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DOMES

SĒDES PROTOKOLS
Lubānā

2012.gada 26.aprīlī

Nr. 4

Sēdi atklāj plkst.14.00
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs Tālis SALENIEKS
Protokolē kancelejas vadītāja Mārīte KOTĀNE
Piedalās 10 deputāti - Ilgonis LOSĀNS, Ilze KRAUKLE, Mārīte KOTĀNE, Inese LĪBERE,
Līga ŠPUNE, Anita SLUCKA, Juris MITJAKOVS, Iveta PEILĀNE, Guntis
KLIKUČS
Uzaicināti administrācijas pārstāvji: pašvaldības izpilddirektors Ivars BODŽS, galvenā
grāmatvede Ingrīda LOGINA
Nepiedalās 3 deputāti - Māris VALAINIS, Rudīte KOLĀTE – komandējumā, Guntis KLIKUČS
– aizĦemts pamatdarbā
Darba kārtībā:
1. Par marta domes sēdes lēmumu izpildi
2. Par pašvaldības konsolidēto 2011.gada finanšu pārskatu
3. Par grozījumiem 2012.gada pašvaldības budžetā
4. Par ziedojuma pieĦemšanu no Daigas BērziĦas
5. Par veĜas mazgāšanas pakalpojuma izcenojumu pašvaldības iestādē „Lubānas novada
sociālais dienests”
6. Par zemes gabalu sadali un nosaukumu piešėiršanu
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Lubānas novada
Indrānu pagasta „Gundegas”
8. Par adreses maiĦu Lubānas novada Indrānu pagastā
9. Par dāvinājuma - kravas automašīnas MERCEDES BENZ 408D pieĦemšanu
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Nr.1, Parka ielā 12, Lubānā, Lubānas
novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, atsavināšanu un nosacītās
cenas noteikšanu
11. Par noteikumiem „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta Lubānas novada pašvaldības
budžetā izmaksājamā peĜĦas daĜa par pašvaldības kapitāla izmantošanu”
12. Par pašvaldības SIA „Lubānas KP” 2011.gada pārskatu
13. Par grozījumiem 2012.g. 29.marta domes lēmumā (protokols Nr.3, 11.§) par
komandējumu uz Kulēnu Francijā

1.§
Par marta domes sēdes lēmumu izpildi
ziĦo I.Bodžs
Atklāti balsojot, par – 8 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne,
Līga Špune, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa,), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
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PieĦemt zināšanai izpilddirektora Ivara Bodža ziĦojumu par 2012.gada 29. marta domes sēdes
lēmumu izpildi.
Izpilddirektora I.Bodža ziĦojums 1.pielikumā.
Iveta Peilāne domes sēdē darbu sāk plkst.15.00
2.§
Par pašvaldības konsolidēto 2011.gada finanšu pārskatu
I.Logina
Atklāti balsojot , PAR – 9 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne,
Līga Špune, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne), PRET –nav,
ATTURAS -nav,
nolemj:
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2011.gada konsolidēto finanšu pārskatu.
Vadības ziĦojums, SIA „Astrop”25.04.2012. ziĦojums vadībai par 2011.gada pārskata
revīziju Lubānas novada pašvaldībā - dokumenti uz 3 lapām 2.pielikumā.
Inese Lībere domes sēdē darbu sāk plkst.15.30
3.§
Par grozījumiem 2012.gada pašvaldības budžetā
I.Logina
Sakarā ar līdzekĜu piešėiršanu mācību literatūras iegādei vispārizglītojošajām skolām
(Izglītības un zinātnes ministrijas 17.02.2012. rīkojums Nr. 66 „Par mācību literatūras iegādei
paredzēto valsts budžeta līdzekĜu sadali 2012.gadam”), finansējumu aktīvās nodarbinātības
pasākumiem „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, papildus līdzekĜu nepieciešamību PII
„Rūėīši” virtuves bloka remontam un ārvalstu komandējumiem, Ħemot vērā Finanšu komitejas
20.04.2012 lēmumus (protokols Nr.3,3.,4.,7.§),
Atklāti balsojot, PAR – 10 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne,
Līga Špune, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere),
PRET –nav, ATTURAS -nav,
nolemj:
Palielināt ieĦēmumu un izdevumu plānu mācību grāmatu iegādei Lubānas vidusskolā un
Meirānu Kalpaka pamatskolā atbilstoši audzēkĦu skaitam, paredzēt finansējumu nodarbinātības
pasākumiem „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, piešėirt papildus līdzekĜus PII „Rūėīši”
virtuves bloka remonta un ārvalstu komandējumu izdevumu apmaksai un izdarīt grozījumus
pašvaldības 2012.gada budžetā, pieĦemot saistošos noteikumus Nr.4 ”Grozījumi 2012.gada
26.janvāra saistošajos noteikumos „Par 2012.gada budžetu””.
Saistošie noteikumi Nr.4 3.pielikumā.
4.§
Par ziedojuma pieĦemšanu no Daigas BērziĦas
I.Logina
Sakarā ar to, ka pašvaldībā nav noteikta ziedojumu un dāvinājumu pieĦemšanas
kārtība, un, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19) punkta prasībām „.... tikai dome
var.........noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību,
kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieĦemšana un pārzināšana ......”, kā arī Ħemot vērā
Finanšu komitejas 20.04.2012.lēmumu (protokols Nr.3,5.§),
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Atklāti balsojot, PAR – 10 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne,
Līga Špune, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere),
PRET –nav, ATTURAS -nav,
nolemj:
PieĦemt ziedojumu no Daigas BērziĦas Ls 132,37 (viens simts trīsdesmit divi lati 37
santīmi) palīglīdzekĜu iegādei Lubānas novada sociālā dienesta Veselības un sociālās aprūpes
centra klientiem.
5.§
Par veĜas mazgāšanas pakalpojuma izcenojumu pašvaldības iestādē „Lubānas
novada sociālais dienests”
T.Salenieks
Izskata pašvaldības iestādes „Lubānas novada sociālais dienests” 2012.g.17.aprīĜa
iesniegumu Nr.1-1/172 par veĜas mazgāšanas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu.
ĥemot vērā Finanšu komitejas 20.04.2012.lēmumu (protokols Nr.3,6.§),
Atklāti balsojot, PAR – 10 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne,
Līga Špune, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere),
PRET –nav, ATTURAS -nav,
nolemj:
Apstiprināt izcenojumu par veĜas mazgāšanas pakalpojumu pašvaldības iestādē „Lubānas
novada sociālais dienests” – 0.98 Ls par 1 kilogramu veĜas, sākot ar 2012.gada 1.jūniju.
VeĜas mazgāšanas izcenojuma aprēėins 4.pielikumā.
6.§
Par zemes gabalu sadali un nosaukumu piešėiršanu
T.Salenieks
1.
Par nekustamā īpašuma „Irbenāji” sadalīšanu un nosaukumu piešėiršanu
Izskata Ritmas Spridzēnas, deklarētā dzīvesvieta: Gaujas iela 28-9, Madona, 2012.gada 10.aprīĜa
iesniegumu (reă. pašvaldībā 2012.gada 12.aprīlī ar Nr.1-27/10) par nekustamā īpašuma Lubānas novada
Indrānu pagasta „Irbenāji” sadali divos atsevišėos īpašumos un nosaukumu piešėiršanu.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju un Ħemot vērā
Lubānas novada Indrānu pagasta teritorijas plānojumu, kā saskaĦā ar Attīstības un komunālo
jautājumu komitejas 2012.gada 20.aprīĜa lēmumu (protokols Nr.2,3.§,1.p.)

Atklāti balsojot, PAR – 10 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte
Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese
Lībere), PRET –nav, ATTURAS -nav,
nolemj:
1. Sadalīt Lubānas novada Indrānu pagasta nekustamo īpašumu „Irbenāji”, kadastra
numurs īpašumam: 7058-001-0113, divos atsevišėos īpašumos: jauna nekustamā
īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7058-004-0030,
platība – 5,38 ha, atdalītajam zemesgabalam piešėirt nosaukumu: „CeriĦi 3”, noteikt
lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods: 0101);
2. Paliekošajam nekustamajam īpašumam „Irbenāji”, kadastra numurs 1.zemes vienībai:
7058-001-0113, platība – 4,3 ha, noteikt lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201), 2.zemes vienībai: 7058-0010116, platība – 1,9 ha, noteikt lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201), 3.zemes vienībai: 7058-002-0021, platība – 4,8
ha, noteikt lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
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mežsaimniecība (kods: 0201), 4.zemes vienībai: 7058-003-0039, platība – 8,67 ha,
noteikt lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods: 0101), 5.zemes vienībai: 7058-016-0212, platība – 1,73 ha,
noteikt lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods: 0101).
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Valmierā, Voldemāra Baloža ielā
13A, LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
4. Lēmuma izrakstu (5 eksemplārus) izsūtīt Ritmai Spridzēnai uz adresi: Gaujas iela 28-9,
Madona, LV-4801.
Izvērsts lēmums, R.Spridzēnas iesniegums, pirkuma – pārdevuma līguma kopija 5.pielikumā.
2.
Par nekustamā īpašuma „AuziĦas” sadalīšanu un nosaukumu piešėiršanu
Izskata zemnieku saimniecības „CeriĦi” pārvaldnieka Aināra Spridzēna, deklarētā
dzīvesvieta: Gaujas iela 28-9, Madona, 2012.gada 10.aprīĜa iesniegumu (reă. pašvaldībā
2012.gada 12.aprīlī ar Nr.1-27/11) par nekustamā īpašuma Lubānas novada Indrānu pagasta
„AuziĦas” sadali divos atsevišėos īpašumos un nosaukumu piešėiršanu.
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, Ħemot vērā Lubānas
novada Indrānu pagasta teritorijas plānojumu, saskaĦā ar Attīstības un komunālo jautājumu
komitejas 2012.gada 20.aprīĜa lēmumu (protokols Nr.2,3.§,2.p.),
Atklāti balsojot, PAR – 10 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune,
Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET –nav, ATTURAS nav,

nolemj:
1. Sadalīt Lubānas novada Indrānu pagasta nekustamo īpašumu „AuziĦas”, kadastra numurs
īpašumam: 7058-004-0034, divos atsevišėos īpašumos: jauna nekustamā īpašuma
veidošanai atdalīt divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 7058-004-0042,
platība – 6,2 ha un 7058-004-0103, platība – 3,1 ha, atdalītajiem zemes gabaliem piešėirt
nosaukumu: „CeriĦi 4”, noteikt zemes gabalu lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);
2. Paliekošajam nekustamajam īpašumam „AuziĦas”, kadastra numurs zemes vienībai:
7058-004-0034, platība – 4,4 ha, noteikt lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Valmierā, Voldemāra Baloža ielā
13A, LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
4. Lēmuma izrakstu (5 eksemplārus) izsūtīt Aināram Spridzēnam uz adresi: Gaujas iela 28-9,
Madona, LV-4801.
Izvērsts lēmums, zemnieku saimniecības „CeriĦi” iesniegums, pirkuma – pārdevuma līguma kopija
6.pielikumā.

7.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Lubānas novada
Indrānu pagasta „Gundegas”
T.Salenieks
Izskata sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Geo SIJA”, juridiskā adrese: Maskavas iela 322524, Rīga, valdes priekšsēdētājas Antras Pīzeles, 2012.gada 16.aprīĜa iesniegumu Nr.1-5/12/84
(reăistrēts pašvaldībā 2012.gada 18.aprīlī ar Nr.1-12/135) par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Lubānas novada Indrānu pagasta „Gundegas”.
Sakarā ar to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Meža Meistars” vēlas pārdot daĜu no
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viĦiem piederošā īpašuma, t.i., daĜu no pirmās zemes vienības, ar aptuveno platību 2,5 līdz 3,0
ha, ar Lubānas novada domes sēdes 2011.gada 29.decembra lēmumu, protokols Nr.15, 7.§
pieĦemts lēmums izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Gundegas” sadalīšanai.
Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, .......................pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daĜas 13.punktu /pašvaldībai ir autonoma funkcija saskaĦā
ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību/,
41.panta 1.daĜas 3.punktu /pašvaldības dome pieĦem individuālos aktus (administratīvos aktus)/,
kā arī Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 2012.gada 20.aprīĜa lēmumu
(protokols Nr.2,4.§.),
Atklāti balsojot, PAR – 10 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga
Špune, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET –nav,
ATTURAS -nav,

nolemj:
1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Geo SIJA” izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma Lubānas novada Indrānu pagasta „Gundegas”, kadastra
numurs : 7058-010-0023, sadalīšanai;
2. Sadalīt Lubānas novada Indrānu pagasta nekustamo īpašumu „Gundegas”, kadastra
numurs īpašumam: 7058-010-0023, divos atsevišėos īpašumos:
2.1. jauna nekustamā īpašuma veidošanai saskaĦā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu,
atdalīt daĜu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-010-0023, platība – 3,0 ha,
atdalāmajai zemes vienībai saglabāt esošo nosaukumu: „Gundegas”, kā arī ēkām, kas
atrodas uz atdalāmā zemes gabala, saglabāt esošo adresi: „Gundegas”, Indrānu pagasts,
Lubānas novads, LV-4830, noteikt zemes lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);
2.2. paliekošajam nekustamajam īpašumam ar kopējo platību – 61,0 ha (1.zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu: 7058-010-0023, platība - 38,6 ha, 2.zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu: 7058-010-0024, platība – 10,8 ha, 3.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu:
7058-010-0025, platība 11,6 ha), noteikt zemes lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101), piešėirt nosaukumu „Meža
Gundegas”.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Valmierā, Voldemāra Baloža ielā
13A, LV-4201) viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
Izvērsts lēmums, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Geo SIJA” valdes priekšsēdētājas
A.Pīzeles iesniegums protokola 7.pielikumā. Zemes ierīcības projekta viens eksemplārs
pašvaldības pārvaldes dokumentu pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1-41(pēc 2011. gadam Cēsu ZVA
apstiprinātās lietu nomenklatūras.)
8.§
Par adreses maiĦu Lubānas novada Indrānu pagastā
T.Salenieks
Izskata LaimoĦa Lapsas, deklarētā dzīvesvieta „Apogi 5”, Indrānu pag., Lubānas nov.,
iesniegumu (18.04.2012., reă. pašvaldībā Nr. 1-23/4) mainīt adresi viĦam piederošajam
īpašumam no „Apogi5” uz „Apogu Lapsa”.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, ka ar 2002.gada 21.novembra Indrānu pagasta
padomes sēdes lēmumu, protokols Nr.15, 1.§ 5.p. LaimoĦa Lapsas mantojamam īpašumam
piešėirts nosaukums „Apogu Lapsa”, bet uz zemes gabala esošajām ēkām VZD nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reăistrētā patreizējā adrese ir „Apogi 5”, pie kam
Indrānu pagasta pašvaldības administratīvajā teritorijā jau ir īpašums ar nosaukumu „Apogi 5”,
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saskaĦā ar Latvijas Republikas Centrālā valsts vēstures arhīva 1991.gada 20.maija arhīva izziĦu
Nr.L-829;1171 uz 1940.gadu nekustamā īpašuma nosaukums bija „Apog – Lapsu” mājas,
pamatojoties uz “Adresācijas sistēmas noteikumu” 8.punktu /pašvaldības dome piešėir, maina,
likvidē nosaukumu vai numuru saskaĦā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes
ierīcības projektu/, 6.punktu /adresācijas sistēmai piemēro šādus pamatprincipus:
administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties; katram adresācijas objektam piešėir vienu
adresi; adresācijas objektu nosaukumi atbilst „Valsts valodas likumā” noteiktajām prasībām/,
29.punktu /lēmumā par adreses maiĦu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija norāda:
līdzšinējo adresācijas objekta nosaukumu vai numuru; jauno adresācijas objekta nosaukumu vai
numuru; adresācijas objekta kodu Adrešu klasifikatorā/,
Atklāti balsojot, PAR – 10 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune,
Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET –nav, ATTURAS -nav,

nolemj:
1. Mainīt adresi ēkām no „Apogi 5” uz „Apogu Lapsa”, kadastra apzīmējumi ēkām: 7058001-0124-001, 7058-001-0124-002, 7058-001-0124-003, 7058-001-0124-004, adresācijas
objekta kods Adrešu klasifikatorā: 103792192.
2. Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 3.daĜu,
kur teikts, ka lēmumu par nosaukumu vai numuru piešėiršanu, maiĦu vai apstiprināšanu
attiecīgā pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūta Valsts zemes
dienestam, pamatojoties uz „Adresācijas sistēmas noteikumu” 44.punktu, kur teikts, ka
apliecinātu lēmuma kopiju par adreses piešėiršanu, maiĦu vai likvidāciju, vai izrakstu no
attiecīgā lēmuma (arī elektroniska dokumenta veidā) pašvaldības dome iesniedz Valsts
zemes dienestā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas; apliecinātu lēmuma
kopiju vai izrakstu no attiecīgā lēmuma iesniedz kopā ar pavadvēstuli (arī elektroniska
dokumenta veidā), kurā norāda mērėi – reăistrācijai Valsts adrešu reăistrā, lēmuma
izrakstus izsūtīt Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai, juridiskā adrese:
Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4200, Laimonim Lapsam uz adresi: „Apogi 5”, Indrānu
pagasts, Lubānas novads, LV-4830.
L.Lapsas iesniegums atrodas pašvaldības 2012.gada pastāvīgi glabājamā lietā 1-23
9.§
Par dāvinājuma - kravas automašīnas MERCEDES BENZ 408D pieĦemšanu
I.Bodžs
Sakarā ar to, ka pašvaldībā nav noteikta ziedojumu un dāvinājumu pieĦemšanas kārtība,
un, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 19) punkta prasībām „.... tikai dome
var.........noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību,
kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieĦemšana un pārzināšana ......”, kā arī Ħemot vērā
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas priekšlikumu (protokols Nr.2,1.§, 20.04.2012.) no
Vaijes Vācijā saĦemto dāvinājumu - kravas automašīnu Mercedes Benz 408D (izlaides gads –
1994., šasijas Nr.WDB6113181P368752), nodot pašvaldības uzĦēmumam „Lubānas KP”,
Atklāti balsojot, PAR – 10 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune,
Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET –nav, ATTURAS -nav,

nolemj:
1. PieĦemt dāvinājumu no Vaijes pašvaldības (Vācija) – kravas automašīnu MERCEDES
BENZ 408D, (izlaides gads – 1994., šasijas Nr.WDB6113181P368752)
2. Līdz 2012.gada 20.maijam sagatavot:
2.1. lēmuma projektu par automašīnas MERCEDES BENZ 408D atsavināšanu pašvaldības
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lubānas KP”, veicot kā mantisko ieguldījumu
sabiedrības pamatkapitālā;
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2.2. vienošanās projektu ar SIA „Lubānas KP”
pašvaldības iestāžu vajadzībām;

par automašīnas izmantošanas kārtību

10.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokĜa Nr.1, Parka ielā 12, Lubānā, Lubānas
novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, atsavināšanu un nosacītās
cenas noteikšanu
I.Bodžs
Izskata Svetlanas Strodes 10.04.2012. iesniegumu (reă.11.04.2012., Nr.1-22/51) par viĦas
īrētā dzīvokĜa Nr.1, Parka ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, atsavināšanu. Īres līgums noslēgts
2008.gada 22.februārī, īres un komunālo maksājumu parādu nav. Divistabu dzīvoklis ar daĜējām
ērtībām (ūdensvads, kanalizācija) atrodas ēkā, kura celta 1961.gadā, kopējā dzīvokĜa platība 42
m2, nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība uz 01.01.2012. Ls 756, atlikusī bilances vērtība uz
19.04.2012. - Ls 190.19. DzīvokĜa īpašuma tiesības nav nostiprinātas Zemesgrāmatā.
SaskaĦā ar „Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma” 4.panta (4) daĜas 5) punktu un
5.panta (1) daĜu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2) punktu un 21.panta 17)
punktu, ......”, kā arī Ħemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas priekšlikumu
(protokols Nr.2,7.§, 20.04.2012.)
Atklāti balsojot, PAR – 10 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne,
Līga Špune, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET –
nav, ATTURAS -nav,
nolemj:
1. Saglabāt dzīvokli Nr.1, Parka ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, pašvaldības īpašumā un
ierakstīt Zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda kā atsevišėu dzīvokĜa
īpašumu.
2. Atsavināt dzīvokli Nr.1, Parka ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, pārdodot to atklātā
izsolē par latiem.
3. Apstiprināt objekta izsoles nosacīto cenu Ls 1000 (viens tūkstotis lati).
4. Pašvaldības izpilddirektoram organizēt nekustamā īpašuma atsavināšanu.
11.§
Par noteikumiem „Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta Lubānas novada
pašvaldības budžetā izmaksājamā peĜĦas daĜa par pašvaldības kapitāla izmantošanu”
I.Bodžs
Lai reglamentētu pašvaldības kapitālsabiedrībām un pašvaldības izšėirošajā ietekmē
esošām kapitālsabiedrībām minimālo dividendēs izmaksājamo peĜĦas daĜu un noteiktu kārtību,
kādā kapitālsabiedrības iemaksā pašvaldības budžetā dividendēs izmaksājamo peĜĦas daĜu,
pamatojoties uz likuma Par valsts un pašvaldību kapitāla daĜām un kapitālsabiedrībām 3.panta
otro daĜu un Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 2012.gada 20.aprīĜa lēmumu (protokols
Nr.2,6.§.),
Atklāti balsojot, PAR – 10 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne, Līga Špune,
Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET –nav, ATTURAS -nav,

nolemj:
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības noteikumus Nr.3 „Kārtība, kādā tiek noteikta un
ieskaitīta Lubānas novada pašvaldības budžetā izmaksājamā peĜĦas daĜa par pašvaldības kapitāla
izmantošanu”.
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Noteikumi Nr.3 – 8.pielikumā.
12.§
Par pašvaldības SIA „Lubānas KP” 2011.gada pārskatu
T.Salenieks
Deputāti ir iepazinušies ar pašvaldības SIA „Lubānas KP” iesniegto gada pārskatu par
2011.gadu. Attīstības un komunālo jautājumu komitejas 2012.gada 20.aprīĜa sēdē (protokols Nr.2,7.§.),
ziĦojumu sniegt bija uzaicināts SIA „Lubānas KP” valdes loceklis Ilgvars Ivanovs.

Atklāti balsojot, PAR – 10 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne,
Līga Špune, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET –
nav, ATTURAS - nav,
nolemj:
1. PieĦemt zināšanai SIA „Lubānas KP” 2011.gada pārskatu.
2. Uzdot SIA „Lubānas KP” kapitāla daĜu turētāja pārstāvim domes priekšsēdētājam Tālim
Saleniekam dalībnieku sapulcē balsot „PAR” pārskata apstiprināšanu.

13.§
Par grozījumiem 2012.g. 29.marta domes lēmumā (protokols Nr.3, 11.§) par
komandējumu uz Kulēnu Francijā
T.Salenieks
2012.g. 29.marta domes sēdē (protokols Nr.3,11.§) tika pieĦemts lēmums par pašvaldības
pārstāvja piedalīšanos starpnovadu delegācijas sastāvā Vaijes Vācijā un Kulēnas Francijā
sadraudzības 40 gadu jubilejas svinībās laikā no 16. Līdz 20 maijam, kas notiks Kulēnas
pašvaldībā Francijā. Pārstāvēt Lubānas novada pašvaldību tika deleăēts domes priekšsēdētājs
Tālis Salenieks.
Iepriekš neparedzētu apstākĜu dēĜ T.Salenieks nepiedalīsies braucienā uz Franciju, tāpēc
šī iespēja tiek piedāvāta deputātiem. Deputāte Ilze Kraukle neiebilst pārstāvēt Lubānas novada
pašvaldību.
ĥemot vērā visu iepriekš minēto,
Atklāti balsojot, PAR – 10 (Tālis Salenieks, Ilgonis Losāns, Ilze Kraukle, Mārīte Kotāne,
Līga Špune, Anita Slucka, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa, Iveta Peilāne, Inese Lībere), PRET –
nav, ATTURAS -nav,
nolemj:
Izdarīt grozījumus 2012.gada 29.marta domes lēmumā (protokols Nr.3, 11§): domes
priekšsēdētāja TāĜa Salenieka vietā komandēt deputāti Ilzi Kraukli pārstāvēt Lubānas novada
pašvaldību starpnovadu delegācijas sastāvā Vaijes Vācijā un Kulēnas Francijā sadraudzības 40
gadu jubilejas svinībās no 16. līdz 20 maijam, kas notiks Kulēnas pašvaldībā Francijā
Sēde slēgta: plkst.17.30
Domes priekšsēdētājs

Tālis Salenieks

Protokolēja

Mārīte Kotāne

Protokols parakstīts 28.04.2012.
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1.pielikums
Lubānas novada pašvaldības domes
20.04.2012.sēdes protokolam Nr.4,1.§

Par 2012.gada 29.marta domes sēdes lēmumu izpildi, izpildes gaitu
saskaĦā ar apstiprināto darba kārtību
1. Par ziedojumu pieĦemšanu no Valsts prezidenta Andra BērziĦa
Ziedojums saĦemts pašvaldības bankas norēėinu kontā
2. Par nekustamā īpašuma nodokĜa piedziĦu no SIA ”Arbigera”
Lēmums nosūtīts tiesu izpildītājam 03.04.2012.
3. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu, nosaukumu piešėiršanu
Lēmumu izraksti nosūtīti adresātiem.
4. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas izglītības programmu saskaĦošanu
Programma iesniegta Izglītības un zinātnes ministrijā
5. Par BāriĦtiesas darbu 2011.gadā
6. Par BāriĦtiesas nolikumu
7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma nedzīvojamās telpas Oskara Kalpaka ielā 3 telpu
nomas līguma pārjaunojumu sakarā ar nomnieka maiĦu
Pārslēgts telpu nomas līgums 02.04.2012.
8. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Ilzei Dreimanei
Noslēgts dzīvojamo telpu īres līgus 05.04.2012.
9. Par būvi Latgales ielā 49, Lubānā, Lubānas novadā
Nojaukšanas darbi plānoti maijā
10. Par domes priekšsēdētāja TāĜa Salenieka komandējumu uz Franciju
Lielākās aprīĜa aktualitātes:
1. Pašvaldība atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz īpašumiem:
- “Apšusalas 2” zemesgabals ar kopējo platību 3.3ha, t.sk. mežs 3ha (700Ls);
- “CielaviĦas 1” divi zemesgabali ar kopējo platību 8.2ha (7310Ls);
- “AuziĦas” divi zemesgabali ar kopējo platību 9.3ha (2000Ls);
- “Irbenāji” zemesgabals 5.38ha (2000Ls);
- “Irbītes1” dzīvojamā māja, divas palīgēkas (2500Ls);
- “Meža akmenāji” zemesgabals 13.06ha (100Ls)
2. Iepirkumu komisija izvēlējusies pretendentu iepirkumā „OglekĜa dioksīda izmešu
samazināšana nomainot gaismas objektus Lubānā” – SIA „Photon-L Baltic”
piedāvājums 21889.78Ls
3. SIA „Lubānas KP” iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus iepirkumos
„Kanalizācijas tīklu paplašināšana Lubānā” un „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība
Kohēzijas fonda projektā „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Lubānā””. Pretendenti tiks
noskaidroti maijā.
4. 26.aprīlī tiek izsludināts iepirkums projektam „Esi informēts”

Informāciju sagatavoja Ivars Bodžs
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2.pielikums
Lubānas novada pašvaldības domes
20.04.2012. sēdes protokolam Nr.4,2.§

VADĪBAS ZIĥOJUMS
Gada publiskais pārskats ir viens no veidiem, kā sabiedrība var saĦemt nepieciešamo
informāciju par pašvaldības darbību, tās prioritārajiem virzieniem, pašvaldības īpašumiem, gada
budžetu un realizētajiem projektiem.
Lubānas novada dome darbojas saskaĦā ar LR likumu „Par pašvaldībām” un realizē šajā
likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju, kā arī citos LR likumos un ministru kabineta
noteikumos pašvaldībām deleăēto uzdevumu izpildi novada administratīvajā teritorijā. Novada
domes darbu reglamentē Lubānas novada domes nolikums.
2011.gada beigās iedzīvotāju skaits novadā bija 2 806 cilvēki. Novada attīstību lielā mērā
ietekmē valstī pastāvošā makroekonomiskā situācija – bezdarba pieaugums, kopējais valsts
budžeta ieĦēmumu kritums, uzĦēmējdarbības aktivitātes samazināšanās. 2011.gada beigās
novadā reăistrēto bezdarbnieku skaits sasniedza 217 cilvēkus, kas veido 11,8 % no novada
darbaspējīgo iedzīvotāju skaita (1837).
2011.gadā notikušas 15 domes sēdes, no tām:
• 13 kārtējās,
• 2 ārkārtas.
Domē darbojas 4 pastāvīgās komitejas un 6 komisijas.
Strukturālas izmaiĦas pašvaldībā nav notikušas: iestādes nav likvidētas, reorganizētas vai
izveidotas no jauna.
2011.gada pamatbudžeta nodokĜu ieĦēmumi tika plānoti atbilstoši Finanšu ministrijas
sākotnējai prognozei – 585 970 latu apmērā, faktiskā izpilde plānoto pārsniedza par 14,6
procentiem vai 671 818 latus. Pārpildes iemesls ir valsts kopējās ekonomikas uzlabošanās
tendences, izmaiĦas nekustamā īpašuma nodokĜa piemērošanā un pašvaldību budžetos ieskaitāmā
iedzīvotāju ienākuma nodokĜa palielinājums par 2 procentu punktiem. Salīdzinājumā ar
2010.gadu pārskata gadā nodokĜu ieĦēmumi palielinājušies par 10 procentiem.
Vienlaicīgi ar nodokĜu ieĦēmumu pieaugumu, pārskata gadā par 11 % vai 24,8 tūkst. latu
samazinājies dotācijas apmērs no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.
Pateicoties nodokĜu pieaugumam un līdzekĜu uzkrājumam, kas tika panākts iepriekšējos
gados veicot dažādus taupības pasākumus, kur viens no galvenajiem bija saistīts ar atlīdzības
samazinājumu darbiniekiem vidēji par 20 procentiem, vispārējā pašvaldības finanšu situācija
pārskata gadā uzlabojās. Tika nodrošināta visu iestāžu uzturēšana un izveidots līdzekĜu
uzkrājums.
Speciālajā budžetā pašvaldības ielu un ceĜu uzturēšanai pašvaldībai tika piešėirta
mērėdotācija 2010.gada līmenī, t.i. Ls 34,6 tūkst. latu. Papildus no valsts budžeta līdzekĜiem
neparedzētiem gadījumiem tika saĦemti vēl 5,8 tūks. latu.
Sakarā ar strauju valsts finansējuma samazinājumu pašvaldību ceĜu fondam, kopš 2009.gada
transporta infrastruktūras uzturēšanai trūkstošos līdzekĜus pašvaldībai jārod pamatbudžetā.
Pārskata gadā šim mērėim tika izlietoti 30 tūkstoši latu.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daĜā 50 procentus veido izdevumi izglītībai, ieskaitot
valsts budžeta mērėdotācijas pedagogu atlīdzībai. Neskatoties uz taupības pasākumiem, esam
saglabājuši labās iestrādes interešu izglītībā skolās.
Jau 2009.gadā tika novērota izdevumu palielināšanās dažāda veida sociālajiem pabalstiem
novada trūcīgajām un maznodrošinātajām personām. Šī tendence turpinājās arī pārskata gadā.
2009.gadā pabalstu izmaksai tika izlietoti 24 807 lati, 2010.gadā - 35 107 lati, bet 2011.gadā 44
543 lati, kas ir par 27 procentiem vairāk nekā iepriekšējā gadā.
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Sociālā palīdzība tiek sniegta ne tikai pabalstu veidā. 2011.gadā 22 personas tika
aprūpētas mājās un šim pakalpojumam izlietoti Ls 5 196.
Aizvadītajā gadā Lubānas novada infrastruktūras un ekonomiskā attīstība tika veicināta,
realizējot Eiropas Savienības finansētos projektus, nodrošinot projekta realizēšanai nepieciešamo
pašvaldības līdzfinansējumu.
2011.gadā dažādiem kapitālieguldījumiem, attīstības projektiem un izglītības
infrastruktūras modernizācijai tika izlietoti 244 761 lati.
Turpinājās darbs gan pie iesāktajiem projektiem, gan sagatavoti pieteikumi jauniem
projektiem Eiropas Savienības fondu līdzekĜu piesaistei:
Projekta nosaukums
ELFLA
„Lubānas
vidusskolas
sporta
kompleksa
rekonstrukcija”
ERAF „Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā”
SF „Lubānas novada teritorijas attīstības plānošanas
dokumentu izstrāde”
ELFLA „Atbalsts vietējo amatnieku un mājražotāju
produkcijas realizācijai”
ELFLA „Komunistiskā terora upuru piemiĦas vietas
labiekārtošana Lubānas pilsētā”
SF „Speciālistu piesaiste Lubānas novada pašvaldībai”
Skolu daudzpusējās sadarbības projekti COMENIUS
SIF „Esi informēts”
KPFI „OglekĜa dioksīda emisiju samazināšana, nomainot
gaismas objektus Lubānā”
ERAF „Lubānas novada izglītības iestāžu informatizācija”

Projekta
kopsumma Ls
142 745

Izpilde 2011.gadā
Ls
68 715

61 940
39 142

61 940
13 542

15 293

13 094

5 490

5 490

13 134
29 518
15 030
21 896

6020
5 913
0
610

36 392

3 537

Eiropas Sociālā fonda projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās
darba iemaĦu iegūšanai un uzturēšanai” no 2009.gada septembra līdz 2011.gada beigām tika
radītas 164 darba praktizēšanās vietas un nodarbināti 180 bezdarbnieki.
2010. gadā tika uzsākts Eiropas Sociālā fonda projekts par speciālistu piesaisti Lubānas
novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai ar kopējo finansējumu 13 134 latu.
Piešėirtais finansējums tiks izmantots jurista amata algošanai.
Pašvaldībai ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar novada nevalstiskajām organizācijām
dažādu projektu īstenošanā, kuru galvenais mērėis ir ar savu darbību stimulēt teritorijas
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes
pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
Pārskata gadā kā līdzfinansējumu biedrību projektu īstenošanai pašvaldība ir piešėīrusi 8
tūkst. latu.
Nevalstisko organizāciju darbība ir perspektīva un atbalstāma, jo to iniciatīva nāk no pašu
iedzīvotāju puses.
Pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu Wayes pašvaldību Vācijā un Kulēnas
pašvaldību Francijā. Izglītības, kultūras, sporta un citās jomās notiek sadarbība ar Madonas
novada un citām pašvaldībām.
Turpina iznākt domes informatīvais izdevums „Lubānas ziĦas”. Informācija iedzīvotājiem
tiek aktualizēta Lubānas novada domes interneta mājas lapā www.lubana.lv.
Nolūkā uzlabot sabiedrisko kārtību un drošību, 2011.gadā pašvaldība izlietoja 1 tūks. latu
kārtībnieka darbības papildus finansēšanai. Nākošajā gadā pašvaldības un valsts policijas
sadarbība jāturpina un jāuzlabo.
2012.gadā pašvaldības prioritāte būs ES un citu ārējo finanšu avotu finansējuma sekmīga
apgūšana. Turpināsies vairāku iepriekšējos gados iesākto un jaunu projektu īstenošana.
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Turpināsies pārskata gadā uzsāktā novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma
2013.-2025.gadam izstrāde. Šo projektu pilnā apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds.
2011.gadā tika ieviesta vienota lietvedības sistēma novada pašvaldības administrācijā, kas Ĝauj
operatīvi nodrošināt dokumentu apriti un kontroli.
2011.gadā pašvaldības teritorijā tika uzsākta jaunu ielu nosaukumu norādes zīmju
uzstādīšana, 2012.gadā šis darbs turpināsies.
Lubānas novada pašvaldības darbību negatīvi varētu ietekmēt finansiālā stāvokĜa
pasliktināšanās, samazinoties iedzīvotāju ienākuma nodokĜa iemaksai. Pieaugošā bezdarba dēĜ,
vienlaicīgi pieaug iedzīvotāju parādi par komunālajiem maksājumiem un nekustāmā īpašuma
nodokĜa maksājumiem. Negatīvi pašvaldības darbību ietekmē iedzīvotāju migrācija uz ārzemēm,
būtiski samazinot bērnu skaitu pašvaldības izglītības iestādēs un pirmskolas izglītības iestādē.
Bezdarba pieaugums un iedzīvotāju ekonomiskā stāvokĜa pasliktināšanās liek pašvaldībai arvien
lielākas summas izmaksāt garantētā iztikas minimuma pabalsta un dzīvokĜa pabalstu saĦēmējiem.
Būtiski pašvaldības darbību ietekmēs autoceĜu fonda dotācijas samazinājums, kas
neuzlabos pašvaldības ceĜu stāvokli, tie turpinās strauji pasliktināties.
2012.gada 26.aprīlī
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Saistošie noteikumi Nr.4 „Grozījumi Lubānas novada domes 2012.gada 26.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.2 „Par 2012.gada pašvaldības budžetu””
26.04.2012.
Lubānā

Izdoti saskaĦā ar likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 21.pantu

Sakarā ar līdzekĜu piešėiršanu mācību literatūras iegādei vispārizglītojošajām skolām
(Izglītības un zinātnes ministrijas 17.02.2012. rīkojums Nr. 66 „Par mācību literatūras iegādei
paredzēto valsts budžeta līdzekĜu sadali 2012.gadam”), finansējumu aktīvās nodarbinātības
pasākumiem „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, papildus līdzekĜu nepieciešamību PII „Rūėīši”
virtuves bloka remontam un ārvalstu komandējumiem,
nolemj:
Palielināt ieĦēmumu un izdevumu plānu mācību grāmatu iegādei Lubānas vidusskolā un
Meirānu Kalpaka pamatskolā atbilstoši audzēkĦu skaitam, paredzēt finansējumu nodarbinātības
pasākumiem „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”, piešėirt papildus līdzekĜus PII „Rūėīši”
virtuves bloka remonta un ārvalstu komandējumu izdevumu apmaksai:
1.Palielināt ieĦēmumu plānu par:
+7 501
18.730 Valsts budžeta transferti mācību grāmatu iegādei
+601
18.620 Valsts budžeta transferti projektam „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” +6 900

+8 513

2.Palielināt izdevumu plānu par:
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t.sk.
Meirānu Kalpaka pamatskolai 09.210 (45 audz)
5200.KK pamatlīdzekĜu (mācību grāmatu) iegādei

+91

Lubānas vidusskolai 09.210 (253 audz)
5200.KK pamatlīdzekĜu (mācību grāmatu) iegādei

+510

04.120. Nodarbinātības jautājumi
1100.KK.atalgojums darbu koordinētājam
6200.KK.nodarbinātības pabalsti

+6 900
+400
+6 500

no 2012.gada budžeta nesadalītajiem līdzekĜiem:
01.110. Dome un administrācija
2100.KK ārvalstu komandējumu izdevumi
papildus finansējums komandējumam uz Kulēnu Francijā

+515

09.800 Izglītības vadības pasākumi
2200.KK transporta pakalpojumu apmaksa
skolēnu braucienam uz Vaijes pašvaldību Vācijā.

+30

09.110 PII „Rūėīši”
2200.KK virtuves bloka telpu remontam.

+467
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Lubānas novada sociālā dienesta
veĜas mazgāšanas pakalpojuma „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs”
veĜas mazgātuvē
IZCENOJUMA APRĒĖINS (Ls par 1kg veĜas)
Elektrība Ūdens Apkure Mazgāšanas Amortizācija
Administratīvās
Kopā
līdzekĜi
izmaksas
Ls
0.35
0.24
0.11
0.16
0.09
0.03
0.98

Aprēėinu sagatavoja galvenā grāmatvede Ingrīda Logina
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