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DOMES    SĒDES    PROTOKOLS 
Lubānā 

2010.gada 28.septembrī,                                                  Nr. 10 

Sēde sasaukta plkst.14.00 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

 

Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs. 

Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 

Piedalās –  

Deputāti:            Anita SLUCKA,  

                           Juris MITJAKOVS, 

                           Māris VALAINIS, 

                           Mārīte KOTĀNE, 

                           Līga ŠPUNE, 

                           Guntis KLIKUČS, 

                           Ilgonis LOSĀNS, 

                           Ilze KRAUKLE, 

                           Laila OZOLIŅA, no darba kārtības 6.jautājuma izskatīšanas, 

                           Iveta PEILĀNE, 

                           Inese LĪBERE, 

                           Rudīte KOLĀTE. 

Administrācija:  Ligita PĒTERSONE, laikraksta „Lubānas Ziņas” redaktore, 

                           Ingrīda LOGINA, galvenā grāmatvede, 

                           Egils RĒVELIS, pašvaldības Attīstības daļas vadītājs,       

              Aija OZOLIŅA, nekustamā īpašuma speciāliste. 

               

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks atklāj domes sēdi un iepazīstina ar darba kārtību: 

 

1. Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā un iepriekšējās domes sēdes 

lēmumu izpildi. 

2. Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai sadales kārtību. 

3. Par grozījumiem 2010.gada budžetā. 

4. Par grozījumiem nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba samaksas kārtību un 

sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” pielikumā Nr.1 „Lubānas 

novada domes amatpersonu, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku 

amatu saraksts”. 

5. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā” sadaļas 

„Pabalsts apkures izdevumu apmaksai” izpildi. 

6. Par piedalīšanos Eiropas Kopienas programmas „ Eiropas Pilsoņiem” (2007.-

2013.) 1.darbības „Aktīvi iedzīvotāji Eiropai” 1.atbalsta aktivitātes „Pašvaldību 

sadraudzība” 2.apakšaktivitātes pasākumā „Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju 

tikšanās”. 

mailto:pasts@lubana.lv
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7. Par piedalīšanos Eiropas Kopienas programmas „ Eiropas Pilsoņiem” (2007.-

2013.) 1.darbības „Aktīvi iedzīvotāji Eiropai” 1.atbalsta aktivitātes „Pašvaldību 

sadraudzība” 2.apakšaktivitātes pasākumā „Sadraudzības pašvaldību tīklojumi”. 

8. Par projektu „Komunistiskā terora upuru piemiņas vietas Lubānas novadā 

labiekārtošana” ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. 

9. Par projektu „Vēsturisko liecību piemiņas istaba Lubānas novadā” ELFLA 

(Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) pasākuma 

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. 

10. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 

11. Par adresācijas jautājumu. 

12. Par zemes jautājumiem. 

13. Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā” turpināšanu. 

 

 

1.§ 

INFORMĀCIJA PAR AKTUALITĀTĒM PAŠVALDĪBAS DARBĀ UN 

IEPRIEKŠĒJĀS DOMES SĒDES LĒMUMU IZPILDI 

 (Ziņo: T.Salenieks, J.Mitjakovs, I.Lībere, M.Kotāne, I.Kraukle) 

 

- Priekšsēdētāja informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā; 

- Par komiteju darbu. 

 

Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmums netiek pieņemts. 

 

2.§ 

PAR VALSTS BUDŽETA MĒRĶDOTĀCIJAS PEDAGOGU ATLĪDZĪBAI 

SADALES KĀRTĪBU 

(Ziņo: I.Logina; Debatēs: T.Salenieks, I.Peilāne, A.Slucka) 

 

Atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā 

aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības un privātajām izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 

pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, kā arī ņemot vērā Finanšu 

komitejas sēdes (23.09.2010., Protokols Nr.9, 1.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Anita Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Apstiprināt valsts budžeta piešķirto mērķdotāciju sadales kārtību novada 

izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai 2010.gada septembra - decembra 

mēnešiem. 

(Pielikumā Nr.1 – Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai sadales kārtība 

2010.gada septembra – decembra mēnešiem uz 4 lapām.) 
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3.§ 

PAR GROZĪJUMIEM 2010.GADA BUDŽETĀ 

 (Ziņo: I.Logina) 

 

Ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (23.09.2010., Protokols Nr.9, 3.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Anita Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par 2010.gada budžetu””. 

2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam, 

2.1. Saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par 2010.gada budžetu””, triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijai; 

2..2. Saistošie noteikumi Nr.11 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

2010.gada budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

(Pielikumā Nr.2 – Saistošie noteikumi Nr.11 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

”Par 2010.gada budžetu”” uz 1 lapas.) 

 

4.§ 

PAR GROZĪJUMIEM NOLIKUMA Nr.5 „NOLIKUMS PAR DARBA SAMAKSAS 

KĀRTĪBU UN SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM LUBĀNAS NOVADA 

PAŠVALDĪBĀ” PIELIKUMĀ Nr.1 „LUBĀNAS NOVADA DOMES 

AMATPERSONU, PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS UN IESTĀŽU 

DARBINIEKU AMATU SARAKSTS” 

 (Ziņo: I.Logina; Debatēs: T.Salenieks, I.Lībere, A.Slucka) 

 

1. Par papildus stundu apmaksu pirmsskolas izglītības pedagogiem. 

  

Ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (23.09.2010., Protokols Nr.9, 2.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Anita Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Apstiprināt papildus 2 (divu) stundu apmaksu par gatavošanos nodarbībām  

pirmsskolas izglītības pedagogiem  PII “Rūķīši”  un Meirānu Kalpaka 

pamatskolā ar š.g. 01.septembri. 

2. Sakarā ar lēmuma 1.punktā noteikto papildus darba samaksu un samazināto 

amata vienību skaita rezultātā radušos ekonomiju šo iestāžu 2010.gada 

izdevumu tāmēs, izdarīt izmaiņas nolikuma Nr.5 (Apstiprināts ar 25.02.2010. 

domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.2,7.§) „Nolikums par darba samaksas 

kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” pielikumā 

Nr.1 „Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības administrācijas un 

iestāžu darbinieku amatu saraksts” un apstiprināt  amata vienības un  amata 

algas likmes pašvaldību iestādēs  PII ”Rūķīši” un Meirānu Kalpaka 

pamatskolā ar š.g. 01.septembri:  
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Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši” 

 
N.p.

k. 

Amata nosaukums Prof.klasif.kods Amata algas likme Amata 

vienība 

1. Pirmsskolas 

izglītības skolotājs 

2342 01 261-272 10 

2. Mūzikas skolotājs 2342 02 261-272 0,9 

3. Skolotājs-logopēds 2352 01 261-272 0,75 

4. Sporta skolotājs 2342 03 261-272 0,9 

 

Meirānu Kalpaka pamatskolā 

 

1. Pirmsskolas 

izglītības skolotājs 

2342 01 261-272 1 

 

 

2. Par fizikālās terapijas ārsta amata vienības izveidošanu pašvaldības iestādē 

„Lubānas novada sociālais dienests”. 

 

Ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (23.09.2010., Protokols Nr.9,6.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Anita Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Izveidot fizikālās terapijas ārsta amata vienību 0,03 likmes ar amata algu Ls 

15,72 mēnesī ar š.g. 01.septembri. 

2. Izdarīt izmaiņas darba samaksas nolikuma Nr. 5 (Apstiprināts ar 

30.07.2009. domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.8, 10.§) „Nolikums par darba 

samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” 

pielikumā Nr. 1 „Lubānas novada domes amatpersonu un pašvaldības 

administrācijas un iestāžu darbinieku amatu saraksts” ar 2010.gada 

01.septembri papildinot amatu sarakstu ar: 

  

Lubānas novada sociālais dienests   

 

1. Fizikālās terapijas 

ārsts 

2212 16 15,72 0,03 

 

5.§ 

PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.3 „PAR SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM 

LUBĀNAS NOVADĀ” SADAĻAS „PABALSTS APKURES IZDEVUMU 

APMAKSAI” IZPILDI 

 (Ziņo: M.Kotāne; Debatēs: L.Špune, I.Lībere, T.Salenieks) 

 

Saskaņā ar Saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā” 

noteikto kārtību pabalsts apkures izdevumu apmaksai tiek piešķirts natūrā – t.i. malka 

par summu, kas nepārsniedz katrai pabalsta saņēmēju grupai noteikto summu. 

Sakarā ar to, ka ilgstoši netiek izpildīts minēto saistošo noteikumu 5. sadaļas „Pabalsts 

apkures izdevumu apmaksai” 5.5 apakšpunkts – „...pabalsta saņemšanas laiks – 1 

mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas”, (uz 22.09.2010. ir kavēta 27 pieņemto 
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iesniegumu un lēmumu par apkures pabalsta piešķiršanu izpilde), kā arī ņemot vērā, 

ka pienākusi jaunā apkures sezona, Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas 

sēdē (22.09.2010., Protokols Nr.9,3.§) izteikts priekšlikums: 11 (vienpadsmit) 

trūcīgajām personām pabalstu apkures izdevumu segšanai izmaksāt naudā.  

Atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Anita Slucka), PRET – nav, ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Izmaksāt naudā pienākošos pabalstu apkures izdevumu apmaksai 11 

(vienpadsmit) novada trūcīgajām personām.  

(Pielikumā Nr.3 – Apkures pabalsta pieprasītāju saraksts, kuriem pieņemtie lēmumi 

par pabalsta piešķiršanu kavēti ilgāk par 1 (vienu) mēnesi uz 1 lapas.) 

 

Plkst. 16,00 deputāte Laila Ozoliņa sāk darbu domes sēdē. 

 

6.§ 

PAR PIEDALĪŠANOS EIROPAS KOPIENAS PROGRAMMAS „ EIROPAS 

PILSOŅIEM” (2007.-2013.) 1.DARBĪBAS „AKTĪVI IEDZĪVOTĀJI EIROPAI” 

1.ATBALSTA AKTIVITĀTES „PAŠVALDĪBU SADRAUDZĪBA” 

2.APAKŠAKTIVITĀTES PASĀKUMĀ „SADRAUDZĪBAS PAŠVALDĪBU 

IEDZĪVOTĀJU TIKŠANĀS” 

(Ziņo: I.Kraukle; Debatēs: A.Slucka, T.Salenieks, I.Peilāne, L.Ozoliņa) 

 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (22.09.2010., Protokols Nr.8, 1.§) 

un Attīstības un komunālo jautājumu komitejas (24.09.2010., Protokols Nr.9, 3.§) 

sēžu lēmumus,  

Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Laila Ozoliņa, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Anita Slucka), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Piedalīties, iesniegt un īstenot projektu Eiropas Kopienas programmas 

„Eiropas Pilsoņiem”(2007.-2013.) 1.darbības „Aktīvi iedzīvotāji Eiropai” 

1.atbalsta aktivitātes „Pašvaldību sadraudzība” 2.apakšaktivitātes pasākumā 

„Sadraudzības pašvaldību iedzīvotāju tikšanās”. 

2. Atbildību par projekta tālāko virzību uzdot Attīstības daļas vadītājam 

Egilam Rēvelim. 

3.  Projekta īstenošanai līdzekļus paredzēt 2011.gada budžetā. 

 

7.§ 

PAR PIEDALĪŠANOS EIROPAS KOPIENAS PROGRAMMAS „ EIROPAS 

PILSOŅIEM” (2007.-2013.) 1.DARBĪBAS „AKTĪVI IEDZĪVOTĀJI EIROPAI” 

1.ATBALSTA AKTIVITĀTES „PAŠVALDĪBU SADRAUDZĪBA” 

2.APAKŠAKTIVITĀTES PASĀKUMĀ „SADRAUDZĪBAS PAŠVALDĪBU 

TĪKLOJUMI” 

 (Ziņo: I.Kraukle; Debatēs: A.Slucka, T.Salenieks, I.Peilāne, L.Ozoliņa) 
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Priekšsēdētājs Tālis Salenieks ierosina pārrunāt jautājumu par pašvaldībām, ar kurām 

varētu veidot sadraudzību, oktobrī - iestāžu vadītāju sanāksmē.  

Deputāte I.Peilāne sniedz informāciju par aizgājušajā vasarā uzsākto un iespējamo 

Lubānas vidusskolas sadarbību ar kādu Dānijas skolu, ko uztver deputāte I.Kraukle un 

ierosina turpināt sadarbību pašvaldību līmenī. Sadraudzības partnerus varētu meklēt 

arī caur „Eiropas Punktu”. 

Ņemot vērā Izglītības, kultūras un sporta komitejas (22.09.2010., Protokols Nr.8, 1.§) 

un Attīstības un komunālo jautājumu komitejas (24.09.2010., Protokols Nr.9, 3.§) 

sēžu lēmumus,  

Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Laila Ozoliņa, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Anita Slucka), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Piedalīties, iesniegt un īstenot projektu Eiropas Kopienas programmas 

„Eiropas Pilsoņiem”(2007.-2013.) 1.darbības „Aktīvi iedzīvotāji Eiropai” 

1.atbalsta aktivitātes „Pašvaldību sadraudzība” 2.apakšaktivitātes 

pasākumā „Sadraudzības pašvaldību tīklojumi”. 

2. Nākošajā domes sēdē oktobrī lemt par konkrētām sadraudzības 

pašvaldībām. 

3. Atbildību par projekta tālāko virzību uzdot Attīstības daļas vadītājam 

Egilam Rēvelim. 

4. Projekta īstenošanai līdzekļus paredzēt 2011.gada budžetā. 

  

8.§ 

PAR PROJEKTU „KOMUNISTISKĀ TERORA UPURU PIEMIŅAS VIETAS 

LUBĀNAS NOVADĀ LABIEKĀRTOŠANA” ELFLA (EIROPAS SAVIENĪBAS 

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI) PASĀKUMA 

„LAUKU EKONOMIKAS DAŽĀDOŠANA UN DZĪVES KVALITĀTES 

VEICINĀŠANA VIETĒJO ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU ĪSTENOŠANAS 

TERITORIJĀ” IETVAROS 

 (Ziņo: E.Rēvelis: Debatēs: L.Ozoliņa) 

 

Ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu (24.09.2010., Protokols Nr.9, 4.§) un  

Finanšu komitejas (23.09.2010., Protokols Nr.9, 4.§) sēžu lēmumus un saskaņā ar 

deputātes L.Ozoliņas izteikto priekšlikumu -  ņemt vērā PVN nodokli, kas jāiekļauj 

pašvaldības līdzfinansējumā, izdarot izmaiņas lēmuma projektā, 

atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Laila Ozoliņa, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Anita Slucka), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Iesniegt projektu „Komunistiskā terora upuru piemiņas vietas Lubānas 

novadā labiekārtošana” ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) pasākuma „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
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īstenošanas teritorijā” ietvaros par kopējo projekta summu Ls 5445.00 (pieci 

tūkstoši četri simti četrdesmit piecu latu) apmērā, no kuriem pašvaldības 

līdzfinansējums Ls 1395.00 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit pieci lati).  

2. Projekta realizāciju nodrošināt no pašvaldības 2011. gada budžeta 

līdzekļiem. 
 

9.§ 

PAR PROJEKTU „VĒSTURISKO LIECĪBU PIEMIŅAS ISTABA LUBĀNAS 

NOVADĀ” ELFLA (EIROPAS SAVIENĪBAS EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS 

FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI) PASĀKUMA „LAUKU EKONOMIKAS 

DAŽĀDOŠANA UN DZĪVES KVALITĀTES VEICINĀŠANA VIETĒJO 

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU ĪSTENOŠANAS TERITORIJĀ” IETVAROS 

(Ziņo: E.Rēvelis; Debatēs: L.Ozoliņa) 

 

Ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu (24.09.2010., Protokols Nr.9, 5.§) un  

Finanšu komitejas (23.09.2010., Protokols Nr.9, 5.§) sēžu lēmumus un saskaņā ar 

deputātes L.Ozoliņas izteikto priekšlikumu -  ņemt vērā PVN nodokli, kas jāiekļauj 

pašvaldības līdzfinansējumā, izdarot izmaiņas lēmuma projektā, 

atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Laila Ozoliņa, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Anita Slucka), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Iesniegt projektu „Vēsturisko liecību piemiņas istaba Lubānas novadā” 

ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros par 

kopējo projekta summu Ls 9438.00 (deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit 

astoņu latu) apmērā, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums Ls 2418.00 (divi 

tūkstoši četri simti astoņpadsmit lati). 

2. Projekta realizāciju nodrošināt no pašvaldības 2011. un 2012. gadu budžetu 

līdzekļiem. 

 

10.§ 

PAR PIRMPIRKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU 

 (Ziņo: T.Salenieks) 
 

Izskata Aināra Spridzēna, personas kods: xxx, dzīvo xxx, 27.09.2010. iesniegumu 

(Reģ.Nr.1-22/4017) ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu uz nekustamo īpašumu ar kadastra numuru:7058-504-0002, „Jaunīšu 

mājas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sastāvošu no ēku (būvju) nekustamā 

īpašuma – trim ēkām – dzīvojamās mājas, divām palīgēkām. Saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta 18.punktu, kurā noteikts, ka tikai vietējās pašvaldības dome 

var lemt par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz attiecīgajā administratīvajā teritorijā 

pārdodamo nekustamo īpašumu un šā likuma 78.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka 

vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā 

teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums, un tas ir nepieciešams pašvaldības 

funkciju veikšanai,  

atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Laila Ozoliņa, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Tālis Salenieks, Iveta 
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Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Anita Slucka), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

numuru:7058-504-0002, „Jaunīšu mājas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

sastāvošu no ēku (būvju) nekustamā īpašuma – trim ēkām – dzīvojamās mājas, 

divām palīgēkām. 

(Pielikumā Nr.4 – Izvērsts lēmums, A.Spridzēna iesniegums, Pirkuma – pārdevuma 

līguma kopija uz 3 lapām.) 
 

11.§ 

PAR ADRESĀCIJAS JAUTĀJUMU 

(Ziņo: J.Mitjakovs) 
 

Izvērtē domes rīcībā esošo informāciju, pamatojas uz MK 2009.gada 3.novembra 

noteikumiem Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, kur teikts, ka 

pašvaldības dome piešķir, maina, likvidē nosaukumus un numurus saskaņā ar 

teritorijas plānojumu, 21.punktu, kur teikts, ka pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir 

ielas, apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir saistībā ar tuvāko 

ielu, no kuras attiecīgajā daļā var nokļūt,  

atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Laila Ozoliņa, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Anita Slucka), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru: 7013-005-0086 mainīt adresi un 

nosaukumu no Meirānu iela 11 uz Plostnieku iela 5, Lubānas pilsēta, Lubānas 

novads. 

Atbilstoši „Adresācijas sistēmas noteikumu” 44.punktam, kur teikts, ka apliecinātu 

lēmuma kopiju par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidāciju vai izrakstu no attiecīgā 

lēmuma pašvaldības dome iesniedz Valsts zemes dienestā piecu darbdienu laikā pēc 

lēmuma parakstīšanas, nosūtīt lēmuma izrakstu Valsts zemes dienesta Zemgales 

reģionālajai nodaļai uz adresi: Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001, lēmuma 

izrakstu nosūtīt SIA „Lubānas KP” uz adresi: Tilta iela 5, Lubāna, Lubānas novads, 

LV-4830. 

12.§ 

PAR ZEMES JAUTĀJUMIEM 

 (Ziņo: J.Mitjakovs, L.Ozoliņa; Debatēs: M.Kotāne, L.Ozoliņa, I.Lībere) 

 

1. Par platības precizēšanu un nosaukuma piešķiršanu pašvaldībai piekrītošajai 

zemei 

Izskata jautājumu par zemesgabala platības precizēšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

Izvērtē domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, sakarā ar to, 

ka tika precizēta zemesgabala platība, pamatojas uz „Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma” 14.panta 2.daļu, kur teikts, 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, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.496 
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„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”,  

atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Laila Ozoliņa, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Anita Slucka), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

 

1. Lubānas novada pašvaldībai piekrītošajam zemesgabalam ar kadastra 

numuru: 7058-010-0067, precizēt platību no 1,0 ha uz 1,5 ha.  

2. veicot zemesgabala instrumentālo uzmērīšanu, zemes platība var tikt 

precizēta. 

3. viensētai piešķirt nosaukumu „Kastaiņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, 

LV-4830. 

4. mainīt zemes lietošanas mērķi: no individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods:0601) uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods: 0101). 

(Pielikumā Nr.6 – Zemesgabala skice uz 1 lapas.) 

 

2. Par platības precizēšanu Baznīcas ielai Lubānā 

Izskata jautājumu par zemesgabala platības precizēšanu. Izvērtē Lubānas novada 

domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, sakarā ar to, ka 

veicot zemes ierādīšanu un uzmērīšanu dabā tika precizēta zemesgabala platība,  

atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Laila Ozoliņa, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Anita Slucka), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Lubānas novada pašvaldībai piekrītošajam zemesgabalam ar kadastra numuru: 

7013-001-0075, Baznīcas ielā, Lubānā, Lubānas novadā, precizēt platību no 6968 

m² uz 6985 m². 

 

3. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu 

Izskata Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 17.septembra 

iesniegumu Nr.2-04-Z/376 (20.09.2010., Reģ.Nr.1-11/402) par nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi. 

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

apstākļus, pamatojas uz MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība”, saskaņā ar Lubānas pilsētas teritorijas plānojuma II daļu „Lubānas pilsētas 

teritorijas plānojuma grafiskā daļa” un III daļu „Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” 8.nodaļas 8.1.1.punktu, 8.14.1.punktu un 8.15.1.punktu, ņem vērā VZD 

Zemgales reģionālās nodaļas iesniegto informāciju,  

atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Laila Ozoliņa, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Tālis Salenieks, Iveta 
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Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Anita Slucka), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. noteikt lietošanas mērķi pašvaldībai piederošajiem zemesgabaliem:  

    1.1. „Avenīte 2”, kadastra numurs: 7013-001-0068 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); 

    1.2. „Krasts 1”, kadastra numurs: 7013-001-0067 – individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods: 0601); 

2. noteikt lietošanas mērķi zemei zemes reformas pabeigšanai: 

    2.1. Latgales iela 9, kadastra numurs: 7013-002-0062 – individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (kods: 0601); 

    2.2. Latgales iela 33A, kadastra numurs: 7013-002-0193 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201); 

    2.3. „Stirkas 2”, kadastra numurs: 7013-003-0033 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); 

    2.4. „Ružāni 3”, kadastra numurs: 7013-004-0088 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); 

    2.5. Miera iela 14A, kadastra numurs: 7013-004-0112 – individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (kods: 0601);  

    2.6. Barkavas iela 28A, kadastra numurs: 7013-004-0114 – individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (kods: 0601);  

     2.7. „Ružāni 5”, kadastra numurs: 7013-004-0121 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);  

    2.8. „Bērzulejas 3”, kadastra numurs: 7013-005-0093 – individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (kods: 0601);  

      2.9. Baložu iela 3, kadastra numurs: 7013-005-0116 – individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods: 0601);  

    2.10. Ozolu iela 12A, kadastra numurs: 7013-005-0132 – individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (kods: 0601);  

   2.11. Dārzu iela 6A, kadastra numurs: 7013-005-0164 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101). 

3. noteikt lietošanas mērķi fiziskām personām piederošajiem zemesgabaliem:  

    3.1. „Druvmalas”, īpašuma kadastra numurs: 7013-004-0001, zemes vienībai ar 

kadastra numuru: 7013-004-0001 – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 

0601), zemes vienībai ar kadastra numuru: 7013-004-0015 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); 

     3.2. „Kraujas”, īpašuma kadastra numurs: 7013-004-0003, zemes vienībai ar 

kadastra numuru: 7013-004-0003 – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 

0601), zemes vienībai ar kadastra numuru: 7013-004-0004 – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101), zemes vienībai ar kadastra 

numuru: 7013-004-0005 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods: 0101); 
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    3.3. Oskara Kalpaka iela 22, īpašuma kadastra numurs: 7013-004-0009, zemes 

vienībai ar kadastra numuru: 7013-004-0009 – individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (kods: 0601), zemes vienībai ar kadastra numuru: 7013-004-0012 – zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101), zemes vienībai 

ar kadastra numuru: 7013-004-0013 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods: 0101); 

     3.4. Oskara Kalpaka iela 24, īpašuma kadastra numurs: 7013-004-0010, zemes 

vienībai ar kadastra numuru: 7013-004-0010 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101), zemes vienībai ar kadastra numuru: 7013-

004-0011 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 

0101); 

     3.5. „Vidusvijas”, īpašuma kadastra numurs: 7013-005-0009 – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101). 

(Pielikumā Nr.5 – VZD Zemgales reģionālās nodaļas 17.09.2010. vēstule par 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, Lubānas pilsētas administratīvajā teritorijā 

esošo zemes vienību saraksts uz 2 lapām.) 

    

13.§ 

PAR PROJEKTA „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA 

LUBĀNĀ” TURPINĀŠANU 

 (Ziņo: T.Salenieks; Debatēs: L.Ozoliņa, R.Kolāte) 
 

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks ziņo par SIA „Lubānas KP” ES Kohēzijas fonda 

līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā” norisi. 

Deputāte L.Ozoliņa – Ir konkrēti zināms, ka pašvaldības līdzfinansējums ir 18% - Ls 

75 000. Vides ministrijai jau ir pateikts, ka naudu apgūsim. Uzņēmums viens pats visu 

nespēs segt, ja pašvaldība palīdzēs, tad varēsim apgūt.  

T.Salenieks – Ja nepaplašināsim kanalizācijas sistēmu par Eiropas naudu tad paši to 

neizdarīsim, pietrūks līdzekļu. Mums jārunā par būtību vai varam ņemt kredītu un 

turpināt projektu – ierīkot kanalizāciju. 

L.Ozoliņa, R.kolāte – Ūdeņu novadīšanas sistēma ir aktuāla arī Līgo ielā. 

Atklāti balsojot: PAR - 13 balsis (Laila Ozoliņa, Juris Mitjakovs, Māris Valainis, 

Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Tālis Salenieks, Iveta 

Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, Rudīte Kolāte, Anita Slucka), PRET – nav, 

ATTURAS – nav,  

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Turpināt ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Lubānā” īstenošanu. 
 

Sēdi slēdz plkst. 18,30.                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Tālis Salenieks 

 

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva 

 

Parakstīts ______________________________________ 
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