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    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

NodokĜu maksātāja reăistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 
Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts:  pasts@lubana.lv 

 
DOMES    SĒDES    PROTOKOLS 

Lubānā 
2013.gada 28.martā                                                                  Nr. 3 

Sēde sasaukta plkst.14.00 
Sēdi atklāj plkst.14.00 
 
Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs. 
Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 
Piedalās –  
Deputāti:            Rudīte KOLĀTE, 
                           Anita SLUCKA, 
                           Inese LĪBERE, 
                           Mārīte KOTĀNE, 
                           Juris MITJAKOVS, 
                           Līga ŠPUNE, 
                           Ilze KRAUKLE, 
                           Guntis KLIKUČS. 
Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors. 
                            
Nepiedalās –  
Deputāti:            Laila OZOLIĥA, Iveta PEILĀNE, Ilgonis LOSĀNS,  Māris  
                           VALAINIS (aizĦemti pamatdarbā). 
 
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks ierosina izslēgt no izsludinātās darba kārtības 
9.jautājumu „Par projekta iesnieguma un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi 
darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 
3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes 
paaugstināšanai” 5 kārtas ietvaros” un iekĜaut jaunu jautājumu „Par ceĜa izdevumu 
segšanu vokālā ansambĜa „Naktsputni” braucienam uz Vāciju”. 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, 
Guntis Klikučs, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt DARBA KĀRTĪBU:                                
1. Informācija par pašvaldības darba aktualitātēm. 
2. Par 2013.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi 2011.gada 

27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas 
novadā”” precizēšanu. 

3. Par papildus atalgojumu pašvaldības Jaunatnes lietu speciālistam. 
4. Par finansējumu biĜešu iegādei uz XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju 

svētku koncertiem. 
5. Par finansējuma piešėiršanu autobusu pieturas remontam. 
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6. Par Sociālā dienesta direktores Ineses Līberes komandējumu pieredzes apmaiĦas 
braucienam uz Polijas un Vācijas sociālās aprūpes iestādēm. 

7. Par debitoru parāda norakstīšanu. 
8. Par papildus finansējuma piešėiršanu Lubānas pilsētas kluba ventilācijas iekārtas 

remontam. 
9. Par grozījumiem pašvaldības 2013.gada budžetā. 
10. Par Lubānas novada pašvaldības laikraksta „Lubānas ZiĦas” redkolēăijas darbības 

izbeigšanu. 
11. Par Lubānas novada pašvaldības laikraksta „Lubānas ZiĦas” redakcijas nolikumu. 
12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, dzīvokĜa Nr.5, Oskara Kalpaka ielā 14, 

Lubānā, Lubānas novadā, atsavināšanas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma 
līguma noslēgšanu. 

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, dzīvokĜa Nr.41, Ozolu ielā 14, Lubānā, 
Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu. 

14. Par nosaukuma un adreses maiĦu uz „CeriĦi 2” pievienojamam nekustamajam 
īpašumam Indrānu pagastā, Lubānas novadā. 

15. Par telpu Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā, nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā biedrībai „Lubānas novada amatnieks”. 

16. Par telpu nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas 
novadā. 

17. Par ceĜa izdevumu segšanu vokālā ansambĜa „Naktsputni” braucienam uz Vāciju. 
 

1.§ 
INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM  
 (ZiĦo: Tālis Salenieks, Ivars Bodžs, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne) 

 
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks sniedz informāciju par pašvaldības darbību laikā 
kopš iepriekšējās domes sēdes un ierosina nākošajā Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas sēdē skatīt jautājumu par norisēm jaunizveidotajā Jaunatnes centrā. 
Izpilddirektors I.Bodžs sniedz atskaiti par iepriekšējā domes sēdē pieĦemto lēmumu 
izpildes gaitu un plānotajiem darbiem. 
(1.pielikumā – Pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziĦojums uz 1 lapas.) 
Komiteju priekšsēdētāji informē par sēdēs skatītajiem, bet domes sēdes darba kārtībā 
neiekĜautajiem jautājumiem. 
 

2.§ 
PAR 2013.GADA 31.JANVĀRA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.1  

„GROZĪJUMI 2011.GADA 27.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.2 
„PAR SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM LUBĀNAS NOVADĀ”” 

PRECIZĒŠANU 
 (ZiĦo: Mārīte Kotāne) 

 
ĥemot vērā Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas 14.03.2013. vēstuli 
Nr.18-6/2723 (Reă.Nr.1-19/31) ar norādījumiem precizēt ar 2013.gada 31.janvāra 
domes lēmumu apstiprinātos Saistošos noteikumus Nr.1 ”Grozījumi 2011.gada 
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā””, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 



3 
 

1. Veikt sekojošus precizējumus 2013.gada 31.janvāra saistošos noteikumus Nr.1 
”Grozījumi 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālajiem pabalstiem 
Lubānas novadā””: 

1.1.  papildināt normatīvo aktu uzskaitījumu, uz kuru pamata veikti 
grozījumi saistošajos noteikumos; 

1.2.  papildināt 29¹ punktu ar vārdu „ievaddaĜu”; 
1.3.  vārdu „izslēgt” aizstāt ar vārdu „svītrot”. 

2. SaskaĦā ar likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību: 

2.1. saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās 
attīstības ministrijai atzinuma saĦemšanai; 

2.2 pēc saistošo noteikumu parakstīšanas tos publicēt novada pašvaldības 
mājas lapā, laikrakstā „Lubānas ZiĦas” un ar tiem var iepazīties Lubānas 
novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā. 

3. Precizēti saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna 
teksta publicēšanas. 

(2.pielikumā – Precizēti 2013.gada 31.janvāra Saistošie noteikumi Nr.1 ”Grozījumi 
2011.gada Saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas 
novadā”” uz 3 lapām.) 

 
3.§ 

PAR PAPILDUS ATALGOJUMU PAŠVALDĪBAS JAUNATNES LIETU 
SPECIĀLISTAM 

(ZiĦo: T.Salenieks) 
 
Lai nodrošinātu "Lubānas novada jaunatnes politikas attīstības stratēăijas 2013.-2018. 
gadam" izstrādes procesu un sagatavotu jauniešu iniciatīvu projektu "Sākam darīt!" 
iesniegšanai Jaunatnes starptautisko programmu aăentūrā, Ħemot vērā Finanšu 
komitejas 25.03.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 6.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Piešėirt papildus finansējumu Ls 519 (pieci simti deviĦpadsmit lati) apmērā 
atlīdzībai pašvaldības Jaunatnes lietu speciālistam no nesadalītajiem līdzekĜiem 
2013.gada pašvaldības budžetā.  

 
4.§ 

PAR FINANSĒJUMU BIěEŠU IEGĀDEI UZ XXV VISPĀRĒJO LATVIEŠU 
DZIESMU UN XV DEJU SVĒTKU KONCERTIEM 

(ZiĦo: I.Kraukle) 

 
Lubānas novada pašvaldība ir saĦēmusi Latvijas Nacionālā kultūras centra 
08.03.2013. vēstuli Nr.1-7/209 „Par ielūgumiem un XXV Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XV Deju svētku biĜešu rezervēšanas kārtību” un piedāvājumu iegādāties 40 biĜetes 
uz XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku trim koncertiem, kuri 
norādīti vēstules pielikumā.  
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Piedāvātais biĜešu skaits katrai pašvaldībai ir izrēėināts, vadoties pēc prognozēto 
katras pašvaldības Dziesmu un Deju svētku dalībnieku skaita. 
Lubānas novada pašvaldības Kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle lūdz piešėirt 
finansējumu XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku biĜešu iegādei. Šo 
svētku koncertu biĜetes tiks dāvinātas Lubānas novada uzĦēmējiem, kuri ir ilgstoši 
atbalstījuši Dziesmu un Deju svētku sagatavošanas procesa nodrošināšanu, kultūras 
dzīvi novadā, un kultūras sfērā strādājošajiem un amatiermākslas darbībā 
iesaistītajiem Lubānas novada iedzīvotājiem.  
BiĜešu saĦēmēju saraksts tiks izveidots Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē 
aprīlī.  
Datums Koncerts BiĜešu 

skaits 
Vienas 
biĜetes cena 

Kopā 

2013.07.05. Deju lieluzveduma 2. koncerts 
Daugavas stadions, plkst.22.00 

10 Ls 10 Ls 
100 

2013.07.06. Deju lieluzveduma 4. koncerts 
Daugavas stadions, plkst.22.00 

10 Ls 15 Ls 
150 

2013.07.07. Noslēguma koncerts „Līgo”  
Mežaparka Lielā estrāde 

20 Ls 12 Ls 
240 

    Ls 
490 

 
ĥemot vērā iepriekš minēto un saskaĦā ar Finanšu komitejas 25.03.2013. sēdes  
(Protokols Nr.3, 7.§ ) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Piešėirt finansējumu XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku 

biĜešu iegādei par kopsummu Ls 490 (četri simti deviĦdesmit lati) no 
nesadalītajiem līdzekĜiem 2013.gada pašvaldības budžetā. 

2. BiĜešu saĦēmēju sarakstu izveidot un izskatīt Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas sēdē 2013.gada aprīlī un apstiprināt domes sēdē.  

(3.pielikumā – Latvijas Nacionālā Kultūras centra vēstule uz 1 lapas, Iepriekšējā 
rezervācijā piesakāmais biĜešu apjoms pašvaldībām glabājas Lubānas novada 
pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā Lietā Nr.1-25.4. (Finanšu komitejas sēžu 
protokoli un dokumenti pie tiem), 2013.gads, Protokols Nr.3, 2.pielikums.) 

5.§ 
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĖIRŠANU AUTOBUSU PIETURAS REMONTAM 

 (ZiĦo: I.Bodžs) 

 
ĥemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 25.03.2013. sēdes (Protokols 
Nr.3, 3.§) un Finanšu komitejas 25.03.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 11.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Piešėirt finansējumu autobusu pieturas remontam Ls 1112 (viens tūkstotis viens 
simts divpadsmit lati) apmērā, izdevumus iekĜaut 2013.gada budžeta grozījumos. 
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(Tāme glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā Lietā Nr.1-
25.4. (Finanšu komitejas sēžu protokoli un dokumenti pie tiem), 2013.gads, Protokols 
Nr.3, 6.pielikums.) 

6.§ 
PAR SOCIĀLĀ DIENESTA DIREKTORES INESES LĪBERES KOMANDĒJUMU 

PIEREDZES APMAIĥAS BRAUCIENAM UZ POLIJAS UN VĀCIJAS 
SOCIĀLĀS APRŪPES IESTĀDĒM 

 (ZiĦo: T.Salenieks) 
 
Izskata Lubānas novada Sociālā dienesta direktores Ineses Līberes 13.03.2013. 
iesniegumu Nr.1-01/84, (Reă.18.03.2013., Nr.1-13/2) par pieredzes apmaiĦas 
braucienu uz Polijas un Vācijas sociālās aprūpes iestādēm laikā no 2013.gada 14.-
18.aprīlim. Iesniegumam pievienota izdevumu tāme Ls 150 apmērā. Deputāti 
iepazīstas ar plānotā brauciena programmu un domes priekšsēdētājs T.Salenieks 
ierosina pēc brauciena iesniegt domei atskaiti. 
Deputāte Inese Lībere balsojumā nepiedalās kā ieinteresētā persona.  
ĥemot vērā Finanšu komitejas 25.03.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 3.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 7 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Guntis Klikučs), 
PRET – 1 balss (Anita Slucka), ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Atbalstīt Sociālā dienesta direktores Ineses Līberes piedalīšanos pieredzes 
apmaiĦas braucienā uz Polijas un Vācijas sociālās aprūpes iestādēm, sedzot 
izdevumus Ls 150 (viens simts piecdesmit lati) apmērā no nesadalītajiem 
līdzekĜiem 2013.gada budžetā. 
(Brauciena programma glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi 
glabājamā Lietā Nr.1-25.4. (Finanšu komitejas sēžu protokoli un dokumenti pie tiem), 
2013.gads, Protokols Nr.3, 3.§.) 

7.§ 
PAR DEBITORU PARĀDA NORAKSTĪŠANU 

(ZiĦo: I.Lībere, T.Salenieks) 

 
SaskaĦā ar grāmatvedības uzskaites datiem un pamatojoties uz Lubānas novada 
Sociālā dienesta direktores 19.03.2012. iesniegumu Nr.1-01/86, (Reă.21.03.2013., Nr. 
1-13/28), OzoliĦam Ăirtam ir izveidojies debitora parāds Ls 24 (divdesmit četri lati) 
apmērā par uzturēšanu Lubānas novada Sociālā dienesta veselības un sociālās aprūpes 
centrā. OzoliĦš Ăirts miris 2012.gada 4.jūnijā. Nesamaksātais parāds izveidojies par 
laika periodu no 2012.gada 1. līdz 4.jūnijam (4 kalendārās dienas). ĥemot vērā 
Finanšu komitejas 25.03.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 4.§) lēmumu,              
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Sakarā ar fiziskās personas nāvi, izslēgt no bilances Ăirta OzoliĦa, personas 
kods: xxx, parādu Ls 24 (divdesmit četri lati) apmērā par uzturēšanu Lubānas 
novada Sociālā dienesta veselības un sociālās aprūpes centrā laika periodā no 
2012.gada 1.līdz 4.jūnijam. 
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8.§ 
PAR PAPILDUS FINANSĒJUMA PIEŠĖIRŠANU LUBĀNAS PILSĒTAS KLUBA 

VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS REMONTAM 
 (ZiĦo: T.Salenieks) 

 
Izskata Lubānas kultūras nama direktores Velgas Puzules 21.03.2013. iesniegumu, 
(Reă.Nr.1-13/27), par izdevumu segšanu bojātās ventilācijas iekārtas remontam. 
Iesniegumam pievienota izdevumu tāme Ls 880,99 apmērā. ĥemot vērā Finanšu 
komitejas 25.03.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 8.§) lēmumu,              
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Piešėirt finansējumu Lubānas kultūras nama ventilācijas sistēmas remontam 
sagatavotās tāmes par Ls 880,99 (astoĦi simti astoĦdesmit lati, 99 santīmi) 
apmērā no 2013.gada pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekĜiem. 
(Izdevumu tāme glabājas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā 
Lietā Nr.1-25.4. (Finanšu komitejas sēžu protokoli un dokumenti pie tiem), 2013.gads, 
Protokols Nr.3,3.pielikums.) 

9.§ 
PAR GROZĪJUMIEM PAŠVALDĪBAS 2013.GADA BUDŽETĀ 

(ZiĦo: T.Salenieks) 
 
Sakarā ar gatavošanos pārejai uz EURO valūtu, papildus līdzekĜu piešėiršanu 
pašvaldības iestādēm un pasākumiem, kā arī nepieciešamību veikt izdevumu kodu 
pārklasificēšanu un Ħemot vērā Finanšu komitejas 25.03.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 
9.§) lēmumu,              
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 
2013.gada pašvaldības konsolidēto budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.4 “Grozījumi Lubānas novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””. 

2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam: 
2.1. Saistošos noteikumus Nr.4 “Grozījumi Lubānas novada domes 
2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada 
pašvaldības konsolidēto budžetu”” triju darba dienu laikā elektroniskā 
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai 
zināšanai; 
2.2. Saistošie noteikumi Nr.4 “Grozījumi Lubānas novada domes 
2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada 
pašvaldības konsolidēto budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 
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(4.Pielikumā – Saistošie noteikumi Nr.4 “Grozījumi Lubānas novada domes 
2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2013.gada pašvaldības 
konsolidēto budžetu”” uz 1 lapas.) 
 

10.§ 
PAR LUBĀNAS NOVADA  PAŠVALDĪBAS  LAIKRAKSTA „LUBĀNAS 

ZIĥAS” REDKOLĒĂIJAS DARBĪBAS IZBEIGŠANU 
 (ZiĦo: T.Salenieks) 

 
Sakarā ar organizatoriskām izmaiĦām un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta 8) daĜu, kā arī Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 
25.03.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 1.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Izbeigt pašvaldības laikraksta „Lubānas ZiĦas” redkolēăijas darbību, kura 
izveidota ar Lubānas novada Izglītības, kultūras un sporta komitejas 19.11.2009. 
sēdes (Protokols Nr.7, 3.§) lēmumu, pamatojoties uz 29.10.2009. domes sēdē 
(Protokols Nr.11, 12.§) apstiprināto Lubānas novada pašvaldības laikraksta 
„Lubānas ZiĦas” redkolēăijas nolikuma 2.punktu.  

 
11.§ 

PAR LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS LAIKRAKSTA „LUBĀNAS ZIĥAS” 
REDAKCIJAS NOLIKUMU 

(ZiĦo: T.Salenieks) 

ĥemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 25.03.2013. sēdes (Protokols 
Nr.3, 2.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības laikraksta „Lubānas ZiĦas” redakcijas 
nolikumu. 
(5.Pielikumā – Nolikums Nr.1 „Lubānas novada pašvaldības laikraksta „Lubānas 
ZiĦas” redakcijas nolikums” uz 1 lapas.) 

 
12.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA, DZĪVOKěA Nr.5, OSKARA 
KALPAKA IELĀ 14, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, ATSAVINĀŠANAS 
REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU UN PIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANU 

 (ZiĦo: I.Bodžs) 
 
Izskata ArĦa RebĜa 19.02.2013. iesniegumu (Reă.20.02.2013., Nr.1-22/28) ar 
apstiprinājumu izmantot viĦam likumā noteiktās pirmpirkuma tiesības uz īrēto 
pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.5, Oskara Kalpaka ielā 14, Lubānā, 
Lubānas novadā. Pamatojoties uz: 1) „Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma” 14.panta (2) daĜu, kurā teikts „Šā likuma 4.panta ceturtajā daĜā minētās 
mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā kārtībā (11.pants), uzaicinot 
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attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma 
pirkšanu. Ja norādītajā termiĦā no minētajām personām ir saĦemts viens pieteikums, 
izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.”; 2) nekustamā 
īpašuma izsoles noteikumiem apstiprinātiem ar izpilddirektora 22.01.2013. rīkojumu 
Nr.5v, pašvaldības grāmatvedības 21.03.2013. apliecinājumu, Ħemot vērā Attīstības 
un komunālo jautājumu komitejas 25.03.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 6.§) un Finanšu 
komitejas 25.03.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 1.§) lēmumus, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle, Juris Mitjakovs, Anita 
Slucka, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Noslēgt līgumu ar Arni Rebli, personas kods: xxx, par pašvaldības nekustamā 
īpašuma, dzīvokĜa Nr.5, Oskara Kalpaka ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā, 
pirkumu Ls 1750 (viens tūkstotis septiĦi simti piecdesmit lati) vērtībā. 
(6.Pielikumā – 21.03.2013. grāmatvedības apliecinājums Nr.1 uz 1 lapas.) 
 
Plkst.16,00 deputāte Ilze Kraukle beidz darbu domes sēdē. 

 
13.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA, DZĪVOKěA Nr.41, OZOLU 
IELĀ 14, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, IZSOLES REZULTĀTU 

APSTIPRINĀŠANU UN PIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANU 
(ZiĦo: I.Bodžs) 

 
SaskaĦā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta (2) daĜu, 
Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Nr.41, Ozolu ielā 14, 
Lubānā, Lubānas novadā, izsoles noteikumu 6.punktu, pamatojoties uz pašvaldības 
īpašuma 2013.gada 20.marta izsoles protokolu un pašvaldības grāmatvedības 
2013.gada 22.marta apliecinājumu par maksājumu nokārtošanu, Ħemot vērā Attīstības 
un komunālo jautājumu komitejas 25.03.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 8.§) un Finanšu 
komitejas 25.03.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 2.§) lēmumus, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Nr.41 Ozolu ielā 14,  
    Lubānā, Lubānas novadā, 2013.gada 20.marta izsoles rezultātus. 
2. Noslēgt līgumu ar Gunāru KārkliĦu, personas kods: xxx, par nekustamā  
    īpašuma – dzīvokĜa Nr.41, Ozolu ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā, pirkumu  
    Ls 2050 (divi tūkstoši piecdesmit lati) vērtībā.  
(7.Pielikumā – Izsoles protokola kopija, 21.03.2013. grāmatvedības apliecinājums 
Nr.1 un nomaksas grafiks uz 1 lapas.) 

 
14.§ 

PAR NOSAUKUMA UN ADRESES MAIĥU UZ „CERIĥI 2” PIEVIENOJAMAM 
NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ 

 (ZiĦo: T.Salenieks) 
 

1. Izskata Ritmas Spridzēnas, deklarētā dzīvesvieta: Gaujas iela 28-9, Madona, 
pilnvarotās peronas Aināra Spridzēna, deklarētā dzīvesvieta: Gaujas iela 28-9, 
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Madona, 2013.gada 7.marta iesniegumu (Reă.Nr.1-23/4) par nosaukuma un adreses 
maiĦu nekustamajam īpašumam Indrānu pagastā, Lubānas novadā. 

KONSTATĒ: 

1.1. nekustamais īpašums „CeriĦi 2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 
kadastra numurs īpašumam: 7058-004-0162, reăistrēts Madonas zemesgrāmatu 
nodaĜas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000209609, lēmuma 
datums – 2006.gada 31.marts, īpašniece – Ritma Spridzēna, nekustamais īpašums 
sastāv no divām zemes vienībām: 1.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-
004-0162, platība – 8,6 ha, 2.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-004-0164, 
platība – 0,6 ha, uz īpašumā esošās zemes ēkas un būves neatrodas; 

1.2. nekustamais īpašums „Jaunīšu mājas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 
kadastra numurs īpašumam: 7058-004-0046, reăistrēts Madonas zemesgrāmatu 
nodaĜas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000503342, lēmuma 
datums – 2012.gada 17.maijs, īpašnieks – Ainārs Spridzēns, nekustamais īpašums 
sastāv no vienas zemes vienības, platība – 0,5006 ha, uz īpašumā esošās zemes 
atrodas Aināram Spridzēnam piederošs ēku (būvju) īpašums, kas sastāv no trīs ēkām – 
dzīvojamās mājas un divām palīgēkām; 

1.3. 2013.gada 4.martā starp Aināru Spridzēnu un Ritma Spridzēnu noslēgts 
privāts dāvinājuma līgums par to, ka Ainārs Spridzēns dāvina Ritmai Spridzēnai 
nekustamo īpašumu „Jaunīšu mājas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā;  

1.4. 2013.gada 7.martā pašvaldībā saĦemts iesniegums, kurā Ritma Spridzēna 
izsaka vēlmi uzdāvināto īpašumu „Jaunīšu mājas” pievienot viĦai piederošajam 
īpašumam „CeriĦi 2”, un līdz ar to mainīt adresi un nosaukumu pievienojamai zemei 
un ēkām. 

2. Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar 
lietu saistītos apstākĜus, saskaĦā ar Aināra Spridzēna personīgo iesniegumu, 
pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.p., 15.p., 
saskaĦā ar 2006.gada 20.jūnija MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas un 
maiĦas kārtība” 16.p., 17.p. un 18.p., Ħemot vērā Lubānas novada Indrānu pagasta 
teritorijas plānojumu, saskaĦā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 
25.03.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 9.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
2.1. Pie nekustamā īpašuma „CeriĦi 2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 
pievienojamai zemei un ēkām mainīt nosaukumu un adresi no „Jaunīšu mājas” 
uz „CeriĦi 2”. 

2.2. Apvienotajam nekustamajam īpašumam Indrānu pagastā, Lubānas 
novadā, kas sastāv no trīs zemes vienībām, 1.zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu: 7058-004-0162, platība – 8,6 ha, 2.zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu: 7058-004-0164, platība – 0,6 ha, 3.zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu: 7058-004-0046, platība – 0,5006 ha, noteikt nosaukumu un adresi:  
„CeriĦi 2”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Valmierā, Voldemāra 
Baloža ielā 13A, LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
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4. Lēmuma izrakstu (3 eksemplārus) izsūtīt Aināram Spridzēnam uz adresi: 
Gaujas iela 28-9, Madona, LV-4801. 
(A.Spridzēna iesniegums un dokumenti pie tā glabājas Lubānas novada pašvaldības 
arhīvā, Lietā Nr.1-23 (Fizisko personu iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi par 
nopietniem trūkumiem un atbildes uz tiem, iesniegumi īpašuma jautājumos, 
dokumentu reăistrs) 2013.gads.) 

 
15.§ 

PAR TELPU OSKARA KALPAKA IELĀ 4, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, 
NODOŠANU BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANĀ BIEDRĪBAI „LUBĀNAS 

NOVADA AMATNIEKS” 
 (ZiĦo: T.Salenieks, I.Bodžs) 

 
     2013.gada 25.martā saĦemts biedrības „Lubānas novada amatnieks” valdes 
priekšsēdētājas Sandras Valaines 18.03.2013. iesniegums, (Reă.Nr.1-13/29), ar 
lūgumu piešėirt biedrībai „Lubānas novada amatnieks” bezatlīdzības lietošanā 
pagrabstāva telpas Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā. 
     Iesniegumā S.Valaine norāda, ka biedrība „Lubānas novada amatnieks” ir 
sabiedriskā labuma organizācija, ko apliecina Valsts ieĦēmumu dienesta 2013.gada 
22.februāra lēmums Nr.8.5-11/5466 par sabiedriskā labuma organizācijas statusa 
piešėiršanu (iesniegumam pievienota VID lēmuma kopija). Biedrības mērėis ir 
turpināt senās amatnieku tradīcijas, saglabāt kultūrvēsturiskās tradīcijas un nodot tās 
nākamajām paaudzēm, saglabāt latviskās amatu prasmes, kas sekmētu Lubānas 
novada iedzīvotāju izglītošanu, veicinātu kultūrvēsturisko apziĦu, jaunu prasmju 
ieguvi, kas var kalpot par uzĦēmējdarbības veicināšanu. Biedrība mērėis ir aktīvi 
piedalīties Lubānas novada kultūras pasākumos. Biedrībai augstāk minētās telpas 
nepieciešamas, lai radītu pastāvīgu vietu amatnieku prasmju apguvei, darba 
koordinēšanai, informācijas izplatīšanai, izstrādājumu reklamēšanai, tādejādi veicinot 
tūrisma attīstību. Minētajās telpās tiktu izvietoti amatnieku darināti darbi apskatei un 
iegādei, izvietoti amatnieku darba rīki, kurus būs iespējams skatīt darba procesā, 
meistaru vadībā apgūt amatniecības prasmes, zināšanas un iemaĦas. Telpas tiktu 
izmantotas ar amatniecību saistītu radošo darbu realizēšanai.  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punkts, nosaka, ka 
„pašvaldībai ir šādas autonomās funkcijas: 5) rūpēties par kultūru un sekmēt 
tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību”. ĥemot vērā 
iesniegumā norādīto informāciju, var secināt, ka biedrības „Lubānas novada 
amatnieks” darbība ir vērsta uz tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu. Šāda veida 
aktivitātes vienlaikus veicina Lubānas novada iedzīvotāju izglītošanos un prasmju 
attīstīšanos. 

Likuma „Publiskas personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas 
likums” pirmā daĜa un otrās daĜas 41 punkts nosaka, ka publiskas personas mantu 
aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības lietošanā, izĦemot, 
kad atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma 
organizācijai.  

Ar starpsienu nodalītas pagrabstāva telpas 82 m2 platībā Oskara Kalpaka ielā 4, 
Lubānā, Lubānas novadā ir labā tehniskā stāvoklī, nodrošinātas ar ūdensapgādi, 
elektroapgādi un centrālo siltumapgādi. 

Noklausījusies pašvaldības izpilddirektora I.Bodža sniegto informāciju, izvērtējot 
biedrības „Lubānas novada amatnieks” iesniegumā minētos apsvērumus, pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daĜas 5.punktu, un likuma „Publiskas 
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personas finanšu līdzekĜu un mantas izšėērdēšanas novēršanas likums” pirmo daĜu un 
otrās daĜas 41 punktu, Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 
25.03.2013. sēdes (Protokols Nr.3, 10.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
1. Nodot biedrībai „Lubānas novada amatnieks”, Reă.Nr.40008138718, 

pagrabstāva telpas Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā, 82 m² 
platībā, kadastra apzīmējums:7013 002 0144 001 004, bezatlīdzības lietošanā, 
telpas izmantojot aktivitātēm, kas nodrošina amatnieku tradīciju kopšanu un 
popularizēšanu. 

2. Noslēgt patapinājuma līgumu uz laiku, kamēr biedrībai „Lubānas novada 
amatnieks” ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 
desmit gadiem, ar iespēju līguma termiĦu pagarināt, noteikt pašvaldības 
tiesības līgumu vienpusēji lauzt, ja telpas nepieciešamas pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai. 

 
16.§ 

PAR TELPU NOMAS IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU TILTA IELĀ 
5, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ 

(ZiĦo: T.Salenieks) 

 
Pamatojoties uz 19.05.1994. LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daĜas 
27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieĦemt lēmumus citos likumā 
paredzētajos gadījumos, 08.06.2010. Ministru Kabineta noteikumu Nr.515 
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas 
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 34.punktu, kas 
nosaka, ka Iznomātājs apstiprina rakstiskās izsoles rezultātus un divu darbdienu laikā 
pēc izsoles rezultātu paziĦošanas publicē vai nodrošina minētās informācijas 
publicēšanu attiecīgi šo noteikumu 13., 14. vai 15.punktā minētajā mājaslapā internetā 
un 26.03.2013. Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamās 
telpas Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, (kadastra numurs:7013001004002), 
nomas tiesību izsoles protokolu,  
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Apstiprināt 26.03.2013. pašvaldības nekustamā īpašuma, nedzīvojamās telpas 
Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs:7013001004002, nomas 
tiesību izsoles rezultātus, nosakot par izsoles uzvarētāju A/S „SWEDBANK”, 
Reă. Nr.40003074764, ar piedāvāto nomas maksu – Ls 26,26 (divdesmit seši lati, 
26 santīmi) mēnesī. 
 (8.Pielikumā – Telpu nomas izsoles protokola kopija uz 1 lapas.) 
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17.§ 

PAR CEěA IZDEVUMU SEGŠANU VOKĀLĀ ANSAMBěA „NAKTSPUTNI” 
DALĪBNIEKU BRAUCIENAM UZ VĀCIJU 

 (ZiĦo: R.Kolāte, T.Salenieks) 
 
Izskata vokālā ansambĜa „Naktsputni” vadītājas Rudītes Kolātes iesniegumu (Reă. 
28.03.2013., Nr.1-13/30) par ansambĜa dalībnieku lidojuma biĜešu un bagāžas 
izmaksu segšanu braucienam uz Lubānas novada sadraudzības pilsētu Vaiji Vācijā. 
ĥemot vērā 2010.gada 26.oktobrī noslēgtā sadarbības līguma starp Vaijes (Vācija), 
Cesvaines, Madonas, Lubānas un VarakĜānu novadu pašvaldībām, kurš paredz arī 
sadarbību starp mākslas un kultūras nozaru pārstāvjiem, 
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Inese Lībere, Līga Špune, Rudīte Kolāte, Juris Mitjakovs, Anita Slucka, 
Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav,  
n o l e m j : 
Segt vokālā ansambĜa „Naktsputni” dalībnieku brauciena uz Vaiji no 2013.gada 
15.augusta līdz 20.augustam izdevumus par lidojuma biĜetēm Ls 2131,18 (divi 
tūkstoši viens simts trīsdesmit viens lats, 18 santīmi) apmērā no pašvaldības 
2013.gada budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekĜiem. 
 
Sēdi slēdz plkst. 17,00.  
 
Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Tālis Salenieks 
 
Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva 
 
Parakstīts __________________________________________ 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 


