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Lubānā 

 

27.04.2017.                                                                                                                          Nr.4    
 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

Sēdi vada                           Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs 

Sēdē piedalās deputāti     Līga  Špune,  Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne  Guntis Klikučs, Ilgonis 

Losāns;  

Sēdē nepiedalās deputāti  Aigars Noviks - aizņemts pamatdarbā;  

                                            Lana Kunce - aizņemta pamatdarbā; 

                                            Laila Ozoliņa - aizņemta pamatdarb.; 

Piedalās administrācijas darbinieki    Ivars Bodžs – izpilddirektors; 

                                                                Ingrīda Logina -galvenā grāmatvede; 

                                                                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 zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu īpašumam "Grāveri" 

2. Par nekustamā īpašuma zemes ierīcības projektu izstrādi- Dzērvenītes iela 3, Dzērvenītes 

iela 5, Dzērvenītes iela 6 un Dzērvenītes iela 7, Lubānā 

3.  Par SIA „Lubānas KP” finansiālās darbības izvērtējumu un ietekmi uz pašvaldības 

budžeta izdevumiem 2017.- 2019.gadā.  

4. Par SIA „AP Kaudzītes” finansiālās darbības izvērtējumu un ietekmi uz pašvaldības 

budžeta izdevumiem 2017.-2019.gadā  

5.  Par Lubānas novada bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu  

6. Par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu 

7. Par papildus finansējuma piešķiršanu Meirānu ciema ielu apgaismojuma izbūvei  

8. Par būvprojekta ekspertīzes finansēšanu 

9. Par finansējuma piešķiršanu lifta –pacēlāja remontam  

10. Par naudas balvas piešķiršanu Iekšlietu ministrijas Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes saņēmējiem 

11. Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu  

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

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

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par darbu un aktivitātēm laika 

posmā no marta domes sēdes līdz aprīļa sēdei. 

04.04.2017. T.Salenieks piedalījās SIA “AP Kaudzītes” gada pārskata sapulcē Gulbenes 

novada Litenes pagasta “Kaudzītēs”. 
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26.04.2017. domes priekšsēdētājs piedalījās LPS domes sēdē Rīgā.  

28.04.2017.domes priekšsēdētājs piedalījās Vidzemes plānošanas reģiona organizētā 

sanāksmē. 

I.Peilāne informē deputātus par Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas kārtējā 

sēdē 24. aprīlī izskatītajiem 3 darba kārtības jautājumiem. No tiem viens jautājums – par 

pašvaldībai piederošu telpu pilsētas centrā – Oskara Kalpaka ielā 4 turpmāku izmantošanu pēc 

nomas līguma pārtraukšanas, kas bija noslēgts ar SIA “Prosperita”, domes sēdes darba kārtībā 

netika iekļauts. 

Arī Finanšu un attīstības komitejas sēdē deputāti apsprieda jautājumu par turpmāku telpas Oskara 

Kalpaka ielā 2 izmantošanu. Deputāti ieteica uzklausīt iedzīvotāju viedokļus. Izpilddirektors Ivars 

Bodžs sniedza pārskatu par marta domes sēdes  lēmumu izpildes gaitu. 

Galvenā grāmatvede I.Logina ionformēja deputātus par 2017.gada budžeta plāna 1.ceturkšņa  

izpildi. 

Pielikumā 2017.gada budžeta  plāna 1. ceturkšņa budžeta izpilde. 

1.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu 

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

(kadastra numurs īpašumam: 7058-016-0092) 

Ziņo: Dace Almane 

           Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par 

Skaidras Bodnieces 2017.gada 21.aprīļa iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 2017.gada 21,aprīlī ar 

Nr. LUB/2.09/17/14) par nekustamā īpašuma „Grāveri”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu 

divos atsevišķos īpašumos. 

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

Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.305 

2000.gada 1.septembrī nostiprināts nekustamais īpašums „Grāveri”, Indrānu pag., Lubānas nov., 

kas sastāv no vienas zemes vienības 25,3 ha platībā. Saskaņā ar īpašnieces iesniegumu nekustamo 

īpašumu vēlas dalīt divos atsevišķos īpašumos, atdalīt zemes vienības daļu ar aptuveno platību 

13,65  ha.  

Īpašuma sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, jo tiek sadalīta zemes 

vienība. Iesniegumam pievienots grafiskais pielikums - zemes robežu plāna kopija, kurā iezīmētas 

atdalāmās zemes vienības daļas robežas. 

Saskaņā ar 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības 

projekta izstrādes noteikumi” 14.punktu, projekta izstrādes nosacījumi nav jāpieprasa: 

- Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, jo uz projektētās teritorijas 

neatrodas valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un projektētā teritorija neatrodas 

valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzības zonu teritorijā; 

- valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Valsts ceļi”, jo projektētā teritorija neatrodas valsts 

autoceļu aizsargjoslā; 

- Dabas aizsardzības pārvaldes, ja projektētajā teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijas, izņemot dabas pieminekļus, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

neitrālo zonu, aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonu, biosfēras 

rezervāta ainavu aizsardzības zonu un aizsargājamo ainavu apvidu, ja tie nav iedalīti 

funkcionālajās zonās; 

Latvijas Republikas „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktā teikts, ka 

zemes ierīcības projektu izstrādā zemes ierīcības darbam: zemes vienību sadalīšanai, 5.panta 

1.punktā teikts, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks attiecībā uz saviem 

īpašumiem. Šī paša likuma 22.pantā teikts, ka zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.  

Vadoties no Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem 

Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas 
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izmantošanas un apbūves noteikumi”, atdalāmā zeme atrodas lauksaimniecībā izmantojamās 

teritorijās, plānojums pieļauj zemesgabalu sadali, noteikts, ka minimālā jaunveidojamā zemes 

vienības platība – 1,0 ha. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 

5.panta 1.punktu, 22.pantu, saskaņā ar 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 14.punktu, vadoties no Lubānas novada 

pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas 

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

ņemot vērā personas iesniegumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas „Administratīvā procesa 

likuma” 67.pantu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.04.2017., (protokols Nr.5.,1.§) 

atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –6 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma „Grāveri”, 

Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058-016-0092, platība – 25,3 ha, sadalei. 

 

Pielikumā:  projekta izstrādes nosacījumi īpašuma sadalei, grafiskais pielikums. 

                                      

2.§ 

Par nekustamā īpašuma zemes ierīcības projektu izstrādi Dzērvenītes iela 3, Lubānā, 

Lubānas novadā, kadastra Nr. 7058 011 0099; Dzērvenītes iela 5, Lubānā, Lubānas 

novadā, kadastra Nr. 7058 011 0098; Dzērvenītes iela 6, Lubānā, Lubānas novadā, 

kadastra Nr. 7058 011 0033; Dzērvenītes iela 7, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 

7058 011 0097 

Ziņo I.Bodžs 

     Lubānas novada pašvaldības dome 2015.gada 24.septembrī (protokols Nr.14 1.§) pieņēma 

lēmumu “Par Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo 

noteikumu izdošanu” , kur grafiskajā daļā tika attēlotas apgrūtinātās teritorijas Dzērvenītes ielas 

izveidošanai, tai skaitā apgriešanās laukums 12x12m strupceļa galā. Lai realizētu lokālplānojumā 

paredzēto Dzērvenītes ielas izveidošanu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 55.panta 

2.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 3. un 4. punktu, 6. pantu un 9.panta otro daļu, ņemot 

vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.04.2017., (protokols Nr.5.,8.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –6 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, atdalot no nekustamā īpašuma Dzērvenītes iela 

3, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 7058 011 0099 Dzērvenītes ielas daļu 120 m2 

platībā, platību precizējot pie robežu iemērīšanas. Zemes gabala robežu pārkārtošanas 

shēma pielikumā. 

1.1. Projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc 

brīvas izvēles. 

1.2.  Zemes ierīcības projekta sadalījuma skici, pirms zemes ierīcības projekta izstrādes, saskaņot 

Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļā un zemes ierīcības projektu iesniegt novada domē 

apstiprināšanai.  

1.3. Zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes robežu plānu izstrādi saskaņā ar lēmuma 1. punktu 

un īpašuma tiesību pārejas reģistrāciju uz pašvaldības vārda finansēt no Lubānas novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

1.4. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un viena mēneša laikā 

no tā spēkā stāšanās dienas to var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 
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2. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, atdalot no nekustamā īpašuma Dzērvenītes iela 

5, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 7058 011 0098 Dzērvenītes ielas daļu 416 m2 

platībā, platību precizējot pie robežu iemērīšanas. Zemes gabala robežu pārkārtošanas 

shēma pielikumā. 

2.1.  Projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama 

pēc brīvas izvēles. 

2.2. Zemes ierīcības projekta sadalījuma skici, pirms zemes ierīcības projekta izstrādes, 

saskaņot Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļā un zemes ierīcības projektu iesniegt 

novada domē apstiprināšanai. 

2.3.  Zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes robežu plānu izstrādi saskaņā ar lēmuma 2. 

punktu un īpašuma tiesību pārejas reģistrāciju uz pašvaldības vārda finansēt no  Lubānas 

novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

2.4.  Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas to var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 

 

3. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, atdalot no nekustamā īpašuma Dzērvenītes iela 

6, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 7058 011 0033 Dzērvenītes ielas daļu 132 m2 

platībā, platību precizējot pie robežu iemērīšanas. Zemes gabala robežu pārkārtošanas 

shēma pielikumā. 

3.1. Projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama 

pēc brīvas izvēles. 

3.2.  Zemes ierīcības projekta sadalījuma skici, pirms zemes ierīcības projekta izstrādes, 

saskaņot Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļā un zemes ierīcības projektu iesniegt 

novada domē apstiprināšanai. 

3.3.  Zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes robežu plānu izstrādi saskaņā ar lēmuma 3. 

punktu un īpašuma tiesību pārejas reģistrāciju uz pašvaldības vārda finansēt no Lubānas 

novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

3.4.  Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas to var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 

 

4. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, atdalot no nekustamā īpašuma Dzērvenītes iela 

7, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 7058 011 0097 Dzērvenītes ielas daļu 120 m2 

platībā, platību precizējot pie robežu iemērīšanas. Zemes gabala robežu pārkārtošanas 

shēma pielikumā. 

4.1. Projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama 

pēc brīvas izvēles. 

4.2.  Zemes ierīcības projekta sadalījuma skici, pirms zemes ierīcības projekta izstrādes, 

saskaņot Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļā un zemes ierīcības projektu iesniegt 

novada domē apstiprināšanai. 

4.3.   Zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes robežu plānu izstrādi saskaņā ar lēmuma 4. 

punktu un īpašuma tiesību pārejas reģistrāciju uz pašvaldības vārda finansēt no  Lubānas 

novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

4.4.  Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un viena mēneša 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas to var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 

 

Pielikumā: zemes gabalu robežu pārkārtošanas shēmas katram lēmumā minētajam 

nekustamajam īpašuma: Dzērvenītes 3, Dzērvenītes 5, Dzērvenītes 6, Dzērvenītes 7.  
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3.§ 

Par SIA „Lubānas KP” finansiālās darbības izvērtējumu un ietekmi uz pašvaldības 

budžeta izdevumiem 2017.-2019.gadā 

Ziņo I.Bodžs 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumiem Nr.643 „Kārtība, kādā 

ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu 

pārskatus un finanšu informāciju” pašvaldībai ir pienākums izvērtēt kapitālsabiedrību finansiālo 

darbību un ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem turpmākajos trīs gados. 

Deputāti izvērtē SIA „Lubānas KP”, reģ.Nr.45403005405 (pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā 

100 procenti) iesniegto 2016.gada pārskatu un citu informāciju par kapitālsabiedrības darbības 

turpināšanas principa piemērošanu (anketa pielikumā) un vadības viedokli par kapitālsabiedrības 

darbību tuvākajā nākotnē. 

SIA „Lubānas KP” pietiek resursu pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai, bet trūkst līdzekļu 

infrastruktūras attīstībai. Ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.04.2017., (protokols 

Nr.5.,4.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –6 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
Pieņemt zināšanai SIA “Lubānas KP”, reģ.Nr.45403005405 (pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā 

100 procenti) 2016.gada pārskatu un paredzēt finansējumu ieguldījumam sabiedrības 

pamatkapitālā, veicot aizņēmumu no Valsts kases 2017. gadā 66775 EUR apmērā siltumapgādes 

infrastruktūras attīstībai – siltumtrases izbūvei Lubānas pilsētā Ozolu ielas 11A katlumājas 

apkalpes rajonā. 

Pielikumā: ANKETA par SIA “Lubānas KP” darbības turpināšanas principu piemērošanu. 

 

4.§ 

Par SIA „AP Kaudzītes” finansiālās darbības izvērtējumu un ietekmi uz pašvaldības 

budžeta izdevumiem 2017.-2019.gadā 

Ziņo I.Bodžs 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumiem Nr.643 „Kārtība, kādā 

ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu 

pārskatus un finanšu informāciju” pašvaldībai ir pienākums izvērtēt kapitālsabiedrību finansiālo 

darbību un ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem turpmākajos trīs gados. 

Deputāti izvērtē SIA „AP Kaudzītes”, reģ.Nr.44103026358 (pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā 

8,06401 procenti) 2016.gada pārskatu un vadības viedokli par kapitālsabiedrības darbību tuvākajā 

nākotnē, kas visticamāk ļaus kapitālsabiedrībai turpināt savu darbību vismaz vienu gadu pēc 

pārskata gada beigu datuma nesaņemot pašvaldības ieguldījumu. Ņemot vērā Finanšu un attīstības 

komitejas 24.04.2017., (protokols Nr.5.,5.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR 6– (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
Pieņemt zināšanai kapitālsabiedrības SIA „AP Kaudzītes”, reģ.Nr.44103026358 (pašvaldības 

līdzdalība pamatkapitālā 8,06401 procenti) 2016.gada pārskatu, neparedzot pašvaldības budžeta 

finansējumu turpmākajiem trīs gadiem. 

 

 SIA „AP Kaudzītes” 2016.gada pārskats (kopija).  

 

5.§ 

Par Lubānas novada bāriņtiesas Ētikas kodeksa apstiprināšanu 

Ziņo I.Bodžs 

Izskatot Lubānas novada bāriņtiesas ētikas kodeksa projektu, konstatēts, ka projekts 

izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu regulējumam un apstiprināms ar domes lēmumu. 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/anketa_LubanasKP.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/AP_Kaudzites_gada_parskats_2016.pdf


Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 41. panta pirmās 

daļas 2. punktu, Bāriņtiesu likuma 4. panta trešo daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas 24.04.2017., (protokols Nr.4.,1.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6(Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt Lubānas novada bāriņtiesas Ētikas kodeksu. 

2. Lubānas novada bāriņtiesas ētikas kodekss stājas spēkā ar šī lēmuma pieņemšanas 

brīdi. 

Pielikumā: Noteikumi Nr.4 “Lubānas novada bāriņtiesas Ētikas kodekss.” 

6.§ 
Par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu 

Ziņo I.Bodžs 

Ar Lubānas novada domes 2012. gada 25. oktobra lēmumu par Lubānas novada 

bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem tika iecelta Dace Mežsarga, personas kods XXX. 

2017. gada 25. oktobrī beidzas Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas pilnvaru termiņš. 

Atsaucoties uz likuma “Par pašvaldībām” 69.panta ceturto daļu, kur teikts, ka pašvaldības 

izpilddirektors ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, 

ierosinu uz jaunu termiņu par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Daci Mežsargu. 

Ir saņemta informācija no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Noziedzīgo nodarījumu 

uzskaites nodaļas (reģistrēts pašvaldībā 22.03.2017. Nr. LUB/2.08/17/219) un Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas (reģistrēts pašvaldībā 27.04.2017.Nr. LUB/2.08/17/338), kas apliecina, 

ka nav šķēršļu šādai izvēlei. 

Pamatojoties uz LR likuma Par pašvaldībām 21. panta 26. punktu, Bāriņtiesu likuma 9. panta 

pirmo daļu, kas nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne 

mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgās pašvaldības dome uz pieciem gadiem, 

Bāriņtiesu likuma 9. panta trešo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības dome ne vēlāk kā sešus mēnešus 

pirms bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa 

pilnvaru termiņa beigām ievēlē bāriņtiesas sastāvā personu, kura līdz šajā likumā noteikto 

pienākumu pildīšanas uzsākšanai apgūst šā likuma 10. panta ceturtajā daļā minēto mācību 

programmu, Bāriņtiesu likuma 9. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka, organizējot bāriņtiesas 

priekšsēdētāja amata vēlēšanas, attiecīgās pašvaldības dome izprasa no Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijas atzinumu par bāriņtiesas darbību pēdējo triju gadu periodā, ņemot vērā 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 24.04.2017., (protokols Nr.4.,2.§) 

pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –6 (Tālis Salenieks, Līga Špune, 

Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Ievēlēt Daci MEŽSARGU, personas kods xxx, deklarētā dzīvesvieta xxx,  Lubānas 

novadā, par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ar 2017.gada 26. oktobri. 

2. Noteikt Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja pilnvaru termiņu no 2017. gada 26. 

oktobra līdz 2022. gada 25. oktobrim. 

 

7.§ 

Par papildus finansējuma piešķiršanu Meirānu ciema ielu apgaismojuma izbūvei 

Ziņo Ivars Bodžs 

      Izskatot iepirkuma rezultātus, kurš veikts saskaņā ar pašvadības 30.07.2017. noteikumiem 

Nr.2 „Kārtība, kādā veicami zemsliekšņa iepirkumi (tirgus izpēte) Lubānas novada pašvaldības 

iestādēs un struktūrvienībās” tiek konstatēts: 

1. 2017.gada pašvaldības budžetā tika paredzēts 11200 EUR finansējums apgaismojuma 

izbūvei. 

2. Iepirkumā zemāko cenu nosolīja SIA “Elbra” – 13063,10 EUR ar PVN 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/Noteikumi_Nr_4_Barintiesas_etikas_kodekss.pdf
http://likumi.lv/doc.php?id=139369#p10


3. Papildus nepieciešams finansējums 1863,10 EUR. 

       Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15. panta 2. punktu un  21. panta pirmās daļas 2 

punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.04.2017., (protokols Nr.5.,6.§) atzinumu, 

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

Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Piešķirt papildus 1863,10 (viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit trīs euro un 10 centi) EUR 

finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem 

ielu apgaismojuma izbūvei Meirānu ciemā, izdarot attiecīgus grozījumus 2017.gada 

pašvaldības budžetā. 

8.§ 

Par būvprojekta ekspertīzes finansēšanu 

Ziņo I.Bodžs 

Pamatojoties uz Lubānas novada 28.01.2016. domes lēmumu (protokols Nr. 1, §7) “Par pasākumā 

"Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietverto ceļu saraksta apstiprināšanu” 

un 25.02.2016.domes lēmumu (protokols Nr. 2, §8) “Par novada Integrētās attīstības programmas 

2012.-2018. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu” ir izstrādāts pašvaldības grants ceļa Jaunie 

kapi-Birznieki-Dambīši pārbūves projekts. Projektā ir iekļauta arī tilta pār Liedi pārbūve, kas, 

atbilstoši Būvju iedalījumam grupās atbilstoši būvniecības procesam, ir trešās grupas būve. 

Ministru kabineta 2014. gada 19. augustā noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 43. pantā 

ir teikts: “Būvprojekta ekspertīze ir obligāta trešās grupas būvju būvprojektiem, izņemot būves 

nojaukšanas būvprojektam”, 45. pantā teikts: “Ja būvprojekta ekspertīze ir obligāta vai to pieprasa 

būvvalde, pamatojot ekspertīzes nepieciešamību, būvprojekta ekspertīzes veicēju izvēlas 

pasūtītājs”. 

Ir veikta cenu aptauja Būvprojekta ekspertīzes veikšanai būvprojekta būvkonstrukciju sadaļai 

“Tilta pār Liedes upi atjaunošana”, kas ietilpst būvprojektā “Autoceļa “Jaunie kapi – Birznieki – 

Dambīši” posma pārbūve”, no iesniegtajiem piedāvājumiem ir izvēlēts SIA “BT projekts” 

piedāvājums veikt būvprojekta ekspertīzi par līgumcenu 4235,00 euro. Būvprojekta ekspertīzes 

izdevumi ietilpst projekta attiecināmajās izmaksās. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  

15. panta 2. punktu un  21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 

24.04.2017., (protokols Nr.5.,3.§) atzinumu, 

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

Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

          Piešķirt 4235,00 (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci) EUR  finansējumu no Lubānas 

novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem ekspertīzes veikšanai 

būvprojekta būvkonstrukciju sadaļai “Tilta pār Liedes upi atjaunošana”, kas ietilpst būvprojektā 

“Autoceļa “Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši” posma pārbūve”, izdarot attiecīgus grozījumus 

2017. gada pašvaldības budžetā. 

 

9.§ 

Par finansējuma piešķiršanu lifta –pacēlāja remontam 

ziņo I.Bodžs 

    Izskatot Sociālā dienesta direktores I.Līberes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 04.04.2017. 

Nr.2.08/257) par naudas līdzekļu piešķiršanu lifta – pacēlāja remontam Sociālā dienesta ēkā 

Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā un klāt pievienoto uzņēmēja SIA “Rol – Automatik” 

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

Finanšu un attīstības komitejas 24.04.2017., (protokols Nr.5.,2.§) atzinumu, 

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

Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Piešķirt finansējumu 2202,20 EUR (divi tūkstoši divi simti divi euro un  20 centi ) 

lifta – pacēlāja remontam Sociālā dienesta ēkā Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, 



Lubānas novadā. 

2. Finansējumu piešķirt no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, izdarot 

attiecīgus grozījumus 2017.gada pašvaldības budžetā. 

10.§ 

Par naudas balvas piešķiršanu Iekšlietu ministrijas Černobiļas atomelektrostacijas  

avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmes saņēmējiem 

Ziņo T.Salenieks 

Lubānas novada pašvaldība 2016. gada 21. oktobrī ir saņēmusi Madonas novada 

pašvaldības vēstuli (reģ. Nr.LUB/2.08/16/928), kurā sniegta informācija par Černobiļas 

atomelektrostacijas (Černobiļas AES) avārijas seku likvidēšanas dalībnieka, ar Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi apbalvotā Daiņa Kļaviņa 

iniciatīvu apzināt Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekus un izvirzīt apbalvošanai ar 

Iekšlietu ministrijas īpaši izveidoto Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka 

piemiņas zīmi. Madonas novada pašvaldība aicina arī mūsu pašvaldību atbalstīt šo iniciatīvu un 

apzināt  mūsu novadā dzīvojošos Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekus. 

 Lubānas novada pašvaldība ir apzinājusi potenciālos apbalvojuma saņēmējus. Iekšlietu 

ministrija pasniegs Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi mūsu 

novada iedzīvotājiem- Guntaram Stepānam, dzīvo “Pārupes”, Indrānu pagasts, Mārim Valeram, 

dzīvo “Ozolsalas”, Indrānu pagasts, Jānim Garlo, dzīvo Brīvības iela 9-16, Lubāna, Aldim 

Vasiļevskim, dzīvo Jaunā iela 15, Lubāna (apbalvojumu saņems sieva Sandra Vasiļevska, jo Aldis 

Vasiļevskis pašlaik neatrodas Latvijā), Gunārs Slaviks, miris 04.09.1999. (apbalvojumu saņems 

sieva Ilona Slavika), Aivars Mednis miris 23.10.2016. (apbalvojumu saņems meita Solvita 

Medne-Novika). Apbalvojumus paredzēts svinīgi pasniegt 2017. gada 27. aprīlī Madonas pilsētas 

kultūras namā. 

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

Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

 Piešķirt Iekšlietu ministrijas Černobiļas atomelektrostacijas  avārijas seku likvidēšanas 

dalībnieku piemiņas zīmes saņēmējiem- Guntaram Stepānam, personas kods: xxx, Mārim 

Valeram, personas kods: xxx, Jānim Garlo, personas kods: xxx, Sandrai Vasiļevskai, personas 

kods: xxx, Ilonai Slavikai, personas kods: xxx, Solvitai Mednei-Novikai, personas kods: xxx, 

naudas balvu 38,96 EUR (pirms nodokļu nomaksas). 

 Finansējumu šim mērķim paredzēt no pašvaldības 2017. gada budžeta brīvajiem 

nesadalītajiem līdzekļiem.  

 Naudas balvu svinīgi pasniegt 2017. gada 27. aprīlī Madonas pilsētas kultūras namā. 

 

11.§ 

Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu 

Ziņo I.Bodžs 

Atbilstoši Ministru kabineta 11.03.2008. Noteikumu Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts 

autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtību” 24.punkta prasībām, kas 

nosaka, ka: “Pašvaldību speciālo budžetu (pašvaldību ceļu fondu) plāno vidējā (triju gadu) 

termiņā…..” ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.04.2017., (protokols Nr.5.,7.§) 

atzinumu, 

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

Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne) PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Apstiprināt pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa plānu 2017.-2019.gadam. 

 

Pielikumā:  ceļu fonda vidējā termiņa (3 gadu) plāns. 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/celu_fonda_3_gadu_plans.pdf


 

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 papildus finansējuma nepieciešamību būvprojekta ekspertīzei projektam “Jaunie 

kapi-Birznieki-Dambīši” un Meirānu ciema ielu apgaismojuma izbūvei, saņemtajiem Lubānas 

Kultūras nama direktores V.Puzules, Meirānu Tautas nama vadītājas I.Aizsilnieces un Lubānas 

Sociālā dienesta direktores iesniegumiem par līdzekļu piešķiršanu neatliekamiem, iepriekš 

neplānotiem pirkumiem un remontiem, naudas balvu izmaksai Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kā arī nepieciešamību veikt grozījumus Lubānas tūrisma 

un kultūrvēsturiskā mantojuma centra ieņēmumu/izdevumu tāmē,  pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu, ņemot 

vērā Finanšu un attīstības komitejas 24.04.2017. protokols Nr.5, 10.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –6 (Tālis Salenieks, Līga 

Špune, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns, Iveta Peilāne), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj:    

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4 „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 triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami 

pašvaldības mājas lapā internetā. 

Pielikumā: saistošie noteikumi Nr.4 “Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 

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

 ar pielikumiem. 

 

Sēde slēgta 17.30 

 

      Domes priekšsēdētājs            (personiskais paraksts)                    Tālis Salenieks 

 

Protokols parakstīts 2017.gada  8.maijā. 

 

Protokolēja                            (personiskais paraksts)                       Mārīte Kotāne       

         

 

http://www.lubana.lv/images/saistosie/Saistosie_not_4_grozijumi_2017_gada_budzeta.pdf
http://www.lubana.lv/images/saistosie/Saistosie_not_4_grozijumi_2017_gada_budzeta.pdf
http://www.lubana.lv/images/saistosie/grozitais_budzets_pielikumi.xls

