
 

1 

 

 

    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 

29.06.2017.                                                                                                                             Nr.8    
 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

Sēdi vada                              Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs 

Sēdē piedalās deputāti      Līga  Špune,  Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne , Inguna Kaņepone,    

Sandra Valaine, Lana Kunce; Māris Valers  (uzsāk darbu sēdē no 

plkst. 15.30 - 7.darba kārtības jautājuma izskatīšana); 

Sēdē nepiedalās deputāts                      Guntis Klikučs - aizņemts pamatdarbā;  

                                                                 Lana Kunce - atvaļinājumā  pamatdarbā 

Piedalās administrācijas darbinieki    Ingrīda Logina -  galvenā grāmatvede 

Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste 

                                                                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 

maija  domes sēdes lēmumu izpildi. 

1. Par biznesa ideju konkursa "Sāc Lubānā" rezultātu apstiprināšanu  

2. Par nekustamā īpašuma "Žubītes", Indrānu pag. sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu  

3. Par nekustamā īpašuma “Aiviekstes” Indrānu pag. un “Aiviekstenes” Indrānu pag. 

apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu  

4. Par ceļa servitūta dzēšanu īpašumam Rugāju iela 12, Lubāna, Lubānas novads  

5. Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu "Kalves", Indrānu pag., Lubānas nov.  

6. Par Lubānas novada pašvaldības 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšanu  

7. Par Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatora apstiprināšanu  

8. Par Meirānu feldšeru- vecmāšu punkta darbības turpināšanu  

9. Par asistenta pakalpojuma apmaksai paredzēto finanšu līdzekļus atmaksu valsts budžetā  

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

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

11. Par aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases  

12. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 

vecāku ēdināšanas maksas un pašvaldības dotācijas daļas apstiprināšanu  

13. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, vecāku 

ēdināšanas maksas un pašvaldības dotācijas daļas apstiprināšanu  

14. Par darbinieku ēdināšanas maksu Lubānas vidusskolā  
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15. Par siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas deleģēšanu privātpersonai 

16. Par domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ikgadējo atvaļinājumu  

 

Domes priekšsēdētājs  Tālis Salenieks sniedz pārskatu par domes sēžu starplaikā notikušajām 

aktivitātēm, veiktajiem komandējumiem. 

10.jūnijā domes priekšsēdētājs T.Salenieks piedalījās  Lubānas ev.lut. dievnama 145 gadu un 

draudzes  170 gadu jubilejas dievkalpojumā un amata krusta pasniegšanas ceremonijā draudzes 

palīgmācītājam Reinim Bikšem. 

14. jūnijā domes priekšsēdētājs piedalījās atceres brīdī pie piemiņas akmens Aiviekstes krastā. kas 

notika komunistiskā terora upuru atcerei. 

Sakarā ar izpilddirektora Ivara Bodža atrašanos komandējumā, T.Salenieks sniedz ziņojumu par 

maija domes sēdes lēmumu izpildi. Ziņojumu var skatīt sēdes 1.pielikumā.  

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta Peilāne ziņo par šīs 

komitejas sēdē apspriestajiem jautājumiem, kas nav iekļauti domes sēdes darba kārtībā: 

Komitejas sēdē   ziņojumu par 5 mēnešu darbību sniedza Kultūras nama direktore Velga Puzule. 

Sporta darba organizators Māris Valainis informēja komitejas locekļus par gatavošanos Ģimeņu 

sporta dienai.  Pārējie jautājumi ir iekļauti domes sēdes darba kārtībā.  

 

1.§ 

Par biznesa ideju konkursa "Sāc Lubānā" rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo T.Salenieks 

Ņemot vērā biznesa ideju konkursa” SĀC LUBĀNĀ” izvērtēšanas komisijas (apstiprināta domes 

sēdē 30.03.2017., prot.Nr.3; 6.§) 29.05.2017. un 26.06.2017. sēžu lēmumus un  Finanšu un 

attīstības komitejas 26.06.2017. sēdes (protokols Nr.7; 1.§) atzinumu, 

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

Špune,  Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

                                                              nolemj: 

1. Piešķirt Katrīnai Valainei projekta biznesa ideju konkursā “Sāc Lubānā” realizēšanai 

234,44 EUR (Divi simti trīsdesmit četri euro 44 centi). 

2. Piešķirt Annijai Jacei projekta biznesa ideju konkursā “Sāc Lubānā” realizēšanai 3882,78 

EUR (Trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divi euro 78 centi). 

3. Piešķirt Jānim Studeram projekta biznesa ideju konkursā “Sāc Lubānā” realizēšanai 

3882,78 EUR (Trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divi euro 78 centi). 

4. Atzīt kā mazāk prioritārus Intara Ābola, Daces Feldmanes, Astrīdas Ločmeles, Andas 

Paulas Bidiņas iesniegtos pieteikumus konkursā atbalstīto projektu kontekstā un 

finansējumu nepiešķirt 

 

Deputāte Sandra Valaine balsošanā par 1.darba kārtības jautājumu nepiedalās kā 

ieinteresētā persona. 

 

 

 

https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000040
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2.§  

Par nekustamā īpašuma „Žubītes”, Indrānu pag., Lubānas nov.,  

sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo Dace Almane. 

2017.gada 9.jūnijā Lubānas novada pašvaldībā saņemts Jāņa Siksalieša iesniegums,  

(reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.09/17/19), ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 

„Žubītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., divos atsevišķos īpašumos, kā arī noteikt lietošanas mērķi 

un  piešķirt nosaukumu atdalītajai zemes vienībai. 

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

Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 186 

1998.gada 17.augustā nostiprināts nekustamais īpašums „Žubītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., 

kadastra numurs: 70580040041, kas sastāv no trīs zemes vienībām 10,3 ha kopplatībā. Saskaņā ar 

iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos īpašumos, atdalīt divas 

zemes vienības: kadastra apzīmējums 7058 004 0033 ar platību 3,1 ha un kadastra apzīmējums 

7058 004 0041 ar platību 2,9 ha. Īpašuma sadalīšanai nav nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības 

projektu, jo tiek atdalītas zemes vienības kā atsevišķas norobežotas zemes vienības ar kadastra 
numuriem un to robežas netiek pārkārtotas, līdz ar to, atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8. 
pantam.  

Latvijas Republikas likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 11.panta pirmajā 

daļā teikts, ka „sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu”, 19.panta 

pirmajā daļā teikts, ka „pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, kadastra informācijas 

sistēmā drīkst sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma 

objektos”, 1.panta 14.punktā teikts, ka „nekustamā īpašuma nosaukums ir ar pašvaldības lēmumu 

nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese”, 84.pantā teikts, ka 

„ziņas, kas nepieciešamas Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai, Valsts zemes dienestam 

sniedz nekustamā īpašuma īpašnieks, .. ziņas sniedz dokumenta veidā”; Ministru kabineta 

2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktā teikts, ka 

„lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa”, Ministru 

kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu 

aktualizācijas noteikumi” 46.1.punktā teikts, ka „nekustamo īpašumu Kadastra informācijas 

sistēmā reģistrē ja no Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma atdala vienu vai 

vairākus nekustamā īpašuma objektus”, savukārt saskaņā ar šo noteikumu 47.punktu „lai 

nekustamo īpašumu reģistrētu Kadastra informācijas sistēmā, ierosinātājs iesniegumam pievieno 

vietējās pašvaldības lēmumu par nekustamā īpašuma nosaukumu”, 71.2. punktā teikts, ka „kadastra 

datus par zemes vienību Kadastra informācijas sistēmā aktualizē, pamatojoties uz vietējās 

pašvaldības vai valsts institūcijas ziņām par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai 

maiņu”. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus, saskaņā ar personas iesniegumu, pamatojoties uz „Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma” 11.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo daļu, 1.panta 14.punktu, 84.pantu, saskaņā ar 

Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.punktu,  

ņemto vērā Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta 

reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 46.1.punktu, 47.punktu, 71.2.punktu, 

ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 26.06.2017. sēdes (protokols Nr.7; 3.§) atzinumu, 

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

Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

                                                              nolemj: 

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Žubītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., 
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kadastra numurs īpašumam: 7058 004 0041, divos atsevišķos īpašumos: 

1. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058 

004 0033, platība – 3,1 ha un 7058 004 0041, platība 2,9 ha. Atdalītajai zemes vienībai 

piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Žuburi”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt 

zemes lietošanas mērķi abām zemes vienībām: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); 

2. Paliekošais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības: 7058 001 0045, platība 

– 4,3 ha, īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods: 0101); īpašumam saglabāt nosaukumu „Žubītes”, Indrānu pag., 

Lubānas nov. 

 

3.§  

Par  nekustamā īpašuma “Aiviekstes” Indrānu pag., Lubānas nov. un 

“Aiviekstenes” Indrānu pag., Lubānas nov., apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķu noteikšanu 

Ziņo Dace Almane 

2017.gada 6.jūnijā saņemts Valtera Babra, deklarētā adrese: xxx, iesniegums (Lubānas 

novada pašvaldībā reģistrēts 06.06.2017. Nr. LUB/2.09/17/17) kurā lūgts atļaut apvienot divus 

blakus esošu īpašumus “Aiviekstes” Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra Nr. 7058 012 0047 un 

“Aiviekstenes” Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra Nr.7058 012 0051, piešķirt vienotu adresi un 

nosaukumu.   

Ņemot vērā  Valtera Babra ierosinājumu -  apvienot zemes vienības “Aiviekstes” Indrānu pag., 

Lubānas nov., kadastra Nr.: 7058 012 0047 un  “Aiviekstenes” Indrānu pag., Lubānas nov., 

kadastra Nr.: 7058 012 0051, un pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, kā arī Finanšu un attīstības komitejas 26.06.2017. sēdes (protokols Nr.7; 4.§) atzinumu, 

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

Špune,  Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  

                                                              nolemj: 

1. Atļaut apvienot Valteram Babrim, personas kods: xxx, piederošās zemes vienības 

“Aiviekstes” Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra nr.: 7058 012  0047 kopējā platība 

0,1769 ha un  “Aiviekstenes” Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra Nr.: 7058 012 0051 

kopējā platība 1,5 ha. 

2. Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu un adresi: Aiviekstes” Indrānu pag., 

Lubānas nov., LV- 4830 

3. Jaunizveidotajam īpašumam, kurš sastāvēs no divām zemes vienībām piešķirt 

lietošanas mērķi: kas katrai zemes vienībai ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (klasifikatora kods 0101). 

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad 

tas paziņots adresātam. Uzskatāms, ka administratīvais akts stājas spēkā septītajā dienā pēc tā 

nodošanas pastā.  

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā  viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas.  
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4.§ 

Par ceļa servitūta dzēšanu īpašumam Rugāju iela 12, Lubānā, Lubānas novadā 

Ziņo Dace Almane 

Lubānas novada pašvaldībā 2017.gada 21.jūniijā  saņemts Ivetas Pērkones, deklarētā 

dzīvesvieta xxx iesniegums ar lūgumu izslēgt no īpašuma Rugāju iela 12, kadastra Nr. 7058 005 

0039, Lubāna, Lubānas novads, ceļa servitūtu 0,02 ha platībā, kas tika nodibināts 1999.gada 

14.oktobrī Lubānas pilsētas zemes komisijas lēmums Nr. 70, #3.  

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu 

saistītos apstākļus, saskaņā ar personas iesniegumu, pamatojoties uz visu iepriekš minēto, kā arī 

ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 26.06.2017. sēdes (protokols Nr.7; 5.§) atzinumu, 

 

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

Špune, Sandra Valaine,  Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  

                                                              nolemj: 

Dzēst nekustamajam īpašumam Rugāju iela 12, Lubāna, Lubānas novads, kadastra 

numurs 7013 005 0039, noteikto apgrūtinājumu – ceļa servitūts – 0,02 ha platībā, kas reģistrēts 

Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000052401. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 

dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). 

 

5.§ 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu "Kalves", Indrānu pag., 

Lubānas nov. 

Ziņo D.Almane 

Lubānas novada pašvaldībā 2017.gada 15.jūnijā saņemts Normunda Bodnieka, personas 

kods: xxx, deklarētā dzīvesvieta xxx iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 15.06.2017. Nr. 

LUB/2.09/17/20), ar lūgumu piešķirt nosaukumu Normundam Bodniekam piederošā sadalītā 

īpašuma  „Grāveri”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, kadastra Nr. 7058 016 0092, atsevišķi 

atdalītajam zemes gabalam ar aptuveno platību 11,65 ha „Kalves”, Indrānu pagasts, Lubānas 

novads.  

Ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas 26.06.2017. sēdes (protokols Nr.7; 6.§) 

pozitīvo atzinumu, 

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

Špune, Sandra Valaine,  Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  

                                                              nolemj: 

1. Piešķirt jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam nosaukumu „Kalves”, Indrānu 

pagasts, Lubānas novads, un saglabāt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

2. Saglabāt nosaukumu atlikušajam nekustamajam īpašumam: „Grāveri”, Indrānu 

pagasts, Lubānas novads kadastra Nr. 7058 016 0092. un saglabāt lietošanas mērķi – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās 

dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses). 

 
 

https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000035
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6.§ 

Par Lubānas novada pašvaldības 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

Ziņo Renāte Čačka 

     Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

nosaka, ka tikai dome var apstiprināt gada publisko pārskatu, LR Likuma “Par budžetu un 

finanšu vadību” 14.panta 3.daļu, LR Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumu Nr.413 

„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, kā arī Finanšu un attīstības komitejas 

26.06.2017. sēdes (protokols Nr.7; 11.§) atzinumu, 

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

Špune, Sandra Valaine,  Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2016. gada publisko pārskatu. 

2. Publisko pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai 

ministrijas mājaslapā. 

Pielikumā. 2016. gada publiskais pārskats 

Publiskais pārskats papīra formā lietvedībā atrodams pastāvīgi glabājamās dokumentu lietā 

“Gada publiskais pārskats”.  

Darbu domes sēdē uzsāk deputāts Māris Valers. 

 

7.§ 

Par Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatora apstiprināšanu 

  Ziņo Tālis Salenieks 
Ņemot vērā Ineses Līberes 2017.gada 12.maija iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 13.05.2017. 

Nr.LUB/2.10/17/195) ar lūgumu atbrīvot viņu no veselīgo pašvaldību tīkla koordinatora 

pienākumu pildīšanas un sporta pasākumu organizatora Māra Valaiņa piekrišanu veikt  veselīgo 

pašvaldību tīkla koordinatora pienākumus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 24.punktu,  ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komitejas 

21.06.2017. (protokols Nr.6; 4.§) atzinumu, 

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

Špune, Māris Valers,  Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

1. Atbrīvot Inesi Līberi personas kods: xxx no veselīgo pašvaldību tīkla koordinatora 

pienākumu pildīšanas ar 2017.gada 30.jūniju. 

2. Iecelt Māri Valaini personas kods: xxx par veselīgo pašvaldību tīkla koordinatora ar 

2017.gada 1.jūliju. 

 

Deputāte Sandra Valaine balsojumā nepiedalās kā ieinteresētā persona. 

 

8.§ 

Par Meirānu feldšeru- vecmāšu punkta darbības turpināšanu 

Ziņo Tālis Salenieks 

     Ņemot vērā radušos situāciju Meirānu feldšeru – vecmāšu punktā sakarā ar darbinieka 

iesniegto darba līguma uzteikumu un lai izpildītu likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 6.punktā noteikto vienu no pašvaldības funkcijām – nodrošināt veselības aprūpes 

http://lubana.lv/images/Dokumenti/Publiskais_parskats/Publiskais_parskats_2016.pdf
https://dvs-lubana.namejs.lv/Portal/Meetings/AgendaItem?agendaItemId=1000043
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pieejamību un ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komitejas 

21.06.2017. (protokols Nr.6; 3.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR - 7(Tālis Salenieks, Līga  

Špune, Sandra Valaine,  Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Māris 

Valers), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

n o l e m j: 

1. Nodrošināt turpmāko Meirānu feldšeru – vecmāšu punkta darbību. 

2. Izsludināt pieteikšanos uz ārsta palīga vakanci. 

9.§ 

Par asistenta pakalpojuma apmaksai paredzēto  finanšu līdzekļus atmaksu valsts 

budžetā 

Ziņo Tālis Salenieks 

      Atsaucoties uz Labklājības Ministrija 2016.gada 22.un 23.novembrī veikto pārbaudi uz 

vietas Lubānas novada sociālajā dienestā (turpmāk – dienests) par asistenta pakalpojuma 

nodrošināšanu Lubānas novadā periodā no 2016.gada janvāra līdz oktobrim, 2017.gada 

3.marta pārbaudes aktu Nr.2016-1 (41-1-06.7/1), Labklājības ministrijas 15.06.2017. lēmumu 

Nr. 25-4-03/1004, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu 

un Finanšu un attīstības komitejas 26.06.2017. atzinumu (protokols Nr.7, 13.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR - 7 (Tālis Salenieks, Līga  

Špune, Sandra Valaine,  Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone,. Māris Valers), 

PRET – nav, ATTURAS – nav,  

                                                              nolemj: 

1. Uzdod Sociālajam dienestam atmaksāt valsts budžetā asistenta pakalpojuma apmaksai 

paredzētos, nepamatoti pieprasītos, finanšu līdzekļus 2 307,25 euro (divi tūkstoši trīs simti 

septiņi euro 25 centi) apmērā. 

2. Atmaksu veikt  no iestādes Sociālajam dienestam un aprūpei mājās atlīdzībai paredzētajiem 

līdzekļiem, izdarot grozījumus 2017.gada budžetā. 

 

10.§ 

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

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

Ziņo Ingrīda Logina 

Sakarā ar papildus finansējuma nepieciešamību portatīvās datortehnikas iegādei 

jaunievēlēto deputātu darbam, ceļazīmju - virziena rādītāju iegādei, dāvanu komplektiem 

“Simtgades bērni”, tautas deju kolektīva “Meirāni” dalībai Senioru dienās Ventspilī, 

apbedīšanas pabalsta izmaksai Meirānu Tautas nama darbiniecei sakarā ar tuvinieka nāvi, kā arī 

nepieciešamību veikt grozījumus Lubānas novada Sociālā dienesta ieņēmumu/izdevumu tāmē, 

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

budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, 

apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 26.06.2017. 

(protokols Nr.7; 10.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR –; PRET –, ATTURAS –

nolemj: 

    

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 

2017.gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada 

budžetu””  

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

pašvaldības mājas lapā internetā. 

Pielikumā Saistošie noteikumi Nr.6 

 

11.§ 

Par aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases 

Ziņo Ingrīda Logina 

        Saskaņā ar Lubānas novada Integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam 

Investīciju plāna 6.punktu “Centralizētas siltumapgādes sistēmas attīstība, rekonstruējot kaltu 

mājas un siltumtrases” un atbilstoši 24.11.2016. Latvijas Republikas likuma “Par valsts budžetu 

2017.gadam” 15.panta 2.7.punktam, kas nosaka, ka 2017.gadā pašvaldībām ir tiesības ņemt 

aizņēmumus to prioritāro investīciju projektu īstenošanai 400 000 euro apmērā, ņemot vērā 

Finanšu un attīstības komitejas 26.06.2017. (protokols Nr.7; 10.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR - 7 (Tālis Salenieks, Līga  

Špune, Sandra Valaine,  Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Māris Valers), 

PRET – nav, ATTURAS – nav,  

                                                              nolemj: 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 62 525 EUR (sešdesmit divi tūkstoši pieci simti 

divdesmit pieci euro) uz 30 (trīsdesmit) gadiem ar Valsts kases noteikto mainīgo 

procentu likmi, ar procentu likmes fiksēšanu ik pēc viena gada, ieguldījumam SIA 

“Lubānas KP” pamatkapitālā projekta “Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā, Lubānā, 

Lubānas novadā” īstenošanai. Pašvaldībai piederošo daļu skaits kapitālsabiedrībā - 100 

procenti 

2. Aizņēmuma pamatsummu un procentu maksājumu atmaksu garantēt ar pašvaldības 

budžeta līdzekļiem atbilstoši pievienotajam aizņēmuma atmaksas grafikam. 

Pielikumā: aizņēmuma atmaksas grafiks. 

 

12.§ 

Par pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” ēdināšanas pakalpojumu cenas 

apstiprināšanu, vecāku ēdināšanas maksas un pašvaldības dotācijas daļas 

apstiprināšanu 

Ziņo Ingrīda Logina 

      Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 

Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.06.2017. sēdes protokols Nr.7; 7.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR - 7 (Tālis Salenieks, Līga  

Špune, Sandra Valaine,  Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Māris Valers), 

PRET – nav, ATTURAS – nav,  

                                                              nolemj: 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma cenu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” 

- brokastis 0,45 EUR par porciju; 

- pusdienas 1,34 EUR par porciju; 

- launags 0,50 EUR par porciju. 

2. Apstiprināt vecāku maksu par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”: 

- brokastis 0,28 EUR par porciju; 

- pusdienas 1,07 EUR par porciju; 

- launags 0,36 EUR par porciju. 

http://www.lubana.lv/images/saistosie/Saist_not_6_grozijumi_budzeta.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/SWkents_aiznemuma_grafiks.pdf
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3. Apstiprināt pašvaldības dotāciju par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē 

“Rūķīši”: 

- brokastis 0,17 EUR par porciju; 

- pusdienas 0,27 EUR par porciju; 

- launags 0,14 EUR par porciju. 

4. Noteikt, ka iestādes darbiniekiem ir tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu darba vietā 

par apstiprināto pakalpojuma cenu. 

5. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.septembri. 

7.pielikumā: aprēķini pie  12.§, 13.§14.§ lēmumiem. 

 

13.§ 

Par Meirānu Kalpaka pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, 

vecāku ēdināšanas maksas un pašvaldības dotācijas daļas apstiprināšanu 

Ziņo Ingrīda Logina 

      Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 

Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.06.2017. sēdes protokols Nr.7; 7.§), 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR - 7 (Tālis Salenieks, Līga  

Špune, Sandra Valaine,  Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Māris Valers), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma cenu Meirānu Kalpaka pamatskolā 

- brokastis pirmskolas izglītības audzēkņiem 0,91 EUR par porciju; 

- brokastis skolēniem 1,83 EUR par porciju; 

- pusdienas 2,09 EUR par porciju; 

- launags 1,12 EUR par porciju; 

- vakariņas 2,03 EUR par porciju. 

2. Apstiprināt vecāku maksu par bērna ēdināšanu Meirānu Kalpaka pamatskolā: 

- brokastis pirmskolas izglītības audzēkņiem 0,28 EUR par porciju; 

- brokastis skolēniem 0,57 EUR par porciju; 

- pusdienas 0,57 EUR par porciju; 

- launags 0,57 EUR par porciju; 

- vakariņas 0,57 EUR par porciju. 

3. Apstiprināt pašvaldības dotāciju par bērnu ēdināšanu Meirānu Kalpaka pamatskolā: 

- brokastis pirmskolas izglītības audzēkņiem 0,63 EUR par porciju; 

- brokastis skolēniem 1,26 EUR par porciju; 

- pusdienas 1,52 EUR par porciju; 

- launags 0,55 EUR par porciju; 

- vakariņas 1,46 EUR par porciju. 

4. Noteikt, ka iestādes darbiniekiem ir tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu darba vietā 

par apstiprināto pakalpojuma cenu. 

5. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.septembri. 

14.§ 

Par darbinieku ēdināšanas maksu Lubānas vidusskolā 

Ziņo Ingrīda Logina 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 

Finanšu un attīstības komitejas atzinumu 26.06.2017. sēdes protokols Nr.7; 7.§), 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2017/pielikumi/aprekini_edinasanai.pdf
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Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR - 7 (Tālis Salenieks, Līga  

Špune, Sandra Valaine,  Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Māris Valers), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt darbinieku ēdināšanas maksu Lubānas vidusskolā 1,48 EUR par porciju. 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.septembri. 

15.§ 

Par siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas deleģēšanu privātpersonai 

Ziņo Tālis Salenieks 
       Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk - Likums) 3.pants nosaka, ka vietējā pašvaldība ir vietējā 

pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības - domes, un tās izveidoto institūciju un iestāžu 

starpniecību, nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru 

kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.  

       Likuma 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt 

iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (t.sk., siltumapgāde), neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 

dzīvojamais fonds, bet Likuma 7.pants nosaka, ka šādu autonomo funkciju izpildi organizē un par 

to atbild pašvaldība.  

       Likuma 15.panta trešā daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes 

uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai. Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas kārtību, veidus 

un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums (turpmāk – VPIL).  

Likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 4.panta pirmā daļa nosaka, ka sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs ir komersants, kurš regulējamās nozarēs sniedz sabiedriskos pakalpojumus 

noteiktā teritorijā un, kura darbība sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā tiek regulēta saskaņā ar šo 

likumu. Likuma 16.panta pirmā daļa nosaka, ka sabiedrisko pakalpojumu licence dod sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējam tiesības uzņemties līdzīgas saistības vienlaikus pret vairākiem lietotājiem 

licencē noteiktajā teritorijā un nosaka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumu nodrošināt 

šiem lietotājiem sabiedriskos pakalpojumus noteiktā kvalitātē un kvantitātē par noteiktiem tarifiem. 

Viens no likuma 1.pantā noteiktajiem mērķiem ir nodrošināt iespēju sabiedrisko pakalpojumu 

lietotājiem saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi 

(cenas) atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.  

      VPIL 40.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka publiska persona var deleģēt privātpersonai 

(turpmāk - pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var 

veikt efektīvāk un privātpersonai pārvaldes uzdevumu deleģē ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja 

tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta trešās daļas noteikumus. VPIL 

45.panta trešā daļa nosaka, ka lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas pieļaujamību un 

reglamentē deleģēšanas noteikumus.  

        VPIL 42.panta pirmā daļa nosaka, ka privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo pārvaldes 

uzdevumu. Lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi, 

reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.  

        2017.gada 21.jūnijā pašvaldībā tika saņemts SIA “Granulu Mobilais Siltums” 

komercpiedāvājums (reģistrēts pašvaldībā LUB/2.08/17/458).  

 

Lai nodrošinātu ilgtermiņa siltumražošanas pakalpojuma pieejamību fiziskām un juridiskām 

personām un zemākas izmaksas par piegādāto siltumenerģiju, balstoties uz Publisko iepirkumu 

likuma 2.panta 2.punktu, kur teikts, ka likuma mērķis ir nodrošināt piegādātāju brīvu 

konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, pakalpojuma nodošanas 
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privātpersonai gadījumā nepieciešams iepirkums. Pašvaldībai šāds risinājums būtu izdevīgs no 

ekonomiskā viedokļa, jo “pašvaldības SIA “Lubānas KP” nav līdzekļu katliekārtu Ozolu ielā 

11A, Lubānā, kuras ir nolietojušās,  nomaiņai. Renovācija iespējama tikai par pašvaldības 

līdzekļiem. Ņemot vērā iepriekš teikto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.06.2017. 

sēdes protokols Nr.7; 12.§), 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR - 7 (Tālis Salenieks, Līga  

Špune, Sandra Valaine,  Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Māris Valers), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Veikt iepirkumu siltumenerģijas ražotāja un piegādātāja noskaidrošanai katlumājas 

Ozolu ielā 11A, Lubānā siltumtīkla patērētājiem. 

2. Iepirkuma līguma projektā paredzēt pašvaldības un patērētāju aizsardzības 

mehānismus līguma priekšlaicīgas laušanas vai neizpildes gadījumā. 

 

16.§ 

Par domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ikgadējo atvaļinājumu 

Ziņo Tālis Salenieks 

     Pamatojoties uz 28.06.2017. domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka iesniegumu (reģ. 

pašvaldībā 29.06.2017., Nr. LUB/2.10/17/366),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR - 7 (Tālis Salenieks, Līga  

Špune, Sandra Valaine,  Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Māris Valers), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 
1. Piešķirt Lubānas novada domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam ikgadējo atvaļinājumu 

4 (četras) kalendārās nedēļas sākot ar 2017.gada 17.jūliju līdz 13.augustam par nostrādāto 

laiku no 01.08.2016. - 31.07.2017.  

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

3.panta 4.daļas 8.punktu, 2017.gada pašvaldības noteiktā algu fonda ietvaros izmaksāt 

atvaļinājuma pabalstu 30% apmērā no mēnešalgas. 

2. Atvaļinājuma laikā Tālim Saleniekam saglabāt pirmā paraksta tiesības kredītiestādēs un 

Valsts kasē. 

3. Domes priekšsēdētāja vietniecei Ivetai Peilānei domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā 

noteikt darba samaksu 6.99 EUR ( seši euro 99 centi) stundā par nostrādāto laiku. 

 

Sēde slēgta 17.00 
 

      Domes priekšsēdētājs                                                                  Tālis Salenieks 

Protokols parakstīts 2017.gada  5.jūlijā. 

 

Protokolēja                                                                                        Mārīte Kotāne 


