pašvaldībai piekritīgā dzīvokļa “Vizbuļi”-2 kadastrālās uzmērīšanas darbus, tika 

konstatēts, ka Valsts zemes dienesta uzturētajos kadastra datos pašvaldības dzīvoklim ir 

piešķirts telpu grupas kadastra apzīmējums 7058 004 0125 001 003 līdz ar to ir neatbilstība 

starp pašvaldības dzīvoklim doto numuru/adresi un telpu grupas numuru inventarizācijas lietā 

un kadastrā.. Ņemot vērā, ka pašvaldības bilancē dzīvokļa numurs jau ir izmainīts, būtu 

nepieciešams veikt grozījumus 2015.gada 29.decembra domes sēdes lēmumā “Par pašvaldības 

dzīvokļa īpašuma “Vizbuļi”– 2 , Indrānu pagastā, Lubānas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā 

uz pašvaldības vārda un sagatavošanu atsavināšanai “, mainot dzīvokļa numuru no” 2” uz “3”. 

Atsaucoties uz iepriekš teikto, 

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

Ozoliņa,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

 

Veikt grozījumus 29.12.2015., (protoklos Nr.17, 9.§)  domes lēmumā “Par pašvaldības 

dzīvokļa īpašuma “Vizbuļi”– 2 , Indrānu pag., Lubānas nov. ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda un sagatavošanu atsavināšanai “, izsakot 1.punktu šādā redakcijā: 

„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”.  

 

 

12.§ 

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Ozolu ielā 14-11, Lubānā, Lubānas novadā pārdošanu 

izsolē 

ziņo I.Bodžs 

      Dzīvoklis Ozolu ielā 14-11, Lubānā nodots atsavināšanai ar 2014.gada 30.oktobra domes 

lēmumu (protokols Nr.11 12§.). Ir notikušas trīs nesekmīgas izsoles – 13.11.2014. 17.02.2015. 

un 09.09.2015., tajās neviens pretendents nepieteicās. Trešajā izsolē izsoles sākumcena tika 

noteikta 1280 EUR. Ņemot vērā, ka ir radusies interese par dzīvokļa īpašuma iegādi, saņemts 

viens rakstisks iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 25.04.2016. Nr.LUB/2.10/16/138), būtu 

lietderīgi izsludināt atkārtotu izsoli. Ņemot vērā iepriekš teikto, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 



personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 4. panta pirmo un otro 

daļu, 5.panta pirmo daļu, 9.panta otro daļu, 32.panta trešo daļu: 

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

Ozoliņa,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Ozolu ielā 14-11, Lubānā, 

Lubānas novadā, kadastra numurs 7013 900 0281, pārdodot to izsolē ar izsoles sākuma 

cenu 1280 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit eiro). 

2. Izsoles rezultātus apstiprināt domes sēdē. 

3. Noteikt Lubānas novada pašvaldības izpilddirektoru kā institūciju,  kura organizē šā 

lēmuma 1.punktā minētā pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu saskaņā ar 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu”. 

 

 

13.§ 

Par Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes nolikuma 

apstiprināšanu 

ziņo I.Bodžs 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 99.pantu 

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

Ozoliņa, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), PRET 

– nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt kopīgi izveidotās iestādes Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā 

būvvalde nolikumu.  

 

Pielikumā būvvaldes nolikums. 

14.§ 

Par Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes Uzraudzības 

padomes nolikuma apstiprināšanu 

ziņo I.Bodžs 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  991.panta ceturto daļu 

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

Ozoliņa,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
Apstiprināt kopīgi izveidotās iestādes Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā 

būvvalde  Uzraudzības padomes nolikumu. 

 

Pielikumā Uzraudzības padomes nolikums. 

 

Sēde slēgta plkst.17.00 

 

Domes priekšsēdētājs                  (personiskais paraksts)                            Tālis Salenieks 

 

protokols parakstīts 2016.gada  3.maijā   
 

Protokolēja                                     (personiskais paraksts)                          Mārīte Kotāne 

 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/buvvaldes_nolikums.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Uzraudzibas_padomes_nolikums.pdf

