
 

    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 

27.07.2017.                                                                                                                             Nr.9    
 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

Sēdi vada                              Iveta Peilāne- domes priekšsēdētāja vietniece 

Sēdē piedalās deputāti      Līga  Špune, Inguna Kaņepone,  Sandra Valaine, Lana Kunce; 

Māris 

Sēdē nepiedalās deputāti:                      Rudīte Kolāte – ikgadējā atvaļinājumā;  

                                                                 Tālis Salenieks - ikgadējā atvaļinājumā  

Uzaicināti administrācijas darbinieki    Ingrīda Logina -  galvenā grāmatvede 

Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste 

                                                                Egils Rēvelis – attīstības daļas vadītājs 

Sēdi protokolē  Sandra Līcīte - sekretāre                                                 

Darba kārtībā: 

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

jūnija domes sēdes lēmumu izpildi. 

1. Par bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. 

2. Par ārzemju komandējumu uz Kulēnu 

3. Par nekustamā īpašuma “Žubītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības 

lietošanas mērķa maiņu. 

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustāmā īpašuma “Jaunaudzes”, 

Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanai, zemes lietošanas 

mērķu noteikšanai. 

5. Par nekustamā īpašuma “Lapenieki 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, 

nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. 

6. Par pārstāvja izvirzīšanu darbam Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē. 

7. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu Lubānas novada 

administratīvajā teritorijā. 

8. Par atsavināšanas cenas apstiprināšanu suvenīriem. 

9. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras namam skatuves drapēriju un 

logu aizkaru apstrādei ar uguns aizsarglīdzekļiem. 

10. Par novada motosportistu Nika Kiukucāna un Evelīnas Galejas finansiālu atbalstu. 

11. Par finansējuma piešķiršanu Vaijes delegācijas uzņemšanai. 

12. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 26. 

janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par pašvaldības 2017. gada budžetu” 

pieņemšanu 

Domes priekšsēdētāja vietniece Iveta Peilāne  18.jūlijā piedalījās Latvijas Bibliotekāru 

biedrības Vidzemes nodaļas 20.konferences “Esam ieausti raksti savā valodā, zemē un 

novadā” atklāšanā, kas notika Lubānas novada “Ezerniekos”. 

Par 29.jūnija domes sēdes lēmumu izpildi ziņojumu sniedz Attīstības daļas vadītājs 

Egils Rēvelis. 

Pielikumā PĀRSKATS par jūnija domes lēmumu izpildi. 

mailto:pasts@lubana.lv
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/03_08_pielikums_1.pdf
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1.§ 

Par Lubānas novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu 

Ziņo Iveta Peilāne 

Saņemts Lubānas novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas Daces Mežsargas 03.07.2017. 

iesniegums Nr. 1.14/175 (Reģ. Nr. LUB/2.08/17/477) par Lubānas novada Bāriņtiesas locekļa 

Jolantas Žvagiņas, personas kods XXX, pilnvaru beigām ar 2018. gada 30. janvāri un Lubānas 

novada Bāriņtiesas locekles Jolantas Žvagiņas 03.07.2017. apliecinājums (Reģ. Nr. 

LUB/2.10/17/369) turpināt darbu Lubānas novada Bāriņtiesas locekļa amatā.  

Pamatojoties uz LR likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 26. punktu, kas 

nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 

tikai dome var: ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus, Bāriņtiesu 

likuma 9. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgās pašvaldības 

dome uz pieciem gadiem, Bāriņtiesu likuma 9. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības 

dome ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja 

vietnieka vai bāriņtiesas locekļa pilnvaru termiņa beigām ievēlē bāriņtiesas sastāvā personu, 

kura līdz šajā likumā noteikto pienākumu pildīšanas uzsākšanai apgūst šā likuma 10. panta 

ceturtajā daļā minēto mācību programmu, kā arī ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu  komitejas 20.07.2017. , protokols Nr.7,1.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –7 (Iveta Peilāne, Līga 

Špune, Sandra Valaine, Inguna Kaņepone, Māris Valers, Guntis Klikučs, Lana Kunce) PRET – 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

1. Ievēlēt Jolantu Žvagiņu, personas kods XXX, deklarētā dzīvesvieta “Aizvēji”, Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā, par Lubānas novada bāriņtiesas locekli ar 2018. gada 31. 

janvāri.  

2.  Noteikt Lubānas novada bāriņtiesas locekļa pilnvaru termiņu no 2018. gada 31. janvāra 

līdz 2023. gada 30. janvārim. 

2.§ 

Par ārzemju komandējumu uz Kulēnu 

Ziņo Iveta Peilāne 

Ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības sadraudzības partneru Kulēnas (Coulaines) 

pašvaldības ielūgumu apmeklēt viņus šī gada septembrī, Madonas novada pašvaldības 

organizētā kopīgā brauciena uz Kulēnu ar lidmašīnu no 06.09.2017. līdz 11.09.2017. 

nosacījumus, saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija  “Noteikumiem par 

komandējumiem”, kā arī ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu  

komitejas 20.07.2017., protokols Nr..7,2.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –7 (Iveta Peilāne, Līga Špune, 

Sandra Valaine, Inguna Kaņepone, Māris Valers, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

1. Komandēt pašvaldības administrācijas darbiniekus izpilddirektoru Ivaru Bodžu un 

Attīstības daļas vadītāju Egilu Rēveli  ārzemju komandējumā uz Kulēnu ( Francija) laikā 

no 2017.gada 6.septembra līdz 2017.gada 11.septembrim. 

2. Apmaksāt ar komandējumu saistītos izdevumus un dienas naudu no budžeta līdzekļiem 

12.10.2010. MK noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem 

saistītie izdevumi” noteiktajā kārtībā. 

3.§ 

Par nekustamā īpašuma „Žubītes”, Indrānu pag.,  

Lubānas nov., zemes vienības lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo Dace Almane 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par 

zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Žubītes”, Indrānu pag., Lubānas nov. 
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Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 

saistītos apstākļus, KONSTATĒJA, ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Indrānu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.186 nostiprināts nekustamais īpašums „Žubītes”, 

Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058-004-0041, kas sastāv no trīs 

zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu: 7058-004-0041, platība - 2,9 ha, 7058-004-0033, 

platība – 3,1 ha un 7058-001-0045, platība – 4,3 ha. Visām trīs zemes vienībām lietošanas 

mērķis ir: Zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  Iepazīstoties ar 

Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa domes sēdē apstiprināto teritorijas 

plānojumu un pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 

2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, secināju, 

ka zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058-001-0045, aizņem mežs kas sastāda 4,2 ha no 

kopējās zemes vienības platības.  

Iepazīstoties ar informāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, kur teikts, ka lietošanas mērķa 

maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes 

platība neatbilst šo noteikumu prasībām; 4.punktu, kur teikts, ka zemes vienībai nosaka vienu 

vai vairākus lietošanas mērķus; lietošanas mērķim nosaka piekrītošo zemes platību; 18.punktu, 

kur noteikts, ka lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos gadījumos var 

ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija. Ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības 

2013.gada 25.aprīļa domes sēdē apstiprināto teritorijas plānojumu un pieņemtos saistošos 

noteikumus Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas 

24.07.2017., protokols Nr.8, 1.§ atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –7 (Iveta Peilāne, Līga Špune, 

Sandra Valaine, Inguna Kaņepone, Māris Valers, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

Nekustamajam īpašumam „Žubītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs: 7058-

004-0041, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-001-0045, platība – 4,3 ha, mainīt 

zemes lietošanas mērķi:  

no - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101)  

uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201) 

 

Pielikumā zemes gabala shēma. 

4.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Jaunaudzes”, Indrānu 

pag., Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanai, zemes lietošanas mērķu noteikšanai 

Ziņo Dace Almane 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par SIA 

„GeoSIJA” 2017.gada 10.jūlija iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 2017.gada 10.jūlijā ar Nr. 

LUB/2.08/17/505) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma 

„Jaunaudzes”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas 

mērķu noteikšanu. 

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

saistītos apstākļus, pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 19.pantu, pamatojoties uz MK 

noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.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”, 3.2.9.4.punkta, iepazīstoties ar SIA „GeoSIJA” 

izstrādāto zemes ierīcības projektu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.07.2017. 

sēdes  (protokols Nr.8, 2.§) pozitīvo atzinumu, 

http://likumi.lv/ta/id/139503-nekustama-ipasuma-lietosanas-merku-klasifikacija-un-nekustama-ipasuma-lietosanas-merku-noteiksanas-un-mainas-kartiba#p17
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/grafiskais_pielikums_Zubites.pdf
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Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –7 (Iveta Peilāne, Līga Špune, 

Sandra Valaine, Inguna Kaņepone, Māris Valers, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

1. Apstiprināt SIA „GeoSIJA” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Jaunaudzes”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības kadastra apzīmējums, kurai 

izstrādāts projekts: 7058-019-0023, sadalei; 

2.  Saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalīt nekustamo īpašumu 

„Jaunaudzes”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058-019-0023, 

divos atsevišķos īpašumos: 

2.1. atdalīt atsevišķu zemesgabalu, jaunveidotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 

7058-019-0063, platība – 5,55 ha, piešķirt nosaukumu: „Jaunaudzes-1”, Indrānu pag., 

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

darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); 

2.2. paliekošais nekustamais īpašums – zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-019-

0062, kas sastāvēs no viena zemesgabala ar platību – 2,49 ha, īpašumam saglabāt esošo 

nosaukumu un adresi: „Jaunaudzes”, Indrānu pag., Lubānas nov., adreses klasifikatora 

kods: 105937912, noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); 

3. veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības var tikt 

precizētas. 

 
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas 

paziņots adresātam. Uzskatāms, ka administratīvais akts stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

5.§ 

Par nekustamā īpašuma „Lapenieki 1”, Indrānu pag., Lubānas nov.,  

sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu 

Ziņo Dace Almane 

2017.gada 20.jūlijā Lubānas novada pašvaldībā saņemts Jāņa Kalniņa, personas kods: 

XXX, iesniegums, deklarētā dzīvesvieta, Krasta iela 26, Lubāna, Lubānas novads, un Jura 

Kalniņa, personas kods: XXX, deklarētā dzīvesvieta, Dzērvenītes iela 17, Lubāna, Lubānas 

novads, pilnvarotās personas - AS “Latvijas Valsts meži” (turpmāk – LVM), nekustamo 

īpašumu vadītāja Gunāra Vigupa personā, personas kods: XXX (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 

LUB/2.07/17/14), ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lapenieki 1”, Indrānu pag., 

Lubānas nov., divos atsevišķos īpašumos, kā arī noteikt lietošanas mērķi un  piešķirt nosaukumu 

atdalītajai zemes vienībai. 

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

ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr. 123 1997.gada 21.maijā nostiprināts nekustamais īpašums „Lapenieki 1”, Indrānu pag., 

Lubānas nov., kadastra numurs: 7058-004-0025, kas sastāv no divām zemes vienībām 25,1 ha 

kopplatībā. Saskaņā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos 

īpašumos, atdalīt vienu zemes vienību: kadastra apzīmējums 7058-004-0026 ar platību 11,5 ha. 

Īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, jo tiek atdalītas 

zemes vienības kā atsevišķas norobežotas zemes vienības ar kadastra numuriem un to robežas 

netiek pārkārtotas, līdz ar to, atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8. pantam.  

Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 11.panta 

pirmajā daļā teikts, ka „sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu”, 

19.panta pirmajā daļā teikts, ka „pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra 

informācijas sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā 

īpašuma objektos”, 1.panta 14.punktā teikts, ka „nekustamā īpašuma nosaukums ir ar 

pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese”, 

84.pantā teikts, ka „ziņas, kas nepieciešamas Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai, 

https://www.kadastrs.lv/varis/105937912?type=house
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Valsts zemes dienestam sniedz nekustamā īpašuma īpašnieks, .. ziņas sniedz dokumenta veidā”; 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.punktā teikts, ka „lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes 

vienības daļa”, Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 46.1.punktā teikts, ka „nekustamo 

īpašumu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē ja no Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta 

nekustamā īpašuma atdala vienu vai vairākus nekustamā īpašuma objektus”, savukārt saskaņā 

ar šo noteikumu 47.punktu „lai nekustamo īpašumu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā, 

ierosinātājs iesniegumam pievieno vietējās pašvaldības lēmumu par nekustamā īpašuma 

nosaukumu”, 71.2. punktā teikts, ka „kadastra datus par zemes vienību Kadastra informācijas 

sistēmā aktualizē, pamatojoties uz vietējās pašvaldības vai valsts institūcijas ziņām par 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu”. 

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

saistītos apstākļus, saskaņā ar 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, ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas 24.07.2017., 

protokols Nr.8, 3.§ atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –7 (Iveta Peilāne, Līga Špune, 

Sandra Valaine, Inguna Kaņepone, Māris Valers, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lapenieki 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra 

numurs īpašumam: 7058-004-0025, divos atsevišķos īpašumos: 

1. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 

7058-004-0026, platība – 11,5 ha un piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: 

„Kocenieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201); 

2. Paliekošais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības: 7058-004-0025, 

platība – 13,6 ha, īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201); īpašumam saglabāt nosaukumu „Lapenieki 1”, 

Indrānu pag., Lubānas nov. 

 

6.§ 

Par pārstāvja izvirzīšanu darbam Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomē 

Ziņo Egils Rēvelis 

Pamatojoties uz Vidzemes plānošanas reģiona Nolikuma 12.punktu, ņemot vērā  

Finanšu un attīstības komitejas 24.07.2017., protokols Nr.8, 4.§ atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Iveta Peilāne, Līga  

Špune, Sandra Valaine,  Inguna Kaņepone, Māris Valers, Guntis Klikučs, Lana Kunce), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

No Lubānas novada pašvaldības darbam Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības 

padomē izvirzīt domes priekšsēdētāju Tāli Salenieku.  

 

7.§ 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu Lubānas novada 

administratīvajā teritorijā 

Ziņo Egils Rēvelis 

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu veido 3 komponentes- sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais 
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tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, dabas resursu nodoklis par 

atkritumu apglabāšanu, kā arī maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 

pārkraušanu, uzglabāšanu un citas atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. Ja pieaug kāda no 

šīm komponentēm, proporcionāli pieaug arī kopējās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.  

SIA “Pilsētvides serviss” 13.07.2017. vēstulē Nr. 1-05-2017/193-e informē, ka 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome ar 2017.gada 29.jūnija lēmumu Nr.65, 

apstiprinājusi jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu SIA “AP Kaudzītes”. 

Samaksa par atkritumu  noglabāšanu SIA „AP Kaudzītes” poligonā tiek veikta, 

pamatojoties uz ievestajām tonnām, savukārt, SIA “Pilsētvides serviss”  maksu par sadzīves 

atkritumu izvešanu no klientiem iekasē, pamatojoties uz kubikmetriem. Saskaņā ar noslēgtā 

līguma Nr. LUB/1.03/16/11 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Lubānas novada 

administratīvajā teritorijā finanšu piedāvājumu viena kubikmetra sadzīves atkritumu svars ir 

noteikts 160 kg. Ņemot vērā, ka atkritumu apglabāšanas tarifs pieaug no 42.01 EUR/t uz 50.52 

EUR/t, kā arī atkritumu vidējo svaru – 160 kg/m3,  rezultātā tarifa pieaugums ir 1.36 EUR/m3 

bez PVN (EUR 8.51 X 0.16 =1.36 EUR/m3). 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma 39. panta pirmo daļu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –7 (Iveta Peilāne, Līga Špune, 

Sandra Valaine, Inguna Kaņepone, Māris Valers, Guntis Klikučs, Lana Kunce) PRET – nav, 

ATTURAS – nav, nolemj: 

1. Apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifu par faktiski izvesto atkritumu daudzumu 

– 14.39 EUR/m3  bez PVN. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2017. gada 1. augustu. 

 

8.§ 

Par atsavināšanas cenas apstiprināšanu suvenīriem 

Ziņo Egils Rēvelis 

Nolūkā popularizēt Lubānas novadu, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 6.punktu, likuma „Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunktu, Tūrisma likuma 8.panta 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

24.07.2017., protokols.Nr.8, 5.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Iveta Peilāne, Līga  

Špune, Sandra Valaine,  Inguna Kaņepone, Māris Valers, Guntis Klikučs, Lana Kunce), 

PRET – nav, ATTURAS – nav,  n o l e m j: 

Apstiprināt SIA” Porcelāna galerija” piedāvāto suvenīru atsavināšanas cenas atbilstoši 

iegādes pašizmaksai: 

1. Krūze D ar apdruku – 5 EUR, 

2. Adīta tējas krūze ar apdruku – 10 EUR, 

3. Adīta kafijas krūze ar apdruku- 12 EUR, 

4. Pūks ar apdruku – 9,50 EUR, 

5. Mazais biķeris ar apdruku – 3 EUR. 

 

Pielikumā SIA “Porcelāna fabrika” cenas piedāvājums. 

 

9.§ 

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras namam skatuves drapēriju un logu 

aizkaru apstrādei ar uguns aizsarglīdzekļiem 

Ziņo Egils Rēvelis 

Saņemts Lubānas kultūras nama direktores Velgas Puzules iesniegums (reģ. pašvaldībā 

19.07.2017. Nr. LUB/2.08/17/521) ar lūgumu piešķirt papildus līdzekļus pretaizdegšanās 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/03_09_pielikums_4.pdf
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šķīduma iegādei. 2017.gada 24.aprīlī Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes 

reģiona brigādes Madonas daļa sastādījusi pārbaudes aktu Nr.22/10.6-3.1-57 ar aizrādījumu, 

ka pārkāpti MK 19.04.2016 noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 335.punkts. Minēto 

noteikumu 335.punktā noteikts, ka “Publiska objekta atbildīgā persona vai pasākuma atbildīgā 

persona nodrošina, ka degtspējīgs transformējams (pārvietojams) skatuves noformējums un 

skatuves dekorācijas ir apstrādātas ar uguns aizsarglīdzekļiem”. Pārkāpums jānovērš līdz 

2017.gada 24.augustam. Iesniegumam pievienota SIA “PRParks” sagatavotā tāme Skatuves 

drapēriju un logu aizkaru virsmu pārklāšanai ar ugunsaizsardzības pārklājumu par 429,45 

EUR. Cenā ir iekļauta skatuves drapēriju apstrāde no abām pusēm, kā arī pēc darbu nodošanas 

paredzēts sagatavot dokumentāciju iesniegšanai Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas 24.07.2017., prot.Nr.8, 6.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –7 (Iveta Peilāne, Līga Špune, 

Sandra Valaine, Inguna Kaņepone, Māris Valers, Guntis Klikučs, Lana Kunce) PRET – nav, 

ATTURAS – nav, nolemj: 

Piešķirt Lubānas kultūras namam 429,45 EUR (četri simti divdesmit deviņi euro  un 45 

centi) skatuves drapēriju un logu aizkaru apstrādei ar uguns aizsarglīdzekļiem no budžeta 

brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem. 

 

10.§ 

Par novada motosportistu Nika Kiukucāna un Evelīnas Galejas finansiālu atbalstu 

Ziņo Egils Rēvelis 

Lubānas novada pašvaldībā saņemts Ilgvara Kiukucāna un Aigara Galeja iesniegums 

(reģistrēts pašvaldībā 19.07.2017., Nr. LUB/2.10/17/392) ar lūgumu atbalstīt novada jaunos 

sportistus Niku Kiukucānu un Evelīnu Galeju, piešķirot finanšu līdzekļus 521 EUR apmērā. 

Iesniegumā norādīts, ka motosportisti līdz gada beigām vēl gatavojas piedalīties Latvijas 

alternatīvās motosporta asociācijas rīkotajās sacensībās Gulbenē, Siguldā un Zorģos, Mārupes 

kausa izcīņā mini motokrosā bērniem 3 posmos, Retro motokrosā Gulbenē un Madonā, kā arī 

Latvijas Kausā Motokrosā, kurš norisināsies Kusā un Madonā. Nokļūšanai uz sacensību vietu 

tiek izmantota automašīna Wolksvagen ar piekabi (degvielas patēriņš 11 litri uz 100 km), 

plānotais nobraukto kilometru skaits 2920.  Aptuvenais degvielas daudzums ir 321 litrs. Bez 

tam sportistu vecāki lūdz 100 EUR katram sportistam degvielai treniņiem. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas 24.07.2017., prot.Nr.8, 7.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –7 (Iveta Peilāne, Līga Špune, 

Sandra Valaine, Inguna Kaņepone, Māris Valers, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET – 

nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

Piešķirt 321.00 EUR (Trīs simti divdesmit viens euro) Lubānas novada motosportistiem 

Evelīnai Galejai un Nikam Kiukucānam degvielas iegādei braucieniem uz sacensībām no 

budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem. 

 

11.§ 

Par finansējumu Vaijes delegācijas uzņemšanai Lubānas novadā 2017. gada 12. augustā 

Ziņo Iveta Peilāne 

Lubānas novada pašvaldībā 24. jūlijā saņemts pašvaldības kultūras darba speciālistes 

Ilzes Kraukles iesniegums (reģ. pašvaldībā Nr. LUB/2.08/17/530)  ar lūgumu rast iespēju 

finansiāli atbalstīt 323 EUR apmērā Vaijes delegācijas uzņemšanu Lubānas novadā.  

Lubānas novada pašvaldības un Vaijes pašvaldības sadraudzības līgums noslēgts 

2010.gada 26.oktobrī. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas 24.07.2017., protokols Nr.8, 8.§, atzinumu, 
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Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Iveta Peilāne, Līga  

Špune, Sandra Valaine,  Inguna Kaņepone, Māris Valers, Guntis Klikučs, Lana Kunce), 

PRET – nav, ATTURAS – nav,  n o l e m j: 

Piešķirt 323 EUR (trīs simti divdesmit trīs euro) Vaijes delegācijas uzņemšanai Lubānas 

novadā 2017. gada 12. augustā no brīvajiem (nesadalītajiem) budžeta līdzekļiem.  

 

12.§ 

Par saistošo noteikumu  Nr.7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 

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

apstiprināšanu 

Ziņo Ingrīda Logina 

Sakarā ar valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Jauniešu centra un Lubānas Kultūras 

nama īstenotajiem projektiem, papildus finansējuma nepieciešamību skolēnu nodarbinātības 

pasākumiem vasaras brīvlaikā un ugunsdrošības prasību izpildei Lubānas Kultūras namā, kā 

arī veicamajiem grozījumiem atsevišķu pašvaldības iestāžu ieņēmumu/izdevumu tāmēs, 

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 24.07.2017. 

protokols Nr.8, 10.§. pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –7 (Iveta Peilāne, Līga 

Špune, Sandra Valaine, Inguna Kaņepone, Māris Valers, Guntis Klikučs, Lana Kunce), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

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

Nr.7 „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.7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 

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

dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi Nr.7 „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 Nr.7 ar pielikumiem. 

 

 

Sēde slēgta plkst.15.30 

 

Sēdes vadītāja, domes priekšsēdētāja vietniece                                                Iveta Peilāne  

 

Protokols parakstīts 2017.gada 3. augustā.  

 

Protokolēja                                                                                                        Sandra Līcīte 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/saistosie_grozijumi_budz.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/pielikumi_grozijumiem_budzets.xls

