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DOMES  SĒDES  PROTOKOLS 

Lubānā 

29.12.2016.                                                                                                      Nr.16 

         

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

Sēdi vada                          Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs 

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

                                           Laila  Ozoliņa, Aigars Noviks  

Sēdē nepiedalās deputāti  Guntis Klikučs - aizņemts pamatdarbā, 

                                            Ilgonis Losāns – atvaļinājumā pamatdarbā; 

Piedalās administrācijas darbinieki      Ivars Bodžs – izpilddirektors; 

                                                                   Andris Kļaviņš - juriskonsults 

                                                                   Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede 

                                                                   Aija Ozoliņa – nekustamā īpašuma speciāliste 

                                                                   Ilze Kraukle – kultūras darba speciāliste 

Uz domes sēdi uzaicināta Lubānas vidusskolas 2.-3. klašu tautas deju kolektīva vadītāja Inese 

Straume 

Sēdi protokolē   Mārīte Kotāne – kancelejas vadītāja 

Darba kārtībā: 

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 30.novembra  

domes sēdes lēmumu izpildi. 

1. Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Lubānas novada 

administratīvajā teritorijā  

2. Par Aijas Ozoliņas atbrīvošanu no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

komisijas locekļa amata pienākumiem  

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Upeslejas”, Indrānu 

pag., Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu  

4. Par amatu savienošanas atļauju  

5. Par Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un 

amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu 

6. Par ziedojuma pieņemšanu no biedrības “Aiviekstes ozoli”  

7. Par ziedojuma pieņemšanu no Somijas evaņģēliski luteriskās baznīcas  

8. Par atbalstu tērpu izgatavošanā, gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI 

Deju svētku lieluzvedumam "Māras zeme"  

9. Par saistošo noteikumu "Grozījumi pašvaldības 2016.g.28.janvāra saistošajos  

noteikumos Nr.3 ''Par 2016.gada budžetu" apstiprināšanu  

10. Par nekustamā īpašuma “Pūpoli” nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšana 
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Informatīvā daļa 

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks sniedza informāciju par laikā pēc 30. novembra notikušās  

domes sēdes veiktajiem komandējumiem un citām aktualitātēm pašvaldības darbā. 

9.decembrī  priekšsēdētājs piedalījās Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē 

Beverīnas novada pašvaldības Brenguļu pagastā. 

17.decembrī domes priekšsēdētājs atklāja pasākumu senioriem, kuri tika aicināti uz 

Ziemassvētku ieskaņas koncertu.  

21.decembrī  domes priekšsēdētājs piedalījās Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu 

apvienotās būvvaldes gada pārskata sapulcē Madonā.  

23.decembrī  T.Salenieks  piedalījās sanāksmē Madonā, ko organizēja Madonas Sporta skola.  

Par Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē apspriestajiem jautājumiem, 

kas nav šīs domes sēdes darba kārtībā, informēja komitejas priekšsēdētāja Iveta Peilāne. 

Komitejas locekļi iepazinās ar novada kultūras iestāžu  2016.gada budžeta līdzekļu izlietojumu, 

notikušo pasākumu analīzi, kā arī izskatīja  2017.gada budžetā plānoto līdzekļu sadali 

pasākumiem. Tika izskatīts jautājumu arī par  finansiālu atbalstu grāmatas par Vilhelmu Purvīti 

izdošanai. Izskatīja un sniedza atzinumu – neatbalstīt Latvijas Skolu Orientēšanās kausa 2017 

Vidzemes-Latgales reģionu sacensības. 

Izpilddirektors I.Bodžs ziņoja par 30.novembra domes sēdē pieņemto lēmumu izpildi. 

Pielikumā: PĀRSKATS par 30.11.2016. domes lēmumu izpildi. 

 

1.§ 

Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Lubānas novada 

administratīvajā teritorijā 
ziņo I.Bodžs 

2017. gada 1. janvārī stāsies spēkā grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz 

dabas resursu nodokļa (DRN) likmi 25 EUR par 1 tonnu noglabāto sadzīves atkritumu, 

līdzšinējo 12 EUR vietā. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu veido 3 komponentes - sabiedrisko pakalpojumu regulatora 

apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, DRN 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. Tarifa 

izmaiņas Lubānas novada administratīvajā teritorijā tiek veiktas atbilstoši maināmo izmaksu 

pozīciju svērtai vērtībai Finanšu piedāvājumā, kā to paredz 2016.gada 18.augusta noslēgtā 

līguma ar SIA “Pilsētvides serviss” Nr.LUB/1.03/16/11 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Lubānas novada administratīvajā teritorijā” 3.4.punkts. Saskaņā ar iesniegto 

Finanšu piedāvājumu viena kubikmetra vidējais svars Lubānas novada administratīvajā teritorijā 

ir noteikts 160 kg.  Ņemot vērā, ka atkritumu apglabāšanas izmaksas pieaugs par 13.00 EUR/t, 

kā arī atkritumu vidējo svaru – 160 kg/m3,  DRN pieauguma rezultātā sadārdzinājums būs 2.08 

EUR/m3 bez PVN (EUR 13.00 X 0.160= 2.08 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, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 27.12.2016. (Protokols Nr.13, 3.§) 

atzinumu, 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/PARSKATS_novembris.doc


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

Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Aigars Noviks)  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt sadzīves atkritumu savākšanas tarifu par faktiski izvesto atkritumu 

daudzumu –  15,03 EUR par 1 m3 ( bez PVN). 

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

2.§ 
Par Aijas Ozoliņas atbrīvošanu no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

komisijas locekļa amata pienākumiem 
ziņo I.Bodžs 

     Ņemot vērā Aijas Ozoliņas 2016. gada 7. decembra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 

07.12.2016., Nr.LUB/2.10/16/399) ar lūgumu atbrīvot viņu no darba Darījumu ar lauksaimniecības 

zemi izvērtēšanas komisijā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

24.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 27.12.2016. (Protokols Nr.13, 5.§) 

atzinumu, 

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

Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Aigars Noviks)  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Atbrīvot Aiju Ozoliņu no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa 

amata pienākumu pildīšanas ar 2016.gada 31.decembri. 

 

3.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamā īpašuma „Upeslejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei, 

nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu 
Ziņo: Aija Ozoliņa. 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par SIA 

„Ametrs” valdes locekles I.Leimanes 2016.gada 15.decembra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 

2016.gada 16.decembrī ar Nr.LUB/2.07/16/40) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamā īpašuma „Upeslejas”, 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 „Ametrs” izstrādāto 

zemes ierīcības projektu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 27.12.2016. (Protokols 

Nr.13, 6.§) atzinumu, 

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

Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Aigars Noviks)  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. apstiprināt SIA „Ametrs” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

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

projekts: 7058-011-0012, sadalei; 

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



„Upeslejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058-011-0012, divos 

atsevišķos īpašumos: 

2.1. atdalīt atsevišķu zemesgabalu, jaunveidotajai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu: 7058-011-0182, platība - 4,6 ha, piešķirt nosaukumu: „Upenieki”, 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-

011-0183, kas sastāvēs no viena zemesgabala ar platību – 5,3 ha, īpašumam saglabāt esošo 

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

103801735, 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. 

 

Pielikumā: projekta grafiskās daļas kopija.  

Lēmums-administratīvais akts nav publiski pieejams. 

 

 

4.§ 

Par amatu savienošanas atļauju 

Ziņo: I.Bodžs 

  2016.gada 22.decembrī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā-pašvaldība) saņēma 

Daces Mežsargas iesniegumu (LUB/ 2.10/16/411) (turpmāk – iesniegums), kurā lūdz atļaut 

savienot Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatu ar Lubānas novada pašvaldības 

izglītības darba speciālista amatu. 

 Noklausījusies un izvērtējusi I.Bodža sniegto informāciju un pamatojoties uz likuma 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2.pantu, 4.panta otro daļu, 

6.panta pirmo, otro un trešo daļu, 7.panta sesto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 

ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 27.12.2016. (Protokols Nr.13, 7.§) atzinumu,  

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

Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Aigars Noviks)  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Atļaut Dacei Mežsargai, personas kods: xxxxx, savienot Lubānas novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja amatu ar Lubānas novada pašvaldības izglītības darba speciālista amatu. 

 

Izvērsts lēmums – administratīvais akts nav publiski pieejams.. 

 

5.§ 

Par Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un 

amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu  

Ziņo: I.Bodžs 

Noklausoties Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža  informāciju, 

pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. un 27.punktu, ņemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas 27.12.2016. (Protokols Nr.13, 9.§) atzinumu,  

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

Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Aigars Noviks)  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

 

 

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


nolemj: 

Apstiprināt Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un 

amatalgu likmju sarakstu. 

 

 

6.§ 

Par ziedojuma pieņemšanu 

ziņo I.Bodžs 

 Izskata Lubānas vidusskolas direktores Ivetas Peilānes 23.12.2016. iesniegumu  

Nr. 1-12/33 par mantiskā ziedojuma – slēpošanas trenažiera   1 000 EUR vērtībā pieņemšanu no 

biedrības “Aiviekstes ozoli”. 

 Saskaņā ar pašvaldībā apstiprināto Noteikumu par dāvinājumiem (ziedojumiem) 

Lubānas novada pašvaldībā 3.4.punktu: „Dāvinājuma vērtībai pārsniedzot 150 euro, lēmumu 

par dāvinājuma pieņemšanu un izlietošanu pieņem dome”...,  kā arī ņemot vērā Finanšu un 

attīstības komitejas 27.12.2016. (Protokols Nr.13,10.§) atzinumu,  

 

 

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

Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Aigars Noviks)  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Lubānas vidusskolai pieņemt mantisko ziedojumu- slēpošanas trenažieri 1 000  (viens tūkstotis 

euro) EUR vērtībā no biedrības “Aiviekstes ozoli”. Saņemto trenažieri izmantot sporta 

nodarbībām. 

7.§ 

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no Somijas evaņģēliski luteriskās draudzes 

ziņo I.Bodžs 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19., 27.punktu, likuma 

„Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot 

pašvaldībā apstiprināto Noteikumu par dāvinājumiem (ziedojumiem) Lubānas novada 

pašvaldībā 3.4.punktu, izskatot sociālā dienesta direktora vietnieces V.Banderes 2016. gada 23. 

decembra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 27.12.2016. Nr.2.08./1106) par atļauju pieņemt 

dāvinājumu no Somijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Lestadiāņu kustības centra Lahti pilsētā 

un izvērtējumu par interešu konflikta neesamību pieņemot minēto dāvinājumu (ziedojumu), kā 

arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 27.12.2016. (protokols Nr.13,14.§) atzinumu,  

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

Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Aigars Noviks)  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Atļaut Sociālajam dienestam pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) – 8 funkcionālās gultas no 

Somijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Lestadiāņu kustības centra Lahti Lubānas veselības un 

sociālā centra vajadzībām, 353,60 euro (trīs simti piecdesmit trīs  euro 60 centi) vērtībā. 

 

8.§ 

Par atbalstu tērpu izgatavošanā, gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI 

Deju svētku lieluzvedumam “Māras zeme”  

ziņo I.Kraukle, T.Salenieks, debatēs Inese Straume 

I.Kraukle. Lubānas novada pašvaldība no Latvijas Nacionālais kultūras centra ir 

saņēmusi vēstuli informācijai Nr. 1-7/865 "Par atbalstu tērpu izgatavošanā". 



Savā vēstulē viņi vēlas apzināt pašvaldību iespējas finansiāli atbalstīt tērpu izgatavošanu Deju 

svētku lieluzveduma “ Māras zeme” 1. un 2. daļai. Ar sagatavoto lēmuma projektu uz Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komitejas sēdi 22.decembrī  (protokols Nr.12, 3.§) 

deputātiem  tika sniegta informācija, ka deju lieluzvedumam “Māras zeme” no Lubānas novada 

gatavosies pieci kolektīvi, kuriem 2017. gadā būtu nepieciešams iegādāties audumu tērpiem un 

2018. gadā paredzēt finansējumu tērpu šūšanai. 

 Pēc I.Kraukles ziņojuma noklausīšanās T.Salenieks informē deputātus, ka  pēc 

22.12.2016. notikušās  Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komitejas  sēdes 

pašvaldībā saņemts 2. un 3.klašu bērnu- dejotāju vecāku iesniegums ar parakstiem no 14 

ģimenēm, kuri vēlētos, lai   iepriekš minētās vecuma grupas  dejotāji   gatavotos dalībai XXVI 

Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos 2018.gadā. Iesniegums  saņemts  domes sēdes 

dienā 29.12.2016., reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.10/16/420. 

Ņemot vērā bērnu vecāku iesniegumu, 2. un 3. klašu tautas  deju kolektīva vadītājas Ineses 

Straumes paskaidrojumus par deju sagatavošanas procesu, viņas apliecinājumu, ka minētā 

kolektīva dejotāji spēs izdejot repertuārā paredzētās dejas, domes priekšsēdētājs T.Salenieks 

izsaka priekšlikumu papildināt uz sēdi  sagatavoto lēmuma projektu, (kurā plānoti izdevumi 

2017.gada budžetā tērpu auduma iegādei 3348 EUR), palielinot finansējumu par 225 EUR tērpu 

auduma iegādei 2. un 3. klašu tautas   deju kolektīvam.  

Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komitejas 22.12.2016. (protokols 

Nr.12, 3.§) atzinumu,  kā arī sēdes gaitā izteiktos priekšlikumus, deju skolotājas I.Straumes 

sniegto informāciju, 

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

Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Aigars Noviks)  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Gatavojoties  XVI Deju svētku lieluzvedumam “Māras zeme” 2017. gada budžetā 

paredzēt finansējumu  tērpu auduma iegādei:  

Lubānas vidusskolas budžetā  684 EUR +225 EUR=909 EUR 

Lubānas kultūras nama budžetā  1908 EUR 

Meirānu tautas nama budžetā 756 EUR 

 

9.§ 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu”” 

apstiprināšanu 

I.Logina 

Sakarā ar dažādiem mērķiem saņemtajiem transfertiem, papildus finansējuma 

nepieciešamību no pašvaldības budžeta līdzekļiem pedagogu algu paaugstināšanai un naudas 

balvu izmaksai, skolēnu pārvadājumiem, hokeja laukuma izveidošanai un citiem pasākumiem, 

kā arī grozījumiem iestāžu ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas 

kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likuma  „Par 

pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

27.12.2016. (protokols Nr.13,2.§) atzinumu,  

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

Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Aigars Noviks)  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

 

 

 



nolemj: 

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2016. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus 

Nr.17 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu. 

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

2.1 Saistošos noteikumus Nr.17 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 

28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu” triju darba 

dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi Nr.17 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 

28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu” stājas 

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

internetā. 

Pielikumā:  Saistošie noteikumi. 

 

10.§ 

Par  nekustamā īpašuma “Pūpoli” nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

ziņo I.Bodžs 

      Ar Lubānas novada domes 29.09.2016. sēdes (protokols Nr.13, 1.§) lēmumu iznomāšanai 

tika nodots pašvaldības nomas objekts – nekustamā īpašuma “Pūpoli” (kadastra Nr. 

70580160013) rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

70580160258 Indrānu pagastā, Lubānas novadā 3,2 ha platībā. Objekta mutiska izsole tika 

izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2016. gada 26. oktobrī, izsole notika 2016. 

gada 10. novembrī. 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis vienīgais pretendents – Z/S 

“Grāveri”, Reģ. Nr. 47101009280, kas nosolīja nomas maksu EUR 25,00 (divdesmit pieci euro) 

gadā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27) punktu, izsoles noteikumu (apstiprināti 

ar 26.10.2016. izpilddirektora rīkojumu Nr. LUB/2.01/16/72) 13. punktu,  

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

Kolāte, Līga Špune, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Aigars Noviks)  PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt nekustamā īpašuma “Pūpoli” (kadastra Nr. 70580160013) rezerves zemes fondā 

ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160258 Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā nomas tiesību izsoles rezultātus un noslēgt zemes nomas līgumu ar Z/S “Grāveri”, Reģ. 

Nr. 47101009280, uz laiku līdz 2021. gada 30. decembrim ar nomas gada maksu EUR 25.00 

(divdesmit pieci euro). 

Sēde slēgta plkst.17.00 

Domes priekšsēdētājs             (personiskais paraksts)                                        Tālis Salenieks 

 

Protokols parakstīts 2017.gada  4.janvārī 

 

Protokolēja                               (personiskais paraksts)                                       Mārīte Kotāne 

 
 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/SAISTOSIE_grozijumi_budzeta_nr_17.doc
http://www.lubana.lv/

