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    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 

30.03.2017.                                                                                                       Nr.3 

         

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

Sēdi vada                          Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs 

Sēdē piedalās deputāti     Līga  Špune, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns;  

Sēdē nepiedalās deputāti  Aigars Noviks - aizņemts pamatdarbā;  

                                            Rudīte Kolāte  - aizņemta pamatdarbā; 

                                            Laila Ozoliņa - aizņemta pamatdarbā;  

                                            Iveta Peilāne  - ārzemju komandējumā;                                                                  

Piedalās administrācijas darbinieki    Ivars Bodžs – izpilddirektors; 

                                                                 Andris Kļaviņš – juriskonsults; 

                                                                 Renāte Čačka - sabiedrisko attiecību speciāliste; 

Sēdi protokolē                                        Mārīte Kotāne - kancelejas vadītāja                                                  

 

Darba kārtībā: 

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

februāra domes sēdes lēmumu izpildi 

1. Par rezerves fonda zemesgabala „Ružāni 2”, Lubānā, Lubānas novadā, nomas 

tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

2.  Par noteikumu „Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem 

un reliģiskām organizācijām” apstiprināšanu.  

3. Par sadarbības līguma ar biedrību “Dzīvnieku patversme Mežavairogi” termiņu  

4. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A.Dreimanim  

5. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu E.Porukai  

6. Par biznesa ideju konkursa "SĀC LUBĀNĀ" nolikuma un komisijas 

apstiprināšanu  

7.  Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Sogārdi”, Indrānu pagasts 

Lubānas novads nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu  

8. Par grozījumiem noteikumos „Kārtība, kādā veicami zemsliekšņa iepirkumi 

(tirgus izpēte) Lubānas novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās”  

9. par Lubānas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu  

10. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Parka iela 7-17, Lubānā, Lubānas novadā 

atsavināšanu  

11.  Par atbalstu dalībai izstādē  “Uzņēmēju dienas Vidzemē 2017”  

mailto:pasts@lubana.lv
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12. Par grozījumiem Lubāna novada  pašvaldības 2017. gada 26.janvāra saistošajos 

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

13. Par deinstitucionalizācijas (DI) vadības grupas izveidošanu  

14. Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas Biznesa inkubatora organizētajam 

semināram "Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībai"  

15. Par mantojamā nekustamā īpašuma "Indrāni"', Indrānu pag. sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu 

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks sniedz informāciju par domes sēžu starplaikā  veiktajiem 

komandējumiem un citām aktualitātēm pašvaldības darbā.  

06.03.2017. Tālis Salenieks piedalījās  pulkveža Oskara Kalpaka atceres pasākumā 

Visagala kapsētā, pēc tam Varakļānu kultūras namā. 

10.03.2017. domes priekšsēdētājs piedalījās Kultūras darba speciālistes Ilzes Kraukles 

organizētā sanāksmē novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. 

22.03.2017. T.Salenieks piedalījās ikgadējā “Lubānas mitrājs” dibinātāju sanāksmē , kas 

notika Madonas novada TIC “Bāka”.  

25.03.2017. domes priekšsēdētājs T.Salenieks apmeklēja pasākumu  pie piemiņas akmens 

Aiviekstes krastā, veltītu Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai, ko organizēja 

Lubānas kultūras nams. 

Izpilddirektors I.Bodžs sniedz pārskatu par 2017.gada 23.februāra  domes sēdē pieņemto lēmumu 

izpildi. 

Pielikumā: PĀRSKATS par 23. februāra  domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

1.§ 

Par rezerves fonda zemesgabala „Ružāni 2”, Lubānā, 

 Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu  

Ziņo I.Bodžs 

     Ar Lubānas novada domes 23.02.2017. sēdes (protokols Nr.2, 1.§) lēmumu iznomāšanai tika 

nodots pašvaldības nomas objekts – rezerves fonda zemesgabals “Ružāni 2” Lubānā, Lubānas 

novadā, kadastra apzīmējums: 7013-004-0087, 3,8001 ha platībā. Objekta mutiska izsole tika 

izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2017. gada 2. martā, izsole notika 2017. gada 

13. martā. 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis vienīgais pretendents – Kaspars Trops, 

p. k. xxx, kas nosolīja nomas maksu EUR 138,00 (viens simts trīsdesmit astoņi euro) gadā. 

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

(apstiprināti ar 01.03.2017. izpilddirektora rīkojumu Nr. LUB/2.01/17/8  13. punktu, ņemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas 27.03.2017.,(protokols Nr.4.,3.§) atzinumu, 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –5 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
Apstiprināt rezerves fonda zemesgabala “Ružāni 2” Lubānā, Lubānas novadā, kadastra 

apzīmējums: 7013-004-0087, nomas tiesību izsoles rezultātus un noslēgt zemes nomas līgumu ar 

Kasparu Tropu, uz laiku līdz 2022. gada 31. martam ar nomas gada maksu EUR 138.00 (viens 

simts trīsdesmit astoņi euro). 

 

 

 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/lemumu_izpilde_feb.docx
http://www.lubana.lv/
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2.§ 

Par noteikumu „Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un 

reliģiskām organizācijām” apstiprināšanu 

Ziņo I.Bodžs 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 41.panta pirmās daļas 

2)punktu,  ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 27.03.2017., (protokols Nr.4.,7.§) 

atzinumu, 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –5 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
Apstiprināt Noteikumus Nr.3 „Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem 

un reliģiskām organizācijām”.  

Pielikumā Noteikumi.  

 

3.§ 

Par sadarbības līguma ar biedrību “Dzīvnieku patversme Mežavairogi” termiņu 

ziņo I.Bodžs 

   2015.gada 13.aprīlī pamatojoties uz novada domes 26.02.2015. lēmumu “Par sadarbības līguma 

slēgšanu ar biedrību “Dzīvnieku patversme Mežavairogi” ar biedrību tika noslēgts sadarbības 

līgums par klaiņojošo suņu, kaķu  un savainotu savvaļas dzīvnieku izķeršanu, noķerto klaiņojošo 

suņu, kaķu un savvaļas dzīvnieku  īslaicīgu uzturēšanu un aprūpi dzīvnieku patversmē, 

bezsaimnieka dzīvnieku (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšanu Lubānas novada teritorijā ar 

darbības termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim. Pamatojoties uz 2015.gada 29.decembra domes 

sēdes lēmumu “Par sadarbības līguma ar biedrību “Dzīvnieku patversme Mežavairogi” termiņa 

pagarināšanu” līguma darbības termiņš tika pagarināts līdz 2016.gada 31.decembrim.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un lai izpildītu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta 2) punktā 

noteiktās funkcijas, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 27.03.2017., (protokols Nr.4.,8.§) 

atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –5 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
Pagarināt sadarbības līguma termiņu ar biedrību “Dzīvnieku patversme Mežavairogi” reģ. Nr. 

40008187785 par klaiņojošo suņu, kaķu  un savainotu savvaļas dzīvnieku izķeršanu, noķerto 

klaiņojošo suņu, kaķu un savvaļas dzīvnieku  īslaicīgu uzturēšanu un aprūpi dzīvnieku patversmē, 

bezsaimnieka dzīvnieku (t.sk. savvaļas dzīvnieku) līķu savākšanu Lubānas novada teritorijā līdz 

2020.gada 31.decembrim. 

 

4.§ 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A.Dreimanim 

ziņo Andris Kļaviņš 

  2017.gada 17.februārī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā-pašvaldība) saņēma 

Aivja Dreimaņa, deklarētā dzīvesvieta Tilta iela 6, Lubāna, Lubānas novads, iesniegumu 

(reģ.Nr.2.10/17/67), kurā lūdz piešķirt apdzīvojamo platību sakarā ar to, ka pašreizējās 

dzīvesvietas Tilta iela 6, Lubānā, mantinieki liek atbrīvot dzīvesvietu līdz aprīļa mēnesim.  

 Noklausījusies un izvērtējusi A.Kļaviņa sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas 

novada saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā” 18.punktu, 23.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 27.03.2017., 

(protokols Nr.4.,9.§) atzinumu, 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/Skenets_NOTEIKUMI_Par_finansejumu_relig_org_biedribam.pdf
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Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –5 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
1. Atzīt, ka Aivis Dreimanis, personas kods xxx, deklarētā dzīvesvieta Tilta iela 6, Lubānā, 

Lubānas novadā,  nav tiesīgs saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo 

telpu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas 

izīrēšana. 

2. Saskaņā ar “Administratīvā procesa likuma” 76.panta (2) daļu administratīvo aktu var 

apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu pašvaldībā vai pārsūdzēt Administratīvajā rajona  tiesā 

viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

5.§ 

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu E.Porukai 

Ziņo A.Kļaviņš 

  2017.gada 10.martā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā-pašvaldība) saņēma 

Evijas Porukas, deklarētā dzīvesvieta “Vītoli-7”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, iesniegumu 

(reģ.Nr. 2.10/17/65), kurā lūdz piešķirt dzīvokli, pamatojoties uz 2005.gada 15.novembra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez 

vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 28.punktu, kas 

nosaka ka pašvaldība likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” noteiktajā kārtība 

sniedz pilngadību sasniegušajam bērnam palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā  

 Noklausījusies un izvērtējusi A.Kļaviņa sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas 

novada saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā” 18. un 23.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 27.03.2017., (protokols 

Nr.4.,10.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –5 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
1. Atzīt, ka Evija Poruka, personas kods xxx deklarētā dzīvesvieta “Vītoli-7”, Indrānu 

pagasts, Lubānas novads, ir tiesīga saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu 

risināšanā: pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās platības izīrēšana; 

2. Iekļaut Eviju Poruku palīdzības reģistrā Nr.1. „Lubānas novada pašvaldībai piederošās 

vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” 1.grupa personas, kuras ar palīdzību 

nodrošināmas pirmām kārtām; 

3. Izīrēt dzīvokli Krasta ielā 8-4, Lubānā, Lubānas novadā Evijai Porukai, personas kods 

xxx. 

4. Saskaņā ar “Administratīvā procesa likuma” 76.panta (2) daļu administratīvo aktu var 

apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu pašvaldībā vai pārsūdzēt Administratīvajā rajona  tiesā 

viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

6.§ 

Par biznesa ideju konkursa nolikuma un komisijas apstiprināšanu 

Ziņo Tālis Salenieks 

       Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 

23.punktu un Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 7.pantu, ņemot vērā  Finanšu un 

attīstības komitejas  27.03.2017., (protokols Nr.4.,11.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –4 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Lana Kunce, Ilgonis Losāns)  PRET – 1 ( Guntis Klikučs), ATTURAS – nav, 

nolemj: 
1. Apstiprināt biznesa ideju konkursa” SĀC LUBĀNĀ” nolikumu. 
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2. Apstiprināt projektu konkursa izvērtēšanas komisijas sastāvu: 

2.1. Tālis Salenieks – komisijas priekšsēdētājs; 

2.2. Rudīte Kolāte - locekle 

2.3. Līga Špune - locekle  

2.4.Ilgonis Losāns - loceklis 

2.5.Guntis Klikučs - loceklis 

2.6.Andris Kļaviņš - loceklis 

2.7.Laila Ozoliņa - locekle 

Pielikumā biznesa ideju konkursa Nolikums.  

 

7.§ 

Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Sogārdi”, Indrānu pagasts 

Lubānas novads nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu  

Ziņo: I.Bodžs 

 

       Īpašuma „Sogārdi”, Indrānu pag., Lubānas nov. (kadastra apzīmējums Nr. 7058 016 0040), 

turpmāk – Īpašums, sastāvā ietilpst trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem Nr. 7058 016 

0040 platība 16,2 ha, Nr.7058 016 0041 platība 8,2 ha un Nr7058 016 0042 platība 5ha. 

Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda, Indrānu pagasta 

zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000565647.  

       Pašvaldībā saņemts M.Zepa pilnvarotās personas J.Ķevera  iesniegums (reģistrēts 

16.09.2016. ar Nr. LUB/2.09/16/19), ar kuru iesniedzējs lūdz atsavināt Lubānas novada 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Sogārdi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk – Atsavināšanas 

likums, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu.  

      Pašvaldības īpašumi atsavināmi saskaņā ar Atsavināšanas likumu, kura 4.panta ceturtās 

daļas 8.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 

atsavināšanu persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas 

tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt 

zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums. Pēc pašvaldības rīcībā 

esošās informācijas secināms, ka ar Indrānu pagasta zemes komisijas 1996.gada 4.septembra 

sēdes lēmumu Nr.32 zeme “Sogārdi”, Indrānu pagastā tika piešķirta pastāvīgā lietošanā ar 

izpirkšanas tiesībām Mārim Zepam, ar Lubānas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu, 

protokols Nr.13, 13.§. 10.p.,  2010.gada 28.decembrī tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības 

Mārim Zepam un 2011.gada 9.maijā noslēgts Zemes nomas līgums Nr.10 starp Lubānas novada 

pašvaldību un Māri Zepu, zemes nomas līgums spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim. Tādējādi 

M.Zeps saskaņā ar šā likuma 4.panta ceturtās daļas. 8.punktu atbilst personu statusam, kuras 

tiesīgas ierosināt publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, kā arī ir iesniegti visi 

Ministru kabineta 01.02.2011.noteikumu Nr. 109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas 

manta” noteiktie dokumenti. 

     Saskaņā ar Pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, Īpašuma atlikusī bilances vērtība uz 

lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda 10458,11 EUR, Īpašuma kadastrālā vērtība 25046 EUR. 

Ievērojot Atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, Pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma 

vērtētāja – Jāņa Freiberga (Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas vērtētāja sertifikāts Nr.5) un 

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

gada 27.februāra novērtējumu, saskaņā ar kuru zemes nekustamā īpašuma iespējamā tirgus 

vērtība ir 46 000 EUR. 

      Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/NOLIKUMS_Par_biznesa_ideju_konkursu.pdf
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/111962-valsts-un-pasvaldibu-ipasuma-privatizacijas-un-privatizacijas-sertifikatu-izmantosanas-pabeigsanas-likums
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mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā 

persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. Pārdošana par brīvu cenu 

saskaņā ar Atsavināšanas likuma, 1.panta 7.punktu ir mantas pārdošana par atsavinātāja 

noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu, savukārt,  nosacītā cena saskaņā ar tā paša 

likuma 1.panta 6.punktu ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas 

likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 

standartiem.  Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 11. un 12. punkts nosaka, ka līdz brīdim, 

kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemes gabala nosacītā cena nedrīkst būt 

zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai attiecīgā 

zemesgabala kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī un atsavināmā neapbūvētā zemesgabala 

nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala 

kadastrālo vērtību vai zemes kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī.  

      Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu 

un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un 

piekto daļu, un Pārejas noteikumu 11. un 12. punktu,  ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas 27.03.2017., (protokols Nr.4.,12.§) atzinumu, 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –5 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
1.      Nodot atsavināšanai Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Sogārdi”, Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā (kadastra numurs 7058 016 0040),  turpmāk – Īpašums, pārdodot par 

brīvu cenu. 

2.      Apstiprināt Īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 46 000 EUR (Četrdesmit seši tūkstoši euro). 

3.      Piedāvāt Mārim Zepam, izmantot pirmpirkuma tiesības uz Īpašumu „Sogārdi”, Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā (kadastra numurs 7058 016 0040). 

4.      Lēmuma izpildi organizēt izpilddirektoram. 

 

 

8.§ 

Par grozījumiem noteikumos „Kārtība, kādā veicami zemsliekšņa iepirkumi (tirgus 

izpēte) Lubānas novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās” 

Ziņo Ivars Bodžs 

Sakarā ar izmaiņām Publisko iepirkumu likumā, pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu, 73. panta pirmās daļas 4. punktu, 

likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas 27.03.2017., (protokols Nr.4.,14.§) atzinumu, 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –5 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
Veikt izmaiņas Lubānas novada domes Noteikumos Nr. 2 „Kārtība, kādā veicami zemsliekšņa 

iepirkumi (tirgus izpēte) Lubānas novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās” (apstiprināti 

ar domes sēdes 30.07.2015. lēmumu protokols Nr. 11, §2), 1. punktā skaitli “3999,99” aizstājot 

ar skaitli 9999,99” un skaitli “13999,99” aizstājot ar skaitli “19999,99”. 

 

Pielikumā aktualizēti 30.07.2015., (protokols Nr.,11, 2.§) NOTEIKUMI.  

 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/NOTEIKUMI_par_kartibu_kada_veicami_zemslieksna_iepirkumi.pdf
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9.§ 

Par Lubānas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

ziņo T.Salenieks 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas nosaka, 

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

cita starpā var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, Izglītības likuma 22.panta 

pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka pašvaldības izglītības iestādes darbojas, pamatojoties uz 

Izglītības likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī iestādes nolikumu, kuru 

apstiprina iestādes dibinātājs, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu, vidusskolas direktores 

Ivetas Peilānes iesniegumu (saņemts pašvaldībā 22.03.2017. un reģistrēts ar 

Nr.LUB/2.08/17/209), ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

22.03.2017., (protokols Nr.3.,1.§) atzinumu, 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –5 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
1. Apstiprināt pašvaldības iestādes “Lubānas vidusskola” nolikumu; 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Lubānas vidusskola nolikumu, kas apstiprināts ar Lubānas novada 

domes 2008.gada 30.oktobra lēmumu, protokols Nr.12., 12§ 

 

Pielikumā Lubānas vidusskolas nolikums.  

 

10.§ 

Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Parka iela 7-17, Lubānā, Lubānas novadā, 

atsavināšanu  rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli 

ziņo Ivars Bodžs 

Lubānas novada dome ar 2014. gada 30. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 11,§ 12) nodeva 

pārdošanai atklātā izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokli Parka ielā 7-17, Lubānā, 

Lubānas novadā, telpu grupas kadastra apzīmējums Nr. 70130050029001-017, ar izsoles  sākuma  

cenu/nosacīto cenu  2900 euro. Uz izsoli, kura tika rīkota 13.01.2015. nepieteicās neviens 

pretendents. 

Ar domes 29.01.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr. 1,§16) tika rīkota nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa Parka ielā 7-17, Lubānā, Lubānas novadā atkārtota izsole, ar izsoles sākuma cenu 2320 

euro (samazinot sākotnējo cenu par 20%). Uz izsoli 17.03.2015. nepieteicās neviens pretendents. 

Ar domes 30.06.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr. 9,§7) tika rīkota nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa Parka ielā 7-17, Lubānā, Lubānas novadā atkārtota izsole ar izsoles sākuma cenu 2320 

euro. Uz izsoli 21.08.2015. nepieteicās neviens pretendents. 

Ar domes 28.08.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr. 12,§3) tika rīkota nekustamā īpašuma – 

dzīvokļa Parka ielā 7-17, Lubānā, Lubānas novadā trešā izsole ar izsoles sākuma cenu 1856 euro 

(samazinot iepriekšējās izsoles sākotnējo cenu par 20%). Uz izsoli 16.10.2015. nepieteicās 

neviens pretendents. 

Laikā no 2016.gada 29.janvāra līdz 2016.gada 1.decembrim dzīvoklis tika izīrēts Aivijai Apsītei 

pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanas ietvaros. 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. punktu, Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 

32. panta otrās daļas 3. punktu, 33. panta pirmo daļu,  ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas 27.03.2017., (protokols Nr.4.,4.§) atzinumu, 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/Vidusskolas_NOLIKUMS.pdf
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Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –5 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns)  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
1. Atsavināt nekustamo īpašumu – dzīvokli Parka ielā 7-17, Lubānā, Lubānas novadā, 

kadastra  Nr. 70139000282 un kopīpašuma 733/12575 domājamās daļas no būves un 

zemes pārdodot to atkārtotā rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli sākot no nosacītās cenas 

2900 euro. 

2.  Noteikt dzīvokļa izsoles slepeno cenu xxx EUR. 

3.  Izpilddirektoram izveidot izsoles komisiju un organizēt nekustamā īpašuma izsoli. 

 

11.§ 
Par atbalstu dalībai izstādē “Uzņēmēju dienas Vidzemē 2017” 2017. gada 19. un 20.maijā 

Ziņo Ivars Bodžs 

 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Vidzemes nodaļa organizē  

izstādi “Uzņēmēju dienas Vidzemē 2017” 2017. gadā 19. un 20.maijā Valmieras kultūras centrā. 

Tās mērķis ir reklamēt Vidzemes uzņēmējus, mājražotājus un amatniekus. Dalību izstādei var 

pieteikt līdz 2017. gada 31.martam.  

2017. gada 10. marta  Lubānas novada tūrisma pakalpojuma sniedzēju sanāksmē tika 

izteikta vēlme piedalīties šajā izstādē. No Lubānas novada izstādei ir pieteikušies:   

 SIA “Hereford Agro”, 

 Biedrība “Lubānas novada amatnieks”, 

 SIA “Aiviekstes klēts”, 

 Lubānas novada Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs. 

 Nepieciešamais ekspozīcijas laukums ir 18 kvadrātmetri (Divas teltis 3 x 3). Novada tūrisma 

pakalpojumu sniedzēji sanāksmē izteikuši lūgumu  pašvaldībai  atbalstīt uzņēmēju dalību šajā 

izstādē, apmaksājot ekspozīcijas laukuma īri un elektrības pieslēgumu. Nepieciešams  

finansējums 329,12 EUR .  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 10 punktu un  21. panta pirmās daļas 2 

punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 27.03.2017., (protokols Nr.4.,6.§) atzinumu, 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –5 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns),  PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
Piešķirt 329,12 EUR (trīs simti divdesmit deviņi EUR 12 centi) no Lubānas novada 

pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem izstādes “Uzņēmēju dienas Vidzemē 2017” 

ekspozīcijas laukuma īrei, izdarot attiecīgus grozījumus 2017.gada pašvaldības budžetā. 

 

12.§ 

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

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

apstiprināšanu 

ziņo I.Bodžs 

Sakarā ar atbalsta pasākumiem uzņēmējdarbībai: 329 euro ekspozīcijas laukuma apmaksu 

izstādei “Uzņēmēju dienas Vidzemē 2017” un 282 euro lektoram seminārā “Atbalsta iespējas 

uzņēmējdarbībai”, kā arī nepieciešamību veikt grozījumus Lubānas Kultūras nama 

ieņēmumu/izdevumu tāmē par 325 euro - samazinot sākotnējo plānu skatuves tērpu iegādei 

Dziesmu un deju svētku lieluzvedumam “Māras zeme” (5200EKK) un palielinot līdzfinansējumu 
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ELFLA projekta aktivitātei (2300.EKK skatuves tērpu iegāde senioru korim “Noskaņa”),  

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

budžetiem” 16.panta 1.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 27.03.2017. protokols 

Nr.4, 12.§. pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –5 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj:    

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „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.3 „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.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra 

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

dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 

Pielikumā Saistošie noteikumi Nr.3, aktualizēti 2017.g.26.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 

 

13.§ 

Par deinstitucionalizācijas (DI) vadības grupas izveidošanu 

ziņo Ivars Bodžs 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 24.punktu un saskaņā ar 

2016.gada 15.marta Sadarbības līguma par projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanu 4.1.punktu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –5 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
Izveidot deinstitucionalizācijas (DI) vadības grupu sekojošā sastāvā: 

1. Iveta Peilāne - Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja; 

2. Ivars Bodžs – pašvaldības izpilddirektors; 

3. Inese Lībere – pašvaldības iestādes “Lubānas novada Sociālais dienests” direktore. 

 

14.§ 

Par papildus finansējuma piešķiršanu Madonas Biznesa inkubatora organizētam 

semināram “Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībai” 

ziņo I.Bodžs 

Pašvaldībā saņemts LIAA Biznesa inkubatoru departamenta Vecākās projektu vadītājas Ivetas 

Vabules  iesniegums, reģistrēts 29.03.2017.  ar  Nr. LUB/2.08/17/245 par finansiālu atbalstu 

Madonas Biznesa inkubatora organizētam semināram “Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībai” 

Lubānā šī gada 12.aprīlī Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā. Nepieciešamais 

finansējums, kas paredzēts lektores Vitas Brakovskas vadītā semināra izdevumu segšanai ir 

281,93 EUR.  Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 10 punktu un  21. panta pirmās 

daļas 2 punktu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –5 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/SAISTOSIE_3_Grozijumi_budzeta.pdf
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nolemj: 

Piešķirt 281,93 EUR (divi simti astoņdesmit viens EUR 93 centi) no Lubānas novada 

pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem Madonas Biznesa inkubatora organizētam 

semināram “Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībai”, izdarot attiecīgus grozījumus 2017.gada 

pašvaldības budžetā. 

 

15.§ 

Par mantojamā nekustamā īpašuma “Indrāni”, Indrānu pag., sadalīšanu un jauna 

nosaukuma piešķiršanu  

ziņo Ivars Bodžs 

       Izskata A. Spridzēna iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 28.03.2017. Nr. LUB/2.10/17/81) par 

nekustamā īpašuma „Indrāni”, Indrānu ciemā, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sadalīšanu.  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –5 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Pieņemt lēmumu “Par mantojamā nekustamā īpašuma “Indrāni”, Indrānu pag., sadalīšanu un 

jauna nosaukuma piešķiršanu” saskaņā ar protokola pielikumu (pielikums nav publiski pieejams). 

 

Sēde slēgta plkst.17.30 

Domes priekšsēdētājs                                                                                        Tālis Salenieks 

 

Protokols parakstīts 2017.gada 6. aprīlī 

 

Protokolēja                                                                                                        Mārīte Kotāne                                                                                          


