
 

    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 

Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts: pasts@lubana.lv 
 

DOMES  SĒDES  PROTOKOLS 

Lubānā 

29.09.2016.                                                                                                  Nr.13 

         

Sēdi atklāj plkst.14.00 

 

Sēdi vada                         Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs 

Sēdē piedalās deputāti   Iveta Peilāne, Laila  Ozoliņa, Līga  Špune, Guntis Klikučs,  Rudīte 

Kolāte, Aigars Noviks,  

Sēdē nepiedalās deputāti    Ilgonis Losāns, Lana Kunce aizņemtai pamatdarbā; 

Piedalās administrācijas darbinieki     Ivars Bodžs – izpilddirektors; 

                                                                 Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede 

                         Andris Kļaviņš – juriskonsults; 

                                                Aija Ozoliņa – nekustamā īpašuma speciāliste 

Sēdi protokolē   Mārīte Kotāne – kancelejas vadītāja 

Darba kārtībā: 

 Informatīvā daļa 

 Domes priekšsēdētāja informācija par  pašvaldības darba aktualitātēm, veiktajiem 

komandējumiem. Komiteju priekšsēdētāju pārskati par komiteju sēdēs skatītajiem jautājumiem. 

Izpilddirektora pārskats par augusta domes sēdes lēmumu izpildi. 

1. Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemesgabala nodošanu nomā  

2. Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības domes 25.08.2016. lēmumā “Par 

kārtības, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu 

Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši" apstiprināšanu”  

3.  Par izmaiņām Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu 

darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā 

4.  Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs no 

2016.gada 1.septembra  

5. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu  

6.  Par bezcerīga debitora parāda izslēgšanu  

7. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-016-0157 un 

fermas ēkai Lubānas novada Indrānu pagastā  

8. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-005-0104 un 

fermas ēkai Lubānas novada Indrānu pagastā  

9.  Par nekustamā īpašuma „Liedessalas”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes lietošanas 

mērķa maiņu  

10.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma 

„Upeslejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei  

11.  Par saistošo noteikumu apstiprināšanu  

mailto:pasts@lubana.lv
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12. Par noteikumu “Lubānas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas 

kārtība” apstiprināšanu  

13. Par līdzvērtīgas dzīvojamās telpas piešķiršanu Inārai Turlajai  

14. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Edgaram Orlovam.  

15.  Par ziedojuma pieņemšanu Lubānas vidusskolai  

16. Par ziedojuma pieņemšanu Meirānu Kalpaka pamatskolai  

17.  Par ziedojuma pieņemšanu pirmsskolas izglītības iestādei "Rūķīši"  

18. Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no 

piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks  atklāj domes sēdi, aicina izteikt priekšlikumus par 

izsludināto darba kārtību. Deputātiem un izpilddirektoram papildinājumu un grozījumu 

izsludinātajā darba kārtībā nav. 

Domes priekšsēdētāja informācija par iepriekšējā pārskata periodā (starp domes sēdēm) 

veiktajiem komandējumiem saskaņā ar 25.07.2013. pašvaldībā apstiprinātajiem noteikumiem 

“Noteikumi par komandējumiem”:  

T.Salenieks 5. septembrī un 19.septembrī bija uzaicināts uz tikšanos Madonas novada domē  ar 

domes priekšsēdētāju A.Ceļapīteru jautājumos par  aktualitātēm, kas saistošas abām pašvaldībām. 

T.Salenieks informē deputātus, ka uz 26.septembra Finanšu un attīstības komitejas sēdi bija 

uzaicināts vienīgais pretendents uz izsludināto pieteikšanos uz   SIA “Lubānas KP” valdes 

locekļa amatu -  Ilgvars Ivanovs. Pretendents   atbildēja uz deputātu jautājumiem par viņa 

redzējumu  SIA “Lubānas KP” ekonomiskā un finansiālā  stāvokļa uzlabošanai.  

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdtāja Iveta Peilāne informē, 

ka 21.septembra  sēdē  komitejas locekļi izvērtēja finanšu iespējas fonda “Sibīrijas bērni” 

izteiktajam piedāvājumam iemūžināt video represēto personu atmiņu stāstus. Par šo jautājumu 

priekšlikums jautājuma  izskatīšanai domes sēdē vēl netika iesniegts. 

Izpilddirektots Ivars Bodžs sniedz pārskatu par  25.augusta  kārtējās domes sēdes lēmumu izpildi. 

1.pielikumā PĀRSKATS par 25. augusta kārtējās domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

1.§ 

Par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemesgabala nodošanu nomā 

ziņo I.Bodžs 

Izskata Z/S “Grāveri” 15.09.2016. iesniegumu (Reģ.Nr.2.08/800) par zemes iznomāšanu.  

Secina, ka nekustamā īpašuma “Pūpoli” (kadastra Nr. 70580160013) zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 70580160258 Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 3,2 ha platībā, kadastrālā vērtība uz 

01.01.2016 ir 1290 EUR, ir rezerves zemes fondā ieskatītais zemes gabals. Pamatojoties uz 

Zemes pārvaldības likuma 17. panta 1. punktu, kas nosaka, ka rezerves zemes fondā ieskaitīto 

zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu valdītājs ir attiecīgā 

vietējā pašvaldība līdz brīdim, kad Ministru kabinets izdod rīkojumu par to ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda vai tie tiek ierakstīti zemesgrāmatā uz vietējās pašvaldības vārda, 

2. punktu, kas nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir tiesības iznomāt šā panta pirmajā daļā minētos 

zemes gabalus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas zemes nomu, kuri regulē 

pašvaldības zemes iznomāšanu. Nomas līgumā paredz vietējās pašvaldības tiesības vienpusēji 

izbeigt līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes gabala ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts zemes konsolidācijas 

projektā vai arī tiek piešķirts īpašumā kā līdzvērtīgā zeme, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 14. punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai 

noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita 

nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un LR 2007. gada 30. oktobra MK 

noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 19. punktu, kas nosaka, ka, 

ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no 

nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18. punktā paredzētajā kārtībā, kas savukārt 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Parskats_augusta_sede.doc
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nosaka, ka, ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, neapbūvēta zemesgabala nomas maksa 

gadā ir ne mazāk kā 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, nomas līgumu slēdz ar personu, 

kura nosolījusi augstāko nomas maksu, nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā 

likumos noteiktos nodokļus.  

Ņemot vērā Finanšu un attīstības  komitejas 26.09.2016, protokols Nr.10,5.§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, 

Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

1. Izpilddirektoram organizēt nekustamā īpašuma “Pūpoli” (kadastra Nr. 70580160013) 

rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160258 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 3,2 ha platībā zemes nomas tiesību atklāto mutisko 

izsoli ar augšupejošu soli. 

2.  Noteikt gada nomas maksas izsoles sākumcenu 20 EUR (divdesmit euro).  

 

2.§ 

Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības domes 25.08.2016. lēmumā “Par kārtības, 

kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Lubānas pirmsskolas 

izglītības iestādē "Rūķīši" apstiprināšanu” 

ziņo I.Bodžs 

Ņemot vērā PII “Rūķīši” pedagogu iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 09.09.2016. Nr.2.08/776, 

Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vēstuli (reģistrēta pašvaldībā 12.09.2016. 

Nr.2.08/778), kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības  komitejas 26.09.2016, protokols Nr.10, 

6..§, atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, 

Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – nav, 

ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Izdarīt  25.08.2016. lēmumā “Par kārtības, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un 

amata vienību skaitu Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši" apstiprināšanu” (protokols 

Nr.12. 5.§) šādus grozījumus: 

1. Izteikt lēmuma 1.1 punktu šādā redakcijā:  

1.1 divas pirmsskolas izglītības skolotāja amata vietas vienā grupā audzēkņiem vecumā 

no 1 līdz 5 gadiem.  

       2. Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 1.oktobri un tiek piemērots līdz 2018.gada 

31.augustam. 
 

3.§ 

Par izmaiņām Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku 

amatu un amatalgu likmju sarakstā 

ziņo I.Bodžs 

Lai nodrošinātu MK noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, MK  noteikumu 

Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 13. punktu, 

pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. un 27.punktu, ņemot vērā 

Lubānas vidusskolas direktores Ivetas Peilānes iesniegumu, izpilddirektora Ivara Bodža sniegto 

informāciju, kā arī Finanšu un attīstības  komitejas 26.09.2016, protokols Nr.10,7.§, atzinumu, 
Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Aigars 

Noviks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku 

amatu un amatalgu likmju sarakstā (apst.28.01.2016., prot.Nr.1; 15.§): 
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1. Samazināt darba samaksu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” pirmsskolas izglītības 

skolotājam (klasifikatora kods 2342 01) uz 620 EUR mēnesī ar 2016. gada 1. oktobri. 

2. Samazināt darba samaksu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” mūzikas skolotājam 

(klasifikatora kods 2342 03) uz 620 EUR mēnesī ar 2016. gada 1. oktobri.  

3. Samazināt darba samaksu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” sporta skolotājam 

(klasifikatora kods 2342 03) uz 620 EUR mēnesī ar 2016. gada 1. oktobri. 

4. Palielināt amata likmi pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” pirmsskolas izglītības 

skolotājs (klasifikatora kods 2342 01) uz 10 ar 2016. gada 1. septemrbi. 

5. Palielināt darba samaksu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” vadītājai (klasifikatora 

kods 1112 36) uz 900 EUR mēnesī ar 2016. gada 1. septemrbi. 

6. Izslēgt no saraksta pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” amata vienību- vecākais 

pirmsskolas skolotāja palīgs  (klasifikatora kods 5312 01) ar 2016. gada 1. septemrbi. 

7. Samazināt Lubānas vidusskolā bibliotekāra  (klasifikatora kods 2622 07) amata likmi no 

1 uz 0,8, amata algas likmi nosakot saskaņā ar MK noteikumiem un piešķirto valsts 

finansējumu ar 2016. gada 1. septemrbi. 

8. Izslēgt no saraksta Lubānas vidusskolā amata vienību direktora vietnieks informātikas 

jautājumos (klasifikatora kods 1345 09) ar 2016. gada 1. septemrbi. 

9. Izslēgt no saraksta Lubānas vidusskolā amata vienību direktora vietnieks audzināšanas 

darbā (klasifikatora kods 1345 09) ar 2016. gada 1. septemrbi. 

10. Izslēgt no saraksta Lubānas vidusskolā amata vienību direktora vietnieks mācību  darbā 

(klasifikatora kods 1345 09) ar 2016. gada 1. septemrbi. 

11. Izveidot jaunu amata vienību Lubānas vidusskolā- direktora vietnieks izglītības jomā 

(klasifikatora kods 1345 09) ), amata likme 1,3 un darba samaksu saskaņā ar MK 

noteikumiem un piešķirto valsts un pašvaldības finansējumu ar 2016. gada 1. septemrbi. 

12. Palielināt darba samaksu Meirānu Kalpaka pamatskolā direktoram (klasifikatora kods 

1345 08) uz 900 EUR mēnesī ar 2016. gada 1. septemrbi. 

 

Deputāts Guntis Klikučs atstāj sēdes telpu un turpmākā sēdes darbā nepiedalās. 

 

4.§ 

Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2016.gada 

1.septembra 

ziņo I.Logina 

Atbilstoši 28.06.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ņemot vērā 

Finanšu un attīstības  komitejas 26.09.2016, protokols Nr.10, 8§, atzinumu, 

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

Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

nolemj: 

A p s t i p r i n ā t  šādas uzturēšanas izmaksas vienai personai Lubānas novada pašvaldības 

izglītības iestādēs no 2016.gada 1.septembra: 

                                                                                             EUR mēnesī 

  

1. Lubānas vidusskolā      108,99  (aprēķins 4.1 pielikumā)  

  

 

2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:       

 -pamatskolas klasēs      193,57 (aprēķins 4.2. pielikumā) 

            -bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai  170,06 (aprēķins 4.3. pielikumā) 
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3.  pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”    

 -bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai  194,87 (aprēķins 4.5. pielikumā) 

 -pārējās pirmsskolas vecuma grupās   232,16 (aprēķins 4.4. pielikumā) 
 

 Pielikumā: uzturēšanās izmaksu aprēķini. 

 

5.§ 

Par saistošo noteikumu "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu”” apstiprināšanu 

ziņo I.Logina 

Sakarā ar saņemto ārvalstu finansējumu NORDPLUS projektam, Ārlietu ministrijas un 

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas piešķirtajiem transfertiem Oskara Kalpaka 

kapa pieminekļa saglabāšanai un papildus apropriāciju nepieciešamību dažādu izdevumu 

apmaksai, kā arī grozījumiem iestāžu ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši ekonomiskās 

klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likuma  

„Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības  komitejas 

26.09.2016, protokols Nr.10, 9§, atzinumu,   

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

Kolāte, Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

nolemj: 

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2016. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus 

Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu. 

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam: 

2.1 Saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 

28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu” triju darba 

dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai; 

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016.gada 

28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par pašvaldības 2016.gada budžetu” stājas spēkā 

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

Pielikumā saistošie noteikumi.  

6.§ 
Par debitora parāda izslēgšanu no bilances 

ziņo I.Logina 

Saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem šaubīgo debitoru sastāvā 

uzskaitīts Jāzepa STEPĀNA parāds 45,43 EUR par dzīvojamo telpu īri “Melnozoli”-2, Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā.  

Parāds izveidojies:  

2008.gada janvāris-marts 5,85 EUR. 

2007.gadā   23,04 EUR 

2006.gadā   16,54 EUR 

Jāzeps Stepāns miris 03.09.2016. (Lubānas novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegta 

19.09.2016. izziņa Nr.69.2-18/81). Ņemot vērā Finanšu un attīstības  komitejas 26.09.2016, 

protokols Nr.10, 10§, atzinumu,   

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

Kolāte, Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

nolemj: 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Precizets_APREKINI_Uzturesanas-izmaksas__pasv_norekiniem.xls
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/groijumi_budzeta_saistosies_12.doc
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Sakarā ar personas nāvi un to, ka norādītajā adresē nav citu deklarēto personu, izslēgt no bilances 

Jāzepa Stepāna debitoru parādu 45,43 (četrdesmit pieci euro 43 centi) EUR par dzīvojamo telpu 

īri “Melnozoli”-2, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. 

 

7.§ 

Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-016-0157 un fermas 

ēkai Lubānas novada Indrānu pagastā 

ziņo A.Ozoliņa 

            Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par Valda 

Bidiņa pilnvarotās personas Ligitas Dārznieces 2016.gada 19.septembra iesniegumu (pašvaldībā 

reģistrēts ar Nr.LUB/2.07/16/29), kurā minēts, ka saskaņā ar Madonas rajona tiesas spriedumu  

Valdim Bidiņam ir atzītas īpašumtiesības uz fermas ēku ar kadastra apzīmējumu: 7058-016-

0093-001, kas atrodas Lubānas novada Indrānu pagastā, uz zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu: 7058-016-0157, un, lai reģistrētu nekustamo īpašumu zemesgrāmatā, nepieciešams 

fermas ēkai piešķirt adresi. 

Latvijas Republikas „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otrajā 

daļā noteikts, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet 

numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī 

ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome, 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punkts nosaka, ka pašvaldības domei izvērtējot 

konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un 

mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos 

noteikumos minētajām prasībām, šo pašu noteikumu 8.punktā noteikts, ka adresācijas sistēmai 

piemēro šādus pamatprincipus: administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties; katram 

adresācijas objektam piešķir vienu adresi; adresācijas objektu nosaukumi atbilst „Valsts valodas 

likumā” noteiktajām prasībām.  

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

lai nodrošinātu nepārprotamu katra adresācijas objekta identificēšanu, pamatojoties uz 

„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu, vadoties no Ministru 

kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punkta un 8.punkta, ņemot vērā Finanšu 

un attīstības  komitejas 26.09.2016, protokols Nr.10, 11§, atzinumu,   

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

Kolāte, Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

nolemj: 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-016-0157 un uz zemesgabala esošajai fermas ēkai 

piešķirt adresi: „Akmentiņu ferma”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

 

 

8.§ 

Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-005-0104 un fermas 

ēkai Lubānas novada Indrānu pagastā 

ziņo A.Ozoliņa 

            Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par Valsts 

akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” Zemes un nekustamā īpašuma dienesta vadītājas 

G.Eglītes 2016.gada 20.septembra iesniegumu Nr.1.3/7451 (pašvaldībā reģistrēts ar 

Nr.LUB/2.07/16/31) „Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam”, kurā minēts ka saskaņā 

ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu ēkas (būves), kas atrodas uz zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-005-0104 ir bezīpašnieka manta un piekrīt valstij; ka 

Privatizācijas aģentūra ir pasūtījusi ēku (būvju) kadastrālo uzmērīšanu un lūdz piešķirt adreses. 

Latvijas Republikas „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otrajā 

daļā noteikts, ka nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet 

numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī 
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ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome, 2015.gada 8.decembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punkts nosaka, ka pašvaldības domei izvērtējot 

konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un 

mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos 

noteikumos minētajām prasībām, šo pašu noteikumu 8.punktā noteikts, ka adresācijas sistēmai 

piemēro šādus pamatprincipus: administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties; katram 

adresācijas objektam piešķir vienu adresi; adresācijas objektu nosaukumi atbilst „Valsts valodas 

likumā” noteiktajām prasībām.  

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

lai nodrošinātu nepārprotamu katra adresācijas objekta identificēšanu, pamatojoties uz 

„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu, vadoties no Ministru 

kabineta noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punkta un 8.punkta, ņemot vērā Finanšu 

un attīstības  komitejas 26.09.2016, protokols Nr.10, 12§, atzinumu,   

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

Kolāte, Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

nolemj: 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-005-0104 un uz zemesgabala esošajai fermas ēkai 

piešķirt adresi: „Cepurīšu ferma”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

 

9.§ 

Par nekustamā īpašuma „Liedessalas”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes lietošanas 

mērķa maiņu 

ziņo A.Ozoliņa 

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par 

Rūdolfa Ginta Tucika 21.09.2016. iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 22.09.2016. ar 

Nr.LUB/2.09/16/20) par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam „Liedessalas”, 

Indrānu pag., Lubānas nov. 

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

saistītos apstākļus, KONSTATĒJA, ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Indrānu 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5 nostiprināts nekustamais īpašums „Liedessalas”, Indrānu 

pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058-003-0003, kas sastāv no vienas zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058-003-0003, platība - 15,9 ha, tai skaitā, meži – 13,4 ha, 

līdz ar to zemes vienībai ir maināms zemes lietošanas mērķis. 

Iepazīstoties ar informāciju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, kur teikts, ka lietošanas mērķa 

maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes 

platība neatbilst šo noteikumu prasībām; 4.punktu, kur teikts, ka zemes vienībai nosaka vienu 

vai vairākus lietošanas mērķus; lietošanas mērķim nosaka piekrītošo zemes platību; 

18.punktu, kur noteikts, ka lietošanas mērķa maiņu šo noteikumu 17.punktā minētajos 

gadījumos ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks; ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības 

2013.gada 25.aprīļa domes sēdē apstiprināto teritorijas plānojumu un pieņemtos saistošos 

noteikumus Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ņemot vērā Finanšu un attīstības  komitejas 

26.09.2016, protokols Nr.10, 13§, atzinumu,  

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

Kolāte, Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

nolemj: 

Nekustamajam īpašumam „Liedessalas”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs: 7058-

003-0003, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058-003-003, platība – 15,9 ha, mainīt 

zemes lietošanas mērķi:  

http://likumi.lv/ta/id/139503-nekustama-ipasuma-lietosanas-merku-klasifikacija-un-nekustama-ipasuma-lietosanas-merku-noteiksanas-un-mainas-kartiba#p17
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no - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101)  

uz - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201). 

 

10.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu 

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

(kadastra numurs īpašumam: 7058-011-0012) 

Ziņo Aija Ozoliņa 

           Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Aija Ozoliņa ziņo par SIA 

„KOB” valdes locekļa Hermann Karlheinz Baral 2016.gada 12.septembra iesniegumu (reģistrēts 

pašvaldībā 2016.gada 16.septembrī ar Nr.LUB/2.09/16/10) par nekustamā īpašuma „Upeslejas”, 

Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos. 

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

Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.83 

2012.gada 30.jūlijā nostiprināts nekustamais īpašums „Upeslejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., 

kas sastāv no vienas zemes vienības 9,9 ha platībā. Saskaņā ar īpašnieces pilnvarotās personas 

iesniegumu nekustamo īpašumu vēlas dalīt divos atsevišķos īpašumos, atdalīt zemes vienības 

daļu ar aptuveno platību 4,6 ha.  

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

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

iezīmētas atdalāmās zemes vienības daļas robežas. 

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

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

- Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā, jo uz projektētās teritorijas 

neatrodas valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un projektētā teritorija neatrodas 

valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzības zonu teritorijā; 

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

autoceļu aizsargjoslā; 

- Dabas aizsardzības pārvaldē, jo projektētā teritorija neatrodas īpaši aizsargājamā 

dabas teritorijā.  

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

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

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

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

laikā.  

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

Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”, atdalāmā zeme atrodas lauksaimniecībā izmantojamās 

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

vienības platība – 1,0 ha. 

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

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

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

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

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

noteikumi”, ņemot vērā personas iesniegumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas 

„Administratīvā procesa likuma” 67.pantu ņemot vērā Finanšu un attīstības  komitejas 

26.09.2016, protokols Nr.10, 14§, atzinumu,  

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

Kolāte, Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Laila Ozoliņa) PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

nolemj: 
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1. Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma „Upeslejas”, 

Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058-011-0012, platība – 9,9 ha, 

sadalei. 

2. Lēmuma izrakstu, projekta izstrādes nosacījumus un sadalījuma shēmu izsniegt (izsūtīt): 

SIA „KOB” uz adresi: Elizabetes iela 31A-6, Rīga, LV-1010 (2.eks); nekustamā īpašuma 

speciālistei Aijai Ozoliņai (1 eks.). 

Pielikumā: projekta izstrādes nosacījumi zemesgabala sadalei, grafiskais pielikums. 

 

 

11.§ 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.10 „Par APRŪPI MĀJĀS Lubānas novadā”” apstiprināšanu 

ziņo A.Kļaviņš 

Izskatījusi 2016.gada 7.septembra Lubānas novada sociālā dienesta direktores I.Līberes 

iesniegumu, pamatojoties uz likumu ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 14.panta 

trešo daļu, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 3.panta trešo daļu, ņemot vērā 

2016.gada 21.septembra Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (Protokols 

Nr.9,1.§) atzinumu,  

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

Kolāte, Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

nolemj: 

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi 

Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par 

APRŪPI MĀJĀS Lubānas novadā””. 

2. Saistošo noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu 

ministrijai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma saņemšanas 

un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai 

pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus 

publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas ziņas”. 

 

 Pielikumā Saistošie noteikumi Nr.13 un  paskaidrojuma raksts.  

 

12.§ 

Par noteikumu “Lubānas novada pašvaldības medību tiesību nomas 

piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu 

ziņo I.Bodžs 

    Pamatojoties uz 2014. gada 22. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 421 “Medību 

noteikumi” 13. punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 3. pantu un Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 

„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas  maksas  

noteikšanas  metodiku  un  nomas līguma  tipveida nosacījumiem” 7.punktu, ņemot vērā 

Finanšu un attīstības  komitejas 26.09.2016, protokols Nr.10, 15§, atzinumu,  

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

Kolāte, Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

nolemj: 

Apstiprināt noteikumus Nr.4 “Lubānas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas 

kārtība”. 

 

Pielikumā noteikumi  un pielikums pie noteikumiem.  

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Zemes_iericibas_projekta_izstrades_nosacijumi_UPESLEJAS.doc
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/grafiskais_pielikums_Upeslejas.pdf
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Saistosie_noteikumi_aprupe_majas.doc
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Paskaidrojuma_raksts_aprupe_majas.docx
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/medibu_tiesibas_nomas_pieskirsana_noteikumi.doc
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Noteikumu_par_medibas_tiesibu_pieskirsanu_Pielikums.doc
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13.§ 

Par līdzvērtīgas dzīvojamās telpas piešķiršanu Inārai Turlajai 

ziņo I.Bodžs 

Izskatot Ināras Turlajas iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 29.04.2016. Nr.2.10/144) par 

līdzvērtīgas dzīvojamās telpas izīrēšanu sakarā ar pašreizējā no pašvaldības īrētā dzīvokļa slikto 

tehnisko stāvokli,  tiek konstatēts: 

1. Piecu dzīvokļu dzīvojamā māja Stacijas ielā 3, Lubānā uzcelta 1925. gadā. 

2. Cesvaines, Lubānas un Varakļānu apvienotās būvvaldes būvinspektora atzinumā secināts, 

ka dzīvojamā māja atrodas tehniski neapmierinošā stāvoklī.  Ēka tās tehniskā stāvokļa dēļ 

ir bīstama ekspluatācijā un ēkas ekspluatācija iespējami tuvākā laikā jāpārtrauc, tehniskais 

nolietojums ēkas apsekošanas brīdī ir vidēji 70-90%. Nesošās konstrukcijas un to 

elementi atrodas avārijas stāvoklī un lielākā daļa neapmierinošā stāvoklī, bojāti. Esošajā 

stāvoklī ēkas ekspluatācija ir bīstama. Ekspluatāciju ir nepieciešams nekavējoties 

pārtraukt, jo pastāv reāli bojāto konstrukciju sabrukuma draudi. 

3. Ināras Turlās ģimenei ir piešķirts maznodrošinātās ģimenes status, ko apliecina Lubānas 

novada sociālā dienesta izziņa Nr.4-11/41 02.08.2016. 

Saskaņā ar Civillikuma 1084.pantā ietverto principu, ka katram būves īpašniekam, lai 

aizsargātu sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne 

kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem, kā arī ja būves īpašnieks vai valdītājs, pretēji 

attiecīgās varas pieprasījumam, nenovērš draudošās briesmas, tad attiecīgai iestādei, raugoties 

pēc apstākļiem, būve jāsaved kārtībā vai arī pavisam jānojauc uz īpašnieka rēķina. 

Savukārt Būvniecības likuma 31.pantā noteikts, ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai 

nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar 

attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta 

noteikumiem. 

 Ēkas atjaunošana ne tehniski, ne finansiāli nav lietderīga. 

Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.3 panta nosacījumiem, ņemot vērā 2016.gada 

21.septembra Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (Protokols Nr.9, 6.§) 

atzinumu,  

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

Kolāte, Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

nolemj: 

1. Izbeigt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa Stacijas ielā 3-1, Lubānā, Lubānas 

novadā, īri ar Ināru Turlaju, ierādot līdzvērtīgu dzīvojamo telpu. 

2. Izīrēt dzīvokli Ozolu ielā 14-32, Lubānā, Lubānas novadā, Inārai Turlajai uz 

nenoteiktu laiku. 

 

14.§ 

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Edgaram Orlovam 

ziņo I.Bodžs 

Izskatot E.Orlova iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 01.06.2015. Nr.2.10/211) tiek konstatēts: 

1. Edgars Orlovs ir bārenis un persona, kuram sasniedzot pilngadību ir beigusies viņa 

ārpusģimenes aprūpe; 

2. 2016.gada 13.septembrī Edgars Orlovs pirms termiņa ir atbrīvots no Cēsu audzināšanas 

iestādes nepilngadīgajiem un nodrošināts ar pagaidu dzīvojamo telpu Tilta ielā 13-4, 

Lubānā, Lubānas novadā. 

3. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta trešajā daļā noteikts, ka 

pirmkārt ar dzīvojamo telpu nodrošināmi bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku 
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gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad 

bērns sasniedzis pilngadību un beigusies viņa ārpusģimenes aprūpe 

Ņemot vērā iepriekš teikto, kā arī 2016.gada 21.septembra Sociālo, izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas (protokols Nr.9,7.§) atzinumu,  

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

Kolāte, Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

nolemj: 

1. Atzīt Edgaru Orlovu par personu, kas ir tiesīga saņemt palīdzību pašvaldībā un reģistrēt 

pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās palīdzības reģistrā  Nr.1. „Lubānas 

novada pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai”. 

2. Izīrēt vienistabas dzīvokli Tilta ielā 13-4, Lubānā, Lubānas novadā Edgaram Orlovam uz 

nenoteiktu laiku. 

15.§ 

Par ziedojuma pieņemšanu Lubānas vidusskolai  

ziņo I.Bodžs 

 Izskata Lubānas vidusskolas direktores Ivetas Peilānes 19.09.2016. iesniegumu  

Nr.1-12/17 par mantiskā ziedojuma (galda tenisa komplekta un mācību līdzekļu) saņemšanu 

343,51 EUR vērtībā no SIA “Eu.Promotions Baltic”.  

 Saskaņā ar pašvaldībā apstiprināto Noteikumu par dāvinājumiem (ziedojumiem) Lubānas 

novada pašvaldībā 3.4.punktu: „Dāvinājuma vērtībai pārsniedzot 150 euro, lēmumu par 

dāvinājuma pieņemšanu un izlietošanu pieņem dome”... kā arī ņemot vērā Finanšu un 

attīstības  komitejas 26.09.2016, protokols Nr.10, 2.§, atzinumu,  

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

Kolāte, Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

nolemj: 

Pieņemt mantisko ziedojumu: galda tenisa komplektu un mācību līdzekļus 343,51 EUR vērtībā 

Lubānas vidusskolai no SIA “Eu.Promotions Baltic”. Saņemto mantu saskaņā ar ziedojuma 

līguma nosacījumiem izmantot skolas mācību un atpūtas procesa nodrošināšanai. 

 

 

16.§ 

Par ziedojuma pieņemšanu Meirānu Kalpaka pamatskolai 

ziņo I.Bodžs 

 Izskata Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 14.09.2016. iesniegumu 

Nr.1-16/10 par mantiskā ziedojuma (videokameras un mācību līdzekļu) saņemšanu 279,79 EUR 

vērtībā no SIA “Eu.Promotions Baltic”. 

 Saskaņā ar pašvaldībā apstiprināto Noteikumu par dāvinājumiem (ziedojumiem) Lubānas 

novada pašvaldībā 3.4.punktu: „Dāvinājuma vērtībai pārsniedzot 150 euro, lēmumu par 

dāvinājuma pieņemšanu un izlietošanu pieņem dome”..., kā arī ņemot vērā Finanšu un 

attīstības  komitejas 26.09.2016, protokols Nr.10, 3.§, atzinumu,  

 

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

Kolāte, Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

nolemj: 

Pieņemt mantisko ziedojumu: videokameru un mācību līdzekļus 279,79 EUR vērtībā Meirānu 

Kalpaka pamatskolai no SIA “Eu.Promotions Baltic”. Saņemto inventāru, saskaņā ar ziedojuma 

līguma nosacījumiem, izmantot skolas mācību procesa organizēšanā. 
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17.§ 

Par ziedojuma pieņemšanu PII „Rūķīši” 

ziņo I.Bodžs 

Izskata Lubānas PII “Rūķīši” vadītājas Astrīdas Somas 19.09.2016. iesniegumu  

Nr.1-10/11 (reģ. pašvaldībā 20.09.2016. Nr.2.08/818) par mantiskā ziedojuma - videokameras 

180,29 EUR vērtībā no SIA “Eu.Promotions Baltic”. 

 Saskaņā ar pašvaldībā apstiprināto Noteikumu par dāvinājumiem (ziedojumiem) Lubānas 

novada pašvaldībā 3.4.punktu: „Dāvinājuma vērtībai pārsniedzot 150 euro, lēmumu par 

dāvinājuma pieņemšanu un izlietošanu pieņem dome”, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības  

komitejas 26.09.2016, protokols Nr.10, 4.§, atzinumu,  

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

Kolāte, Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

nolemj: 

Pieņemt mantisko ziedojumu - videokameru 180,29 EUR vērtībā Lubānas PII “Rūķīši” no SIA 

“Eu.Promotions Baltic”. Saņemto videokameru, saskaņā ar ziedojuma līguma nosacījumiem, 

izmantot iestādes darbības procesa nodrošināšanai. 

 

 

18.§ 
Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu 

gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai 
ziņo I.Logina 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un pašvaldības rīcībā esošo informāciju par 

skolēnu (bērnu) skaitu novada izglītības iestādēs,    

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

Kolāte, Aigars Noviks, Iveta Peilāne, Līga Špune, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – 

nav, 

nolemj: 

 Apstiprināt noteikumus Nr.5 „Pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un 

pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai 

piešķirtā finansējuma sadales kārtība”. 

  

Pielikumā noteikumi ar pielikumiem. 

 

Sēde slēgta plkst. 17.30. 

 

Domes priekšsēdētājs               (personiskais paraksts)                                Tālis Salenieks 

 

Protokols parakstīts 2016. gada  6.oktobrī 

 

Protokolēja                               (personiskais paraksts)                               Mārīte Kotāne 

 

 

http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/Noteikumi_Merkdotacijas_sadales_kartiba_sept_dec.doc
http://www.lubana.lv/images/Dokumenti/Domes_sezu_protokoli/2016/pielikumi/TABULA_pedagogi_aprekini_pielikums_merkdotacijas.xls

