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SĒDES PROTOKOLS
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2012.gada 27.decembrī

Nr. 15

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst.14.00
Sēdi vada –
Protokolē –
Piedalās –
Deputāti:

Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs.
Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre.

Līga ŠPUNE,
Anita SLUCKA,
Juris MITJAKOVS,
Inese LĪBERE,
Ilze KRAUKLE,
Iveta PEILĀNE,
Māris VALAINIS,
Laila OZOLIĥA,
Mārīte KOTĀNE.
Administrācija: Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors; Ingrīda LOGINA,
pašvaldības galvenā grāmatvede; Aija OZOLIĥA, pašvaldības
nekustamā īpašuma speciāliste; Andris KěAVIĥŠ, pašvaldības
juriskonsults.
Nepiedalās –
Deputāti:
Guntis KLIKUČS, Ilgonis LOSĀNS, Rudīte KOLĀTE (aizĦemti
pamatdarbā).

Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks atklāj sēdi un
apstiprina DARBA KĀRTĪBU:
1. Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā.
2. Pārskats par 2012.gada pašvaldības darbību.
3. Par grozījumiem 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.9 (Protokols Nr.6,
8.§) „Par Lubānas novadā noteiktajām pašvaldības nodevām”.
4. Par adrešu piešėiršanu Indrānu pagastā, Lubānas novadā.
5. Par zemes jautājumiem.
6. Par pirmskolas izglītības iestādes „Rūėīši” ēkas viena korpusa rekonstrukcijas
projektu.
7. Par mērėdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmskolas izglītības
iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai
2012.gada decembra mēnesī darba samaksai.
8. Par ziedojumu pieĦemšanu.
9. Par neatbilstoši veikto izdevumu atmaksu.
10. Iesniegumi.
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11. Par grozījumiem 2012.gada pašvaldības budžetā.
1.§
INFORMĀCIJA PAR AKTUALITĀTĒM PAŠVALDĪBAS DARBĀ
(ZiĦo: T.Salenieks, I.Bodžs, J.Mitjakovs, I.Kraukle, M.Kotāne)
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks sniedz informāciju par pašvaldības darbu laikā kopš
iepriekšējās domes sēdes un pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs atskaitās par
iepriekšējā domes sēdē pieĦemto lēmumu izpildes gaitu un turpmākajiem darbiem.
Komiteju priekšsēdētāji T.Salenieks, J.Mitjakovs, I.Kraukle un M.Kotāne ziĦo par
komiteju sēdēs izskatītajiem, bet domes sēdē neiekĜautajiem jautājumiem.
Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmumu nepieĦem.
(Pielikumā Nr.1 – Domes iepriekšējo lēmumu izpilde uz 1 lapas.)
2.§
PĀRSKATS PAR 2012.GADA PAŠVALDĪBAS DARBĪBU
(ZiĦo: T.Salenieks)
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs T.Salenieks ziĦo par pašvaldības darbību,
ieĦēmumiem un izdevumiem budžetā, projektu realizāciju, veiktajiem un
neizdarītajiem darbiem 2012.gada periodā un plānotajiem 2013.gadam. Pašvaldības
ieĦēmumi palielinājušies sakarā ar nekustamo īpašumu pārdošanu par apmēram Ls
20 000. 2013.gadā beidzas ES projekts caur kura realizāciju tika piesaistīts pašvaldībā
speciālists - juriskonsults, sakarā ar to ir jādomā par turpmāko speciālista piesaistes
kārtību. 2013.gadā sāks strādāt jauniešu centra speciālists. Ir arī ieplānotie, bet
neveiktie darbi, kā rezultātā ir ietaupījums budžetā. Jādomā kādam mērėim paredzēt
nekustamo īpašumu „Eglāji”. Jādomā kā sakārtot Meirānu ielas segumu. Gads pagājis
pozitīvi un viss plānotais paveikts par 95%.
Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmumu nepieĦem.
3.§
PAR GROZĪJUMIEM 2011.GADA 26.MAIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
Nr.9 (PROTOKOLS Nr.6, 8.§) „PAR LUBĀNAS NOVADĀ NOTEIKTAJĀM
PAŠVALDĪBAS NODEVĀM”
(ZiĦo: A.KĜaviĦš; Debatēs: I.Bodžs)
Pašvaldības juriskonsults A.KĜaviĦš ziĦo par veiktajiem grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr.9 „Par Lubānas novadā noteiktajām pašvaldības nodevām” un
grozījumu nepieciešamību. ĥemot vērā izteiktos priekšlikumus un Attīstības un
komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.12.2012., Protokols Nr.8, 1.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Ilze
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Mārīte Kotāne, Māris Valainis, Iveta Peilāne,
Inese Lībere, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par
Lubānas novadā noteiktajām pašvaldības nodevām” un pieĦemt saistošos
noteikumus Nr.16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības domes 2011.gada
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26.maija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Lubānas novadā noteiktajām
pašvaldības nodevām””.
2. SaskaĦā ar likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību:
2.1. Saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi Lubānas novada
pašvaldības domes 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.9
„Par Lubānas novadā noteiktajām pašvaldības nodevām”” triju
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt Vides
aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai atzinuma saĦemšanai.
2.2. Pēc atzinuma saĦemšanas saistošos noteikumus publicēt novada
pašvaldības mājas lapā, laikrakstā „Lubānas ZiĦas” un ar tiem var
iepazīties Lubānas novada domē, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas
novadā.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
(Pielikumā Nr.2 – Saistošie noteikumi Nr.16 „„Grozījumi Lubānas novada
pašvaldības domes 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Lubānas
novadā noteiktajām pašvaldības nodevām”” un paskaidrojuma raksts uz 2 lapām.)
4.§
PAR ADREŠU PIEŠĖIRŠANU INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ
(ZiĦo: A.OzoliĦa)
1. Par adreses piešėiršanu Indrānu pagastā, Lubānas novadā
Izskata Valsts zemes dienesta ăenerāldirektora pienākumu izpildītājas M.BērziĦas
2012.gada 26.septembra vēstuli Nr.2-04/4320 (Reă. 28.09.2012. Nr.1-11/19) par
Nekustamā īpašuma valsts informācijas sistēmā nereăistrētām būvēm,
KONSTATĒ, ka Valsts adrešu reăistra informācijas sistēmas datu bāzē nav reăistrēta
adrese būvei, par kuru saskaĦā ar 2012.gada 10.aprīĜa MK noteikumiem Nr.263
„Kadastra objekta reăistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” tika
sastādīta Ēkas datu deklarācija 2012.gada 10.decembrī, izvērtējot domes rīcībā esošo
informāciju, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma”
14.panta 2.daĜu /nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām
apstiprina, bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem
pilsētās un ciemos piešėir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības
dome/ pamatojoties uz MK 2009.gada 3.novembra „Adresācijas sistēmas noteikumu”
8.punktu /pašvaldības dome piešėir, maina, likvidē nosaukumus vai numurus 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/, Ħemot vērā Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālās nodaĜas iesniegto
informāciju un Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.12.2012.,
Protokols Nr.8, 3.§, 1.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Ilze
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Mārīte Kotāne, Māris Valainis, Iveta Peilāne,
Inese Lībere, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
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rūpnieciskās ražošanas ēkai, kura atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu: 7058-016-0270, piešėirt adresi: „Berlīne”, Meirānu ciems, Indrānu
pagasts, Lubānas novads, LV-4826.
Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 3.daĜu
/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 /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 reăionālā nodaĜa - adrese: Rīgas iela 47,
Valmiera, LV-4201;

•

Didzis Pomers - adrese: „Arklupe”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV4826.

(Pielikumā Nr.3 – Adresācijas objekta izvietojuma shēma uz 1 lapas.)
2. Par adreses piešėiršanu jaunbūvei Lubānas pilsētā, Lubānas novadā
Izskata Antona Studera, deklarētā dzīvesvieta: Upes iela 31, Lubāna, Lubānas
novads, 2012.gada 30.novembra iesniegumu (Reă.Nr.1-22/211) par adreses
piešėiršanu jaunbūvei, izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā
arī ar lietu saistītos apstākĜus,
KONSTATĒ, ka zemesgrāmatā reăistrētais nekustamais īpašums – zeme, ar kadastra
numuru īpašumam: 7013-004-0085, platība – 1069 m², sastāv no vienas zemes
vienības, īpašumam piešėirts nosaukums – Upes iela 31A, reăistrēts zemes grāmatā
2011.gada 9.maijā, nodalījuma (folijas) Nr.100000478806, īpašnieks Antons Studers,
uz zemes gabala atrodas jaunbūve – pirts, kuru nepieciešams pieĦemt ekspluatācijā.
SaskaĦā ar iepriekš minēto, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma” 14.panta 2.daĜu /nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes
vienībām apstiprina, bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām,
laukumiem pilsētās un ciemos piešėir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās
pašvaldības dome/, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 8.punktu /apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome
vai tās pilnvarota institūcija piešėir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaĦā
ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu/, Ħemot vērā
Antona Studera personīgo iesniegumu un Attīstības un komunālo jautājumu komitejas
sēdes (20.12.2012., Protokols Nr.8, 3.§, 2.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Ilze
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Mārīte Kotāne, Māris Valainis, Iveta Peilāne,
Inese Lībere, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
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uz nekustamā īpašuma (kadastra numurs īpašumam: 7013-004-0085) esošajai
jaunbūvei – pirtij piešėirt adresi: Upes iela 31A, Lubāna, Lubānas novads, LV4830.
Pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 3.daĜu
/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 /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 reăionālā nodaĜa - adrese: Rīgas iela 47,
Valmiera, LV-4201;

•

Antons Studers - adrese: Upes iela 31, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830.

(Pielikumā Nr.4 – Antona Studera iesniegums, zemesgrāmatas izdruka, adresācijas
objekta izvietojuma skice uz 3 lapām.)
5.§
PAR ZEMES JAUTĀJUMIEM
(ZiĦo: A.OzoliĦa)
1. Par nekustamā īpašuma „Straujupi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, divu
zemes vienību atdalīšanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam „Dravas”,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā
Izskata Astrīdas Birutas Kasperavičas, deklarētā dzīvesvieta: „Upeslejas”, Indrānu
pagasts, Lubānas novads, pilnvarotās personas Alda Tutāna, deklarētā dzīvesvieta:
Beberbeėu iela 42A-2, Rīga, 2012.gada 17.decembra iesniegumu (Reă. 20.12. 2012.
Nr.1-23/21) par nekustamā īpašuma „Straujupi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
divu zemes vienību atdalīšanu, un Alda Tutāna, deklarētā dzīvesvieta: Beberbeėu iela
42A-2, Rīga, 2012.gada 17.decembra iesniegumu (Reă. 20.12.2012., Nr.1-23/20) par
divu atdalīto zemes vienību pievienošanu Aldim Tutānam piederošajam
nekustamajam īpašumam „Dravas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, un zemes
lietošanas mērėu noteikšanu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā
esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākĜus, Ħemot vērā Lubānas novada
Indrānu pagasta teritorijas plānojumu, Attīstības un komunālo jautājumu komitejas
sēdes (20.12.2012., Protokols Nr.8, 6.§, 3.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Ilze
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Mārīte Kotāne, Māris Valainis, Iveta Peilāne,
Inese Lībere, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. No Astrīdai Birutai Kasperavičai, personas kods: xxx, piederošā
nekustamā īpašuma „Straujupi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra
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numurs īpašumam: 7058-003-0007, atdalīt divas, atsevišėas zemes vienības,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7058-003-0007, platība – 9,2 ha, un
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7058-003-0008, platība – 7,6 ha.
2. Pēc atdalīšanas, Astrīdai Birutai Kasperavičai, personas kods: xxx,
paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu: 7058-003-0009, platība – 20,6 ha, noteikt lietošanas
mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods:
0201), un sakarā ar to, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā ir divi
nekustamie īpašumi „Straujupi”, paliekošajam īpašumam mainīt nosaukumu no
„Straujupi” uz „Straujupi 4”.
3. Atdalītās divas zemes vienības, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu:
7058-003-0007, platība – 9,2 ha, un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu:
7058-003-0008, platība – 7,6 ha, pievienot Aldim Tutānam, personas kods: xxx,
piederošajam īpašumam „Dravas”, noteikt abu zemes vienību lietošanas mērėi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).
(Pielikumā Nr.5 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas. A.B.Kasperavičas pilnvarotā A.Tutāna
iesniegums un dokumenti pie tā atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā,
pastāvīgi glabājamā lietā Nr.1-23 (Fizisko personu iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi
par nopietniem trūkumiem un atbildes uz tiem, iesniegumi īpašuma jautājumos,
dokumentu reăistrs) 2012.gads.)
2. Par nekustamā īpašuma „Gulbīši”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
sadalīšanu
Izskata Ivara Zalstrova pilnvarotās personas - zvērinātu advokātu biroja „Spīgulis,
Kukainis & Azanda” zvērināta advokāta Matīsa Dāvja KukaiĦa 2012.gada
27.novembra iesniegumu Nr.27/11/21012 (Reă.30.11.2012., Nr.1-22/210) par
nekustamā īpašuma „Gulbīši”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sadalīšanu divos
atsevišėos īpašumos, nosaukumu piešėiršanu un lietošanas mērėu noteikšanu, Ħemot
vērā Lubānas novada Indrānu pagasta teritorijas plānojumu, Attīstības un komunālo
jautājumu komitejas sēdes (20.12.2012., Protokols Nr.8, 6.§, 1.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Ilze
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Mārīte Kotāne, Māris Valainis, Iveta Peilāne,
Inese Lībere, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Sadalīt nekustamo īpašumu „Gulbīši”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
kadastra numurs īpašumam: 7058-004-0056, divos atsevišėos īpašumos: jauna
nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu:
7058-009-0015, platība – 5,5 ha, atdalītajam zemesgabalam piešėirt nosaukumu:
„Gulbīši 1”, noteikt lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).
2. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no trīs zemes vienībām:
1.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-004-0056, platība – 67,2 ha,
2.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-004-0057, platība – 11,4 ha,
3.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-003-0041, platība – 14,5 ha,
noteikt lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods: 0101), un sakarā ar to, ka pašvaldības administratīvajā
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teritorijā ir divi īpašumi „Gulbīši”, paliekošajam īpašumam mainīt nosaukumu
no „Gulbīši” uz „Gulbji”.
(Pielikumā Nr.6 – Izvērsts lēmums, M.D.KukaiĦa iesniegums un dokumenti pie tā uz
40 lapām )
3. Par lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemi „DzelzceĜš”, Indrānu pagastā,
Lubānas novadā un zemesgabala piekritību pašvaldībai
1. Izskata jautājumu par lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemi „DzelzceĜš”, Indrānu
pagastā, Lubānas novadā, un zemesgabala atzīšanu par pašvaldībai piekritīgo zemi.
2. Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar
lietu saistītos apstākĜus,
KONSTATĒ:
2.1. nekustamais īpašums „DzelzceĜš”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra
numurs īpašumam:7058-011-0128, reăistrēts zemesgrāmatā nav, tiesiskais valdītājs –
Lubānas novada pašvaldība, īpašuma statuss – zemes lietojums;
2.2. nekustamais īpašums sastāv no četrām zemes vienībām: 1.zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu: 7058-010-0109, platība – 5,1 ha, 2.zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu: 7058-011-0128, platība – 4,3 ha, 3.zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu: 7058-016-0182, platība – 15,7 ha, 4.zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu: 7058-017-0024, platība – 5,7 ha, kopplatība – 30,8 ha;
2.3. saskaĦā ar 2002.gada 11.jūlija aktiem (pavadzīmēm) par pamatlīdzekĜu
pieĦemšanu un nodošanu (pārvietošanu organizācijas ietvaros) un 2002.gada
14.novembra DzelzceĜa infrastruktūras (sliežu ceĜu) reăistrācijas apliecību Nr.673 kā
dzelzceĜa iecirkĦa Madona – Lubāna infrastruktūras posma īpašnieks tika noteikta
Madonas rajona Indrānu pagasta padome, patreiz – Lubānas novada pašvaldība;
2.4. pašvaldības rīcībā nav informācijas zemes gabala „DzelzceĜš” piederību pēc
stāvokĜa uz 1940.gada 21.jūliju;
2.5. uz zemesgabalu „DzelzceĜš” likumā noteiktajos termiĦos pieprasījumi un
dokumenti zemes izpirkšanai par samaksu, zemes īpašuma tiesību atjaunošanai vai
kompensācijas piešėiršanai saĦemti nav.
3. Izvērtējot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daĜas 1.punktu
/zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda
zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un
juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saĦēmušas kompensāciju, nav
pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību
atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja uz šīs zemes ir pašvaldībai
piederošas ēkas (būves)/, Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes
(20.12.2012., Protokols Nr.8, 6.§, 2.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Ilze
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Mārīte Kotāne, Māris Valainis, Iveta Peilāne,
Inese Lībere, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
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nolemj:
Izbeigt Lubānas novada pašvaldībai lietošanas tiesības uz zemi „DzelzceĜš”,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs īpašumam: 7058-011-0128,
kas sastāv no četrām zemes vienībām: 1.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu:
7058-010-0109, platība – 5,1 ha, 2.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058011-0128, platība – 4,3 ha, 3.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-0160182, platība – 15,7 ha, 4.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 7058-017-0024,
platība – 5,7 ha, īpašuma kopplatība – 30,8 ha; atzīt nekustamo īpašumu
„DzelzceĜš”, kadastra numurs īpašumam: 7058-011-0128, par Lubānas novada
pašvaldībai piekrītošo zemi.
4. Veicot zemesgabalu instrumentālo uzmērīšanu, platības var tikt precizētas.
5. Lēmuma izrakstu izsūtīt Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai adrese: Rīgas iela 47, Valmiera, LV-4201.
4. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Mežstrauti”,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā
Izskata Lilitas Rubules, deklarētā dzīvesvieta: „KastaiĦi 2”, Indrānu pagasts, Lubānas
novads, 2012.gada 19.decembra iesniegumu (Reă. 20.12.2012., Nr.1-23/22) par
zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Mežstrauti”, Indrānu pagastā,
Lubānas novadā, atsevišėa īpašuma izveidošanu, nosaukumu piešėiršanu un
lietošanas mērėu noteikšanu, Ħemot vērā Lubānas novada Indrānu pagasta teritorijas
plānojumu, Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.12.2012., Protokols
Nr.8, 6.§, 4.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Ilze
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Mārīte Kotāne, Māris Valainis, Iveta Peilāne,
Inese Lībere, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. No nekustamā īpašuma „Mežstrauti”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
kadastra numurs īpašumam: 7058-010-0081, jauna nekustamā īpašuma
veidošanai atdalīt zemesgrāmatā nereăistrēto zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu: 7058-010-0095, platība – 4,16 ha, atdalītajai zemes vienībai piešėirt
nosaukumu: „Mežstrauti”, noteikt lietošanas mērėi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);
2. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu: 7058-010-0081, platība – 4,6 ha, noteikt lietošanas
mērėi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods:
0201), paliekošajam īpašumam mainīt nosaukumu no „Mežstrauti” uz
„Mežstrauti 2”.
(Pielikumā Nr.7 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas. Lilitas Rubules iesniegums un
dokumenti pie tā atrodas Lubānas novada pašvaldības arhīvā, pastāvīgi glabājamā
lietā Nr.1-23 (Fizisko personu iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi par nopietniem
trūkumiem un atbildes uz tiem, iesniegumi īpašuma jautājumos, dokumentu reăistrs)
2012.gads.)
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5. Par platības precizēšanu nekustamajam īpašumam „PagalmiĦi”,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā
1. Izskata jautājumu par platības precizēšanu nekustamajam īpašumam „PagalmiĦi”,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
KONSTATĒ:
1.1. Edgaram BērziĦam ar Indrānu pagasta Zemes komisijas 1997.gada 17.janvāra
sēdes lēmumu, protokols Nr.38, atjaunotas (atzītas) īpašuma tiesības uz mantojamo
zemei Indrānu pagasta „PagalmiĦi” 15,6 ha platībā;
1.2. Edgaram BērziĦam ar Indrānu pagasta Zemes komisijas 1997.gada 27.novembra
sēdes lēmumu, protokols Nr.50, piešėirta lietošanā zeme Indrānu pagasta „PagalmiĦi”
15,6 ha platībā;
1.3. nekustamajam īpašumam saglabāts vēsturiskais nosaukums - ”PagalmiĦi”.
2. Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar
lietu saistītos apstākĜus, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā minētajiem datiem par zemesgabalu grafiskajām platībām,
Ħemot vērā Lubānas novada Indrānu pagasta teritorijas plānojumu, Attīstības un
komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.12.2012., Protokols Nr.8, 6.§, 5.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Ilze
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Mārīte Kotāne, Māris Valainis, Iveta Peilāne,
Inese Lībere, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Precizēt zemes gabalu platības nekustamajam īpašumam „PagalmiĦi”, Indrānu
pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs īpašumam: 7058-016-0168, 1.zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-016-0159 noteikt platību 5,5 ha un
2.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-016-0168 noteikt platību 3,3 ha.
3. Lēmuma izrakstu izsūtīt:
3.1. Valsts zemes dienesta Vidzemes reăionālajai nodaĜai - adrese: Rīgas iela 47,
Valmiera, LV-4201,
3.2. Edgaram BērziĦam – adrese: Aronas iela 8-4, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts,
Madonas novads, LV-4853.
6.§
PAR PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „RŪĖĪŠI” ĒKAS VIENA
KORPUSA REKONSTRUKCIJAS PROJEKTU
(ZiĦo: I.Bodžs)
SaskaĦā ar grāmatvedības uzskaites datiem nepabeigtās celtniecības izmaksu sastāvā
uzskaitīti LVL 11 699,76 par pirmsskolas izglītības iestādes „Rūėīši” viena korpusa
rekonstrukcijas tehniskā projekta sagatavošanu. Izmaksas radušās laika periodā no
2008.gada 8.decembra līdz 2009.gada 6.martam. Līdz šim laikam nekāda projekta
attīstība nav notikusi, kā arī konkrētā projekta īstenošana nav iekĜauta Lubānas
novada integrētās attīstības programmā 2012.-2018.gadam. ĥemot vērā iepriekš
minētos apstākĜus un Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.12.2012.,
Protokols Nr.8, 7.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Ilze
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Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Mārīte Kotāne, Māris Valainis, Iveta Peilāne,
Inese Lībere, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Norakstīt un izslēgt no pašvaldības bilances pirmsskolas izglītības iestādes
„Rūėīši” viena korpusa rekonstrukcijas tehniskā projekta izmaksas par kopējo
summu LVL 11 699,76 (vienpadsmit tūkstoši seši simti deviĦdesmit deviĦi lati,
76 santīmi) sakarā ar to, ka projekts ir zaudējis aktualitāti un neatbilst Lubānas
novada integrētās attīstības programmai līdz 2018.gadam.
7.§
PAR MĒRĖDOTĀCIJU PAMATA UN VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN
PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU BĒRNU NO PIECU GADU VECUMA
APMĀCĪBĀ NODARBINĀTO PEDAGOGU ATLĪDZĪBAI 2012.GADA
DECEMBRA MĒNESĪ DARBA SAMAKSAI
(ZiĦo: I.Logina)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 07.12.2012. rīkojumu Nr. 593 „Par mērėdotāciju
sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2012.gadam” par
mērėdotācijām pašvaldībām pamata un vispārējās vidējas izglītības iestāžu, interešu
izglītības programmu un bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
2012.gadā, t.sk. decembra mēnesī, Ħemot vērā Finanšu komitejas sēdes (Protokols
Nr.9, 1.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Ilze
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Mārīte Kotāne, Māris Valainis, Iveta Peilāne,
Inese Lībere, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un
pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto
pedagogu atlīdzībai piešėirtā finansējuma 2012.gada decembra mēnesim sadali.
(Pielikumā Nr.8 – Aprēėins mērėdotācijas sadalei uz 3 lapām.)
8.§
PAR ZIEDOJUMU PIEĥEMŠANU
(ZiĦo: I.Logina)
1.
Izskata biedrības „Aiviekstes ozoli” valdes priekšsēdētāja Māra ValaiĦa 21.12.2012.
iesniegumu Nr.1 (Reă.Nr.1-13/111) ar lūgumu pieĦemt dāvinājumā sekojošu rotaĜu
laukuma inventāru: vingrošanas komplekss - 1 gab. Ls 1 256,66;
karuselis - 1 gab. Ls 565,26. Kopā - 2 vienības ar kopējo vērtību Ls 1 821,92.
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 ...”.
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Ilze
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Mārīte Kotāne, Māris Valainis, Iveta Peilāne,
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Inese Lībere, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. PieĦemt biedrības „Aiviekstes ozoli”, Reă. Nr. 40008157780 dāvinājumu:
rotaĜu laukuma inventāru, t.sk.: vingrošanas komplekss - 1 gab. Ls 1 256,66
(viens
tūkstotis
divi
simti
piecdesmit
seši
lati,
66 santīmi) apmērā; karuselis - 1 gab. Ls 565,26 (pieci simti sešdesmit pieci
lati, 26 santīmi) apmērā. Kopā - 2 vienības ar kopējo vērtību Ls 1 821,92
(viens tūkstotis astoĦi simti divdesmit viens lats, 92 santīmi).
2. Uzdot izpilddirektoram Ivaram Bodžam līdz 2013.gada 15.janvārim izveidot
pieĦemšanas komisiju. Inventāra pieĦemšanu noformēt ar aktu.
2.
Izskata Lubānas bibliotēkas vadītājas Ingunas KaĦepones 12.12.2012. iesniegumu
(Reă.20.12.2012. Nr.1-13/109) par bibliotēkas lasītāju ziedojumu saĦemšanu
2012.gadā un priekšlikumu par saĦemto naudas līdzekĜu Ls 177,00 izlietošanu
bibliotēku grāmatu iegādei.
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 ...”, Ħemot vērā Finanšu komitejas sēdes (Protokols Nr.9, 2.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Ilze
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Mārīte Kotāne, Māris Valainis, Iveta Peilāne,
Inese Lībere, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
PieĦemt fizisko personu ziedojumus LVL 177 (viens simts septiĦdesmit septiĦi
lati) apmērā. Atbalstīt bibliotēkas vadītājas Ingunas KaĦepones priekšlikumu
par saĦemto ziedojumu izmantošanu grāmatu iegādei bibliotēkas fonda
papildināšanai.
9.§
PAR NEATBILSTOŠI VEIKTO IZDEVUMU ATMAKSU
(ZiĦo: I.Bodžs, I.Logina)
Izskata Centrālās finanšu un līgumu aăentūras (CFLA) 2012. gada 4.decembra
lēmumu Reă.Nr.39-2-40.2/7085 „Par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu
vienošanās
Nr.3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/034/033
ietvaros”.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
1) veicot iepirkumu Nr.LNP2011/4ERAF „Satiksmes drošības uzlabošana
Lubānas pilsētā”, iepirkumu komisija formālu iemeslu dēĜ noraidīja SIA
„CVS”
iesniegto
piedāvājumu;
2) pašvaldības juriskonsults nesaskata juridiskus argumentus CFLA lēmuma
apstrīdēšanai;
3) faktiski atmaksājamie neatbilstošie izdevumi pēc CFLA aprēėiniem sastāda
LVL 5 617,50 (t.sk. ERAF – LVL 5 383,44 un valsts budžeta dotācijas
pašvaldībām – LVL 234,06).
Ievērojot augstākminēto un izvērtējot situāciju, kā arī Ħemot vērā Finanšu komitejas
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sēdes (Protokols Nr.9, 3.§) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Ilze
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Mārīte Kotāne, Māris Valainis, Iveta Peilāne,
Inese Lībere, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1. Atmaksāt LVL 5617,50 (pieci tūkstoši seši simti septiĦpadsmit lati, 50
santīmi) Centrālajai finanšu un līgumu aăentūrai kā neatbilstoši veiktus
izdevumus projekta Nr.3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/CFLA/034/03 „Satiksmes
drošības uzlabošana Lubānas pilsētā” ietvaros.
2. Līdz 2013.gada 30.janvārim Attīstības un komunālo jautājumu komitejai
izvērtēt Iepirkumu komisijas darbību un sagatavot priekšlikumus komisijas
darba uzlabošanai.
10.§
IESNIEGUMI
(ZiĦo: T.Salenieks)
1.
Izskata Lubānas pirmskolas izglītības iestādes „Rūėīši” 20.12.2012. iesniegumu
(Reă.Nr.1-13/104) ar lūgumu atĜaut turpināt piemaksāt divas sagatavošanas stundas
Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes „Rūėīši” pedagogiem 2013.gadā, kā noteikts
Lubānas novada pašvaldības izdotajos noteikumos „Par kārtību, kādā nosaka
pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Lubānas novada pašvaldības
izglītības iestādēs”, un šo noteikumu grozījumiem 10.punktā, kas izdarīti 29.01.2010.
ĥemot vērā Finanšu komitejas sēdes (Protokols Nr.9, 4.§,3.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Ilze
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Mārīte Kotāne, Māris Valainis, Iveta Peilāne,
Inese Lībere, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
AtĜaut 2013.gadā piemaksāt divas sagatavošanas stundas Lubānas pirmsskolas
izglītības iestādes „Rūėīši” pedagogiem, Ħemot vērā pašvaldības noteikumus
„Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību
skaitu Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
2.
Izskata Janas Novikas 17.12.2012. iesniegumu (Reă.Nr.1-22/215) par ceĜa izdevumu
atmaksu braucienam uz LNT šova „Dziedošās ăimenes” fināla pasākumu Rīgā Ls
34,32 apmērā. ĥemot vērā Finanšu komitejas sēdes (Protokols Nr.9, 4.§,4.p.)
lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Ilze
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Mārīte Kotāne, Māris Valainis, Iveta Peilāne,
Inese Lībere, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Segt ceĜa izdevumus braucienam uz LNT šova „Dziedošās ăimenes” fināla
pasākumu Rīgā Ls 34,32 (trīsdesmit četri lati, 32 santīmi) apmērā Janai Novikai
no pašvaldības 2012.gada budžeta nesadalītajiem līdzekĜiem.
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3.
Izskata „Daugavas vanagi Latvijā” Lubānas nodaĜas priekšsēdētāja ViĜa LancmaĦa
18.12.2012. iesniegumu (Reă.Nr.1-13/102) ar lūgumu piešėirt finansējumu Ls 50
(piecdesmit lati) apmērā Ziemassvētku kauju atceres pasākumam, kas notiks
2012.gada 27.decembrī. ĥemot vērā Finanšu komitejas sēdes (Protokols Nr.9, 4.§,
5.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Ilze
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Mārīte Kotāne, Māris Valainis, Iveta Peilāne,
Inese Lībere, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
Piešėirt finansējumu Ls 50 (piecdesmit lati) apmērā Ziemassvētku kauju atceres
pasākuma 2012.gada 27.decembrī organizēšanai biedrības „Daugavas vanagi
Latvijā” Lubānas nodaĜas biedrībai no pašvaldības 2012.gada budžeta
nesadalītajiem līdzekĜiem.
11.§
PAR GROZĪJUMIEM 2012.GADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ
(ZiĦo: I.Logina)
Sakarā ar valsts budžeta transfertu saĦemšanu, papildus līdzekĜu pieprasījumiem
atsevišėām pašvaldības iestādēm un pasākumiem, kā arī nepieciešamību veikt
grozījumus iestāžu (Meirānu Kalpaka pamatskolas, Lubānas novada sociālā dienesta
un Lubānas vidusskolas) izdevumu tāmes atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas
kodiem, ĥemot vērā Finanšu komitejas 20.12.2012. sēdes (Protokols Nr.9, 5.§)
lēmumu,
Lubānas novada dome, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (Tālis Salenieks, Ilze
Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Mārīte Kotāne, Māris Valainis, Iveta Peilāne,
Inese Lībere, Juris Mitjakovs, Laila OzoliĦa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:
1.
Veikt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 „Par
2012.gada pašvaldības budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17
“Grozījumi Lubānas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.2 “Par 2012.gada pašvaldības budžetu””.
2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam:
2.1. Saistošos noteikumus Nr.17 “Grozījumi Lubānas novada domes
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2012.gada
pašvaldības budžetu”” triju darba dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijai zināšanai;
2.2. Saistošie noteikumi Nr.17 “Grozījumi Lubānas novada domes
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2012.gada
pašvaldības budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.
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(Pielikumā Nr.9 – Saistošie noteikumi Nr.17 “Grozījumi Lubānas novada domes
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par 2012.gada pašvaldības
budžetu”” uz 2 lapām.)
Sēdi slēdz plkst. 18,00.
Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs:

Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:

Diāna Krieva

Parakstīts __________________________________________
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