
 

    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 

23.02.2017.                                                                                                       Nr.2 

         

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

Sēdi vada                             Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs 

Sēdē piedalās deputāti    Iveta Peilāne, Līga  Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce,  Laila     

Ozoliņa, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns;  

Sēdē nepiedalās deputāti  Aigars Noviks - aizņemts pamatdarbā;                                        

Piedalās administrācijas darbinieki    Ivars Bodžs – izpilddirektors; 

                                                                Renāte Čačka – sabiedrisko attiecību speciāliste 

Darba kārtībā: 

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

janvāra domes sēdes lēmumu izpildi. 

1. Par zemesgabala zemes reformas pabeigšanai nomas tiesību izsoli  

2. Par īpašuma “Indrāni” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

3. Par NOTEIKUMIEM “Par Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un 

pedagogu darba algu tarifikāciju, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību”  

4. Par Klientu apkalpošanas centra 2016.gada darbības izvērtējumu  

5. Par grozījumiem Lubānas kultūras nama 2017.gada budžeta izdevumu tāmē 

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks sniedz informāciju par laikā pēc 2017.gada 26.janvāra  

notikušās  domes sēdes veiktajiem komandējumiem un citām aktualitātēm pašvaldības 

darbā. Domes priekšsēdētājs informē deputātus, ka uz šo domes sēdi vēl apstiprināšanai 

netika iekļauts jautājums par biznesa ideju konkursa nolikumu, jo abās deputātu komitejās 

notika ļoti aktīvs darbs pie nolikuma izstrādes. Abās komiteju februāra sēdēs izteiktie 

labojumi, papildinājumi tiks apkopoti un nolikuma projekts vēlreiz iesniegts deputātiem 

vērtēšanai  komiteju sēdēs martā. 

Izpilddirektors I.Bodžs sniedz pārskatu par 2017.gada 26.janvāra  domes sēdē pieņemto 

lēmumu izpildi. 

PĀRSKATS pielikumā. 

 

1.§ 

Par zemesgabala zemes reformas pabeigšanai nomas tiesību izsoli 
Ziņo Ivars Bodžs 

Izskatot K. Tropa iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 23.01.2017. Nr. LUB.2.10/17/29) par zemes 

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

004-0087, kopējā platība 3,8001 ha, kadastrālā vērtība 2660 euro, ir zeme zemes reformas 

pabeigšanai. Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17. panta 1. punktu, kas nosaka, ka 
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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, 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 2016.gada 20.novembra pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem Nr.15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu 

zemesgabalu nomas maksu”, 2.1. punktu, kas nosaka, ka nomas gada maksas apmērs par rezerves 

zemes fonda zemes iznomāšanu ir 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 

20.02.2017., (protokols Nr.2,1.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, 

Ilgonis Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

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

kadastra apzīmējums: 7013-004-0087, 3,8001 ha platībā, zemes nomas tiesību atklāto 

mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Noteikt izsoles sākumcenu 133,00 EUR ( viens 

simts trīsdesmit trīs euro) gadā.  

2. Izsoles rezultātus apstiprināt domes sēdē. 

 

2.§ 

Par īpašuma “Indrāni” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo I.Bodžs 

Lubānas novada pašvaldībā saņemts J.Zemīša, dzīvojoša “Indrāni”, Indrānu c., Indrānu 

pag., Lubānas nov., iesniegums (Nr.2.09/6) ar lūgumu pašvaldībai pieņemt lēmumu par 

adreses piešķiršanu sadalāmajam namīpašumam “Indrāni”, Indrānu ciemā, Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika 

konstatēts:  
1. Nekustamā īpašuma “Indrāni”, Indrānu ciemā, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

kadastra nr.7058 004 0158, sastāvā ietilpst divas ēkas - dzīvojamā māja, kadastra 

apzīmējums nr. 7058 004 0158 001 un kūts, kadastra apzīmējums nr. 7058 004 

0158 003. 

2. Īpašums zemesgrāmatā nav reģistrēts, īpašuma tiesiskie valdītāji Jānis Zemītis un 

Dzintra Spridzēna, katram pieder ½ domājamā daļa. 

3. 2007.gada 11.jūnijā kopīpašnieki noslēguši vienošanos par reālu īpašuma sadali, 

kuras grafiskajā pielikumā redzams, ka dzīvojamā māja tiek sadalīta divās 

atsevišķās daļās. 

4. No īpašuma tehniskās inventarizācijas lietas (25.03.1993.) redzams, ka 

namīpašums ir sadalīts divās patstāvīgās daļās. 

          Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, LR 

Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 

9.punktu, kur teikts, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez 

personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese 
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adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja 

reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām un 14.punktu, kur teikts, ka 

pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu izbūvei vai gadījumā, ja brauktuvei 

noteikts ceļa statuss, apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi var nepiešķirt, bet ēkai kopā ar 

zemes vienību saglabā vai piešķir nosaukumu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas 20.02.2017. (protokols Nr.2, 2.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, 

Ilgonis Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
1. Piešķirt nosaukumu:  

1.1. dzīvojamai mājai ar apzīmējumu A „Indrānu mājas”, Indrāni, Indrānu pag., 

Lubānas nov., saskaņā ar grafisko pielikumu. 

1.2. dzīvojamai mājai ar apzīmējumu B „Indrāni”, Indrāni, Indrānu pag., Lubānas 

nov., saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

 

 

 

3.§ 

Par Noteikumiem “Par Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un 

pedagogu darba algu tarifikāciju, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību” 

Ziņo I.Peilāne 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, kā arī ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas 21.02.2017, protokols Nr.2, 1.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
      Apstiprināt Noteikumus Nr.2  “Par Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju 

un pedagogu darba algu tarifikāciju, saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību”. 

 

Pielikumā Noteikumi. 

 

4.§ 

Par vienotā klientu apkalpošanas centra 2016.gada darbības izvērtējumu 

ziņo Tālis Salenieks 

      Vienotais klientu apkalpošanas centrs darbību uzsāka 2015.gada 13. novembrī. Pielikumā 

pievienoti statistiskie rādītāji par centra darbību 2016.gadā gan valsts mērogā, gan griezumā 

pa dažādiem pakalpojumu veidiem. No pieejamiem materiāliem secināms, ka klientu 

atsaucība nav īpaši liela, bet tā ir salīdzināma ar līdzīga izmēra novadiem. Par centra 

sniegtajiem pakalpojumiem informācija ievietota pašvaldības mājaslapā, kā arī 3 publikācijas 

laikrakstā “Lubānas Ziņas”: 2015.gada 20.novembrī, 2015.gada 4.decembrī un  2016.gada 

25.novembrī, bet informācija nav labi pamanāma un gada laikā nav bijis īpašas reklāmas vai 

atgādinājuma par centra pakalpojumiem. Salīdzinoši maz iedzīvotāji griezušies centrā saņemt 

pašvaldības sniegtos pakalpojumus, joprojām lielākā apmeklētāju plūsma nonāk pie kancelejas 

darbiniekiem vai speciālistiem. Ņemot vēra iepriekš teikto, saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu un arī Finanšu un attīstības komitejas 20.02.2017. 

(protokols Nr.2, 3.§) atzinumu,   
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Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

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

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Akceptēt vienotā klientu apkalpošanas centra pārskatu par 2016.gadu. 

2. Veikt pasākumus iedzīvotāju informētības jomā, nodrošināt centra darbības publicitāti 

pašvaldības mājaslapā un laikrakstā “Lubānas Ziņas”. 

 

Pielikumā Pārskats par sniegto informāciju un konsultācijām. 

 

5.§ 

Par grozījumiem Lubānas kultūras nama 2017.gada budžeta izdevumu tāmē 

ziņo I.Peilāne 

    Izskatot Lubānas kultūras nama vadītājas V.Puzules iesniegumu (reģistrēts 

pašvaldībā 20.02.2017. Nr. LUB/2.08/17/139) par naudas līdzekļu piešķiršanu senioru 

sieviešu kora “Noskaņa” kora dziedātāju tērpu iegādei sakarā ar dalībnieku skaita pieaugumu. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā 21.02.2017. 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr.2, 3§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –8 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, 

Ilgonis Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
1. Piešķirt finansējumu 335 EUR Lubānas kultūras nama senioru sieviešu kora 

“Noskaņa” dalībnieku tērpu (jaku) iegādei. 

2. Finansējumu paredzēt no iestādes 2017.gada budžeta tāmē Dziesmu un deju svētku 

lieluzveduma “Māras zeme” tērpu iegādei paredzētajiem līdzekļiem, izdarot attiecīgus 

grozījumus 2017.gada pašvaldības budžetā. 

 

Sēde slēgta plkst.17.30 

Domes priekšsēdētājs              (personiskais paraksts)                                    Tālis Salenieks 

 

Protokols parakstīts 2017.gada  28.februārī 

 

Protokolēja                               (personiskais paraksts)                                   Mārīte Kotāne 
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