
 

 

    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 

Tālrunis: 64894434; e-pasts: pasts@lubana.lv 
 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Lubānā 

 

26.10.2017.                                                                                                                       Nr. 13 

 

Sēdi atklāj plkst.  14.00 

Sēdi vada                             Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs 

Sēdē piedalās deputāti       Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine; 

Guntis Klikučs 

Sēdē nepiedalās deputāti   Laila Ozoliņa – aizņemta pamatdarbā 

                                             Lana Kunce – ārzemju komandējumā  

                                             Māris Valers – aizņemts pamatdarbā                   

Piedalās administrācijas darbinieki    Ivars Bodžs – izpilddirektors; 

                                                                Andris Kļaviņš - juriskonsults   

                                                                Ingrīda Logina -   galvenā grāmatvede                                                        

Sēdi protokolē  Mārīte Kotāne – kancelejas vadītāja                                                  

Darba kārtībā: 

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2017.gada 

septembra domes sēdes lēmumu izpildi. 

1. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nomināciju piešķiršanu 

2. Par Lubānas novada autoceļu uzturēšanas klašu apstiprināšanu 

3. Par noteikumu  „Lubānas novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās 

specifikācijas” apstiprināšanu 

4. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Simonai Balodei, Daigai Krūmiņai un 

Danielai Ancei Krūmiņai 

5. Par finansējuma piešķiršanu Lubānas evaņģēliski luteriskajai draudzei 

6. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „ABORIEŠI” 

7. Par adreses maiņu īpašumam “Mazniedrītes” no „Niedrītes” uz  „Mazniedrītes”, 

Indrānu pag., Lubānas nov. 

8. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības „Palienas”, 

Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads, atsavināšanu 

9. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu”” 

       apstiprināšanu 

10. Par telpu iznomāšanu nekustamajā īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirānos, Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā. 

 

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

2017.gada septembra domes sēdes lēmumu izpildi. 

 Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks iepazīstina deputātus ar svarīgākajām 

aktualitātēm priekšsēdētāja darbā  periodā starp kārtējām domes sēdēm: 

4.oktobrī piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē Rīgā. 

mailto:pasts@lubana.lv
https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000140
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19.oktobrī sasauca jaunievēlētās Vēlēšanu komisijas pirmo sēdi, kurā par komisijas 

priekšsēdētāju komisijas locekļi atkārtoti  ievēlēja Sandru Līcīti, par Vēlēšanu komisijas 

sekretāri ievēlēja Līgu Birziņu. 

 Domes priekšsēdētājs informē deputātus, ka 19. oktobrī Vēlēšanu komisija 

apstiprināja deputātes Lailas Ozoliņas, vēlētāju apvienība “Mūsu mājas rītdienai” stāšanos 

bijušās deputātes Līgas Špunes, vēlētāju apvienība “Mūsu mājas rītdienai”  vietā. 

Pamatojums šī jautājuma izskatīšani – pašvaldības sniegtais paziņojums par deputātes Līgas 

Špunes nāvi. 

T.Salenieks iepazīstina ar Latvijas Valsts prezidenta kancelejas 12.10.2017. vēstuli Nr.1694 

par pieņemšanu, ko rīko Valsts prezidents Raimonds Vējonis par godu Latvijas valsts 

proklamēšanas 99.gadadienai, aicinot uz to pašvaldību vadītājus un no katras pašvaldības 

vienu uzņēmēju, ar kura darbību un panākumiem pašvaldība un iedzīvotāji lepojas. Deputāti 

vienojas par Gunta Klikuča kandidatūru – uzņēmēju, z/s “Vilces” īpašnieku. 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta Peilāne ziņo 

par komitejas sēdē skatītajiem jautājumiem, kas nav iekļaut domes sēdes  darba kārtībā: 

komiteja iepazinās ar Lubānas Kultūras nama un Meirānu tautas nama pasākumu plāna izpildi 

šī gada 3.ceturksnī. Komiteja neakceptēja arī biedrības “Kokneses fonds”  vēstuli  par 

finansiālu atbalstu Likteņdārzam, neuzskatot to par pašvaldības prioritāti finanšu izdevumos 

šajā gadā. 

 

 

1.§ 

Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada gada cilvēks" nominācijām 2017.gadā 

ziņo Iveta Peilāne 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, saskaņā ar 

2009.gada 29.decembra Nolikuma Nr.12 “Pašvaldības apbalvojums „Lubānas novada GADA 

cilvēks”” 4.4.2. punktu, 6.1, 6.2. un 6.3.punktiem, kā arī ņemot vērā Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes (19.10.2017., protokols Nr.10, 3.§) atzinumu, 

 

1.1 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS –  

nav,  

n o l e m j: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks” Zemessardzes 

3.brigādes, Zemessardzes 25.kājnieku bataljona 2. kājnieku rotas virsseržantam 

Mārim Ezeriņam par nozīmīgu ieguldījumu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā un 

novada  atpazīstamības veicināšanā. 

1.2  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS –  

nav,  

n o l e m j: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Lubānas novada 

iedzīvotājai Skaidrītei Kalniņai par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu sava 

novada un tā iedzīvotāju labā. 

1.3 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS –  

nav,  

n o l e m j: 
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Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Lubānas kultūras 

nama lauku kapelas “Meldiņš” vadītājam Andrim Dzenim par  nozīmīgu ieguldījumu 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un tradīciju izkopšanā Lubānas novadā. 

1.4 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS –  

nav,  

n o l e m j: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks izglītībā” Meirānu 

Kalpaka pamatskolas direktores vietniecei mācību un audzināšanas darbā Ilzei Stiprajai 

par nozīmīgu ieguldījumu starptautisko projektu koordinēšanā un vadīšanā Meirānu 

Kalpaka pamatskolā. 

1.5 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS –  

nav,  

n o l e m j: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks kultūrā” Lubānas 

kultūras nama tautas deju kolektīvu vadītājai Lailai Ozoliņai  par TDA „Lubāna” un 

jauniešu deju kolektīva „Žuburi” augstiem sasniegumiem, novada vārda popularizēšanu 

Latvijā un ārpus tās robežām. 

1.6 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS –  

nav,  

n o l e m j: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks sportā”  basketbola 

komandai “Lubāna”: Magnusam Mūkinam, Edgaram Saulītim, Ģirtam Žeieram, 

Rolandam Saleniekam, Kristapam Pērkonam, Marekam Masam, Mārtiņam Petrovam, 

Ričardam Kolātam, Marekam Krēsliņam, Edijam Smilgam, Rinaldam Kočānam, 

Kristapam Līcītim, Kasparam Ozoliņam par sportiskajiem sasniegumiem 2017.gadā un 

novada vārda popularizēšanu. 

1.7 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS –  nav,  

n o l e m j: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada jaunietis” Vidzemes 

augstskolas ceturtā kursa studentei Katrīnai Valainei par ieguldījumu pozitīva jaunieša 

tēla veidošanā,  par novada vārda  atpazīstamības veicināšanu. 

Deputāte Sandra Valaine balsojumā nepiedalās kā ieinteresētā persona. 

 

1.8 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS –1  (Guntis 

Klikučs),  

n o l e m j: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks labdarībā” uzņēmējam, 

z/s “Vilces” īpašniekam Guntim Klikučam par nesavtīgu ieguldījumu novada labā. 
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1.9 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR-  6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS –  

nav,  

n o l e m j: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks valsts iestāžu un 

pašvaldības darbā” Lubānas novada sociālā dienesta direktores vietniecei Vijai 

Banderei par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā jomā novadā. 

1.10 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS –  

nav,  

n o l e m j: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” Lubānas 

vidusskolas grāmatvedei Līgai Birziņai par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu 

novadu, sabiedrību. 

1.11 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS –  nav,  

n o l e m j: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” VSAC 

“Latgale” filiāles “Lubāna” sociālā sektora vadītājai Dacei Valainei par godprātīgu 

attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību. 

Deputāte Sandra Valaine balsojumā nepiedalās kā ieinteresētā persona. 

 

1.12 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR-  6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS –  

nav,  

n o l e m j: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” ģimenes 

ārstei Veltai Igaunei par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, 

sabiedrību. 

1.13 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR-  6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS –  

nav,  

n o l e m j: 

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu “Lauku sētas saimnieks” lauku sētas 

saimniekiem Ingrīdai un Jānim Akmeņiem par ieguldījumu lauku vides sakopšanā un 

lauku dzīves veida popularizēšanā. 

2.§ 

Par Lubānas novada autoceļu uzturēšanas klašu apstiprināšanu 

ziņo I.Bodžs 

     Pamatojoties uz 2010. gada 9. marta Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2. punktu,  

ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.10.2017, protokols Nr.11, 1.§, atzinumu, 
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Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot “PAR” – 6 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), “PRET” –nav, 

“ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt Lubānas novada autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 

31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim). (Skatīt pielikumu.) 

 

                                                                                                                                Pielikums  

Lubānas novada pašvaldības ceļu uzturēšanas klases 

Nr. 

p.k. 

Ceļa nosaukums Uzturēšanas klase 

vasaras sezonā 

(no 1.aprīļa līdz 

31.oktobrim) 

ziemas sezonā 

(no 1.novembra 

līdz 31.martam) 

1 Indrāni - Liedeskrogs D D 

2 Jaunie kapi - Birznieki - Dambīši C C 

3 Gundegas - Mantinieki C C 

4 Ozoli - Meirānu tilts C C 

5 Meirānu tilts - Krūmiņi C C 

6 Tūjas - Nagliņas C C 

7 Meirānu stacija - Meldri C C 

8 Dzirnulejas -  Meirānu skola C C 

9 Sprīdīši-Cepurnieki D D 

10 Kastaiņi - Moroza D D 

11 Ezernieki - Visagala kapi C C 

12 Tauriņi - Akmentiņi - Imantas D D 

13 Sogārdi - Bļodāri D D 

14 Baltaiskrogs - Eglaines D D 

15 Mendaugas - Jaunmendaugas D D 

16 Burtnieki - Mālkalns D D 

17 Līčagals - Pededzes laipas D D 

 

3.§ 

Par noteikumu  „Lubānas novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās 

specifikācijas” apstiprināšanu 

ziņo Ivars Bodžs 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu un Ministru kabineta 09.03.2010 noteikumu 

Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to 

izpildes kontroli” 16.1. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.10.2017, 

protokols Nr.11, 2.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot “PAR” – 6 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), “PRET” –nav, 

“ATTURAS” – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt noteikumus “Lubānas novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās 

specifikācijas”.  

 

Pielikumā  Noteikumi Nr. 5 

 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/Noteikumi_Nr.5.doc
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4.§ 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Simonai Balodei, Daigai Krūmiņai un 

Danielai Ancei Krūmiņai 

ziņo Andris Kļaviņš 

Dome izskata pašvaldības juriskonsulta Andra Kļaviņa sagatavoto administratīvā akta 

projektu sakarā ar 2017.gada 26.jūlijā pašvaldībā saņemto Ilzes Zepas iesniegumu (reģ. 

Nr.LUB/2.10/17/397), kurā viņa  lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē - XXX sekojošām 

personām: Simonai Balodei, personas kods XXX, Guntaram Garajam, personas kods: XXX, 

Daigai Krūmiņai, personas kods: XXX, Danielai Ancei Krūmiņai, personas kods: XX sakarā 

ar viņas noslēgto pirkuma pārdevuma līgumu par nekustamo īpašumu 2016.gada oktobrī, jo 

minētās personas neuzturas un nedzīvo īpašumā. 

Pamatojoties uz pašvaldībāi pieejamo informāciju, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

1., 3.pantu, 11.pantu, 12.panta 1.daļu, Administratīvā procesa likuma 59.panta 1 un 2.daļu, 

63.panta 1.daļas 1.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.10.2017. (protokols 

Nr.11,3.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR-  6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS –  

nav,   

                                                                             n o l e m j: 
Anulēt Simonai Balodei, personas kods: XXX, Daigai Krūmiņai, personas kods: XXX 

Danielai Ancei Krūmiņai, personas kods: XXX, deklarēto dzīvesvietu XXX 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta 1.daļu lēmums stājas spēkā ar 

brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā pēc pieteicēja adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. 

 

5.§ 

Par finansējuma piešķiršanu Lubānas evaņģēliski luteriskajai draudzei 

ziņo Ivars Bodžs 

       Lubānas novada pašvaldībā ir saņemts Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes (Reģ. Nr. 

90000458155) 09.08.2017. iesniegums (reģistrēts 11.08.2017.,  Nr.LUB/2.08/17/547) par 

finansiālu atbalstu 20000 EUR apmērā projekta “Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes 

baznīcas jumta seguma maiņa” realizācijai. 

       Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca ir iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras 

pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar valsts aizsardzības numuru 

9146. Draudze ir iesniegusi Lauku atbalsta dienestā projekta pieteikumu “Lubānas evaņģēliski 

luteriskās draudzes baznīcas jumta seguma maiņa” un saņēmusi publiskā finansējuma atbalstu 

40000,00 euro. Projekta kopējās izmaksas ir 85861,68 euro. 

        Pamatojoties uz Likuma par pašvaldībām 21. panta 2. punktu un Lubānas novada 

12.10.2017. saistošo noteikumu Nr. 11 “Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz 

finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā” 11. 

punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.10.2017. (protokols Nr.11,4.§) 

atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR-  6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS –  

nav,   

                                                                             n o l e m j: 
1. Piešķirt Lubānas evaņģēliski luteriskajai draudzei, reģistrācijas Nr.90000458155, 

20000 euro finansiālu atbalstu projekta “Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes 

baznīcas jumta seguma maiņa” realizācijai. 

2. Veikt attiecīgus grozījumus pašvaldības 2017. gada budžetā. 
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6.§ 

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „ABORIEŠI” 

ziņo Ivars Bodžs 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 6.punktu, kas 

cita starpā nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 

sportu, 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, Lubānas novada  pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 

noteikumiem „Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām 

organizācijām”, kas apstiprināti ar Pašvaldības domes 31.03.2017. lēmumu (protokols Nr.3, 

2.§), biedrības „ABORIEŠI”, valdes priekšsēdētāja Māra Valaiņa 18.10.2017. iesniegumu 

(reģistrēts pašvaldībā 18.10.2017., Nr.2.08/17/721), ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas 23.10.2017. (protokols Nr.11,5.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR-  6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS –  

nav,  

n o l e m j: 

1. Piešķirt biedrībai „Aborieši” reģistrācijas Nr.50008189951 finansējumu EUR 1300 

apmērā daļējai biedrības realizētā projekta “Esi aktīvs Lubānā” finansēšanai atklāta 

projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros. 

2. Finansējumu paredzēt no Pašvaldības 2017.gada  budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) 

līdzekļiem izdarot attiecīgus grozījumus budžetā. 

3. Slēgt līgumu ar biedrību „ABORIEŠI” par finansējuma piešķiršanu. 

 

7.§ 

Par adreses maiņu īpašumam “Mazniedrītes” no „Niedrītes” uz  „Mazniedrītes”, 

Indrānu pag., Lubānas nov. 

ziņo Dace Almane 

Dome izskata  Judītes Saliņas 16.10.2017. iesniegumu (reģ.Nr. LUB/2.09/17/34) par 

adreses maiņu īpašumam ,,Mazniedrītes” no „Niedrītes” uz ,,Mazniedrītes”, Indrānu pag., 

Lubānas nov..  

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

apstākļus, lai sakārtotu datus, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma” 14.pantu un 15.panta pirmo daļu, atbilstoši 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punktam, 8.punktam un 2.7. un 2.9.punktam, arī  

ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.10.2017. (protokols Nr.11,6.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR-  6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS –  

nav,  

n o l e m j: 

Mainīt adresi un nosaukumu īpašuma zemes vienībai [..] no „Niedrītes”, Indrānu pag., 

Lubānas nov., uz „Mazniedrītes”, Indrānu pag., Lubānas nov. 
 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – 

pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc 

juridiskās adreses). 

 

8.§ 

https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Documents/DocumentForm.aspx?DocumentId=1000894&Tab=Document
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Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes vienības „Palienas”, 

Meirāni, Indrānu pagasts Lubānas novads atsavināšanu 

Ziņo: I.Bodžs 

     2017.gada 31.maijā pašvaldības domē tika pieņemts lēmums “Par pašvaldības nekustamā 

īpašuma – zemes vienības  – “Meirānu Kalpaka pamatskola”  Meirāni Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā, nodošanu atsavināšanai”. Uz šo brīdi ir veikti visi priekšdarbi – sagatavots 

atsevišķs zemes vienības robežplāns un veikts īpašuma novērtējums. 

Saskaņā ar Pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, Īpašuma atlikusī bilances 

vērtība 860,52EUR, Īpašuma kadastrālā vērtība 269 EUR. Ievērojot Atsavināšanas likuma 

1.panta 6.punktu, Pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma vērtētāja – Jāņa Freiberga 

(Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāja sertifikāts Nr.5) un Māra Kauliņa 

(Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāja asistenta apliecība Nr.77) 2017. gada 

oktobra novērtējumu, saskaņā ar kuru zemes nekustamā īpašuma iespējamā tirgus vērtība 

ir 1420 EUR. Ar mantas atsavināšanu saistītie izdevumi – vērtētāja darba apmaksa, 

kamerālā plānu pārzīmēšana un jauna īpašuma izveidošana, sludinājums “Latvijas 

vēstnesī” 533 EUR (205 EUR+278 EUR+50 EUR). 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas 

likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 9.panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas 23.10.2017., protokols Nr.11,7.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR-  6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, 

Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS –  

nav,  

nolemj: 

1. Nodot atsavināšanai Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu – zemes 

vienību „Palienas”, Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (kadastra 

apzīmējums 7058 016 0229),  turpmāk – Īpašums, pārdodot to izsolē. 

2. Apstiprināt Īpašuma nosacīto cenu 1953 EUR. 

3. Lēmuma izpildi organizēt izpilddirektoram. 

 

9.§ 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

Ziņo Ingrīda Logina 

Sakarā ar finansējuma saņemšanu no valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 

transporta izdevumu kompensācijām personām ar invaliditāti, līdzfinansējuma pieprasījumu 

no biedrības “Aborieši” un Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes ES ELFLA projektu 

īstenošanai, papildus līdzekļu nepieciešamību invalīdu pacēlāja iegādei un pašvaldības 

īstenotajiem pasākumiem siltumapgādes uzlabošanai Ozolu ielas 11a katlumājas apkalpes 

zonā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību 

budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, 

apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.10.2017. 

(protokols Nr11, 9. §) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR-  6 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS –  nav,  

nolemj: 

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2017. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus 

Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu. 

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

2.1 Saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 

26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu” triju 
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darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 

26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu” stājas 

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

internetā. 

Pielikumā Saistošie noteikumi  ar pielikumiem. 

 

10.§ 

Par telpu iznomāšanu nekustamajā īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirānos, Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā 

ziņo I.Bodžs 

      2017.gada 25.aprīlī beidzās “Meirānu Stacijas” telpas Nr.604 (saskaņā ar būves tehniskās 

inventarizācijas lietu ) nomas līguma termiņš. Līgumu nav iespējams pagarināt jo sasniegts 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61 .pantā 

noteiktais 12 gadu nekustamā īpašuma  nomas termiņa ierobežojums. Telpas kopējā platība ir 

63,7 m2. Tā atrodas ēkas pirmajā stāvā. Telpas nav nepieciešamas pašvaldības funkciju 

nodrošināšanai.  

     Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem, balstoties uz MK noteikumos Nr.515 „Noteikumi par 

valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 

nomas līguma tipveida nosacījumiem” trešajā sadaļā noteikto metodiku, nomas objekta nomas 

maksa mēnesī ir 25,72 EUR vai 0,40 EUR/m2. 

       Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.pantu, 

08.05.2010. MK noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 

iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 7. un 10. punktu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot: PAR-  6 (Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET – 

nav, ATTURAS –  nav,  

nolemj: 

1. Nodot iznomāšanai pašvaldības nekustamā īpašuma “Meirānu Stacija”, Meirānos, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7058 016 0165 001, telpas 

(telpu grupas Nr.604 pēc būves kadastrālās uzmērīšanas lietas) ar kopējo platību 63,7 

m² nomnieku  noskaidrojot mutiskā izsolē. 

2. Noteikt telpu izmantošanas veidu –tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana un nosacīto  

nomas maksu (izsoles sākumcenu) 26.00  EUR mēnesī. 

3.  Izsoli organizēt pašvaldības izpilddirektoram.  

 

Sēde slēgta 18.00 

 

Sēdes vadītājs, 

pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                               Tālis Salenieks 

                                      Protokols parakstīts 31.10.2017. 

 

Protokolēja                                                                                                   Mārīte Kotāne 

 

 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/Pielikumi-pie-saist_Nr.12.xlsx

