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DOMES    SĒDES    PROTOKOLS 
Lubānā 

 

2010.gada 29.jūnijā                                                    Nr. 6 

Sēde sasaukta plkst.14.00 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

 

Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs. 

Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 

Piedalās –  

Deputāti:            Māris VALAINIS, 

                           Mārīte KOTĀNE, 

                           Līga ŠPUNE, 

                           Guntis KLIKUČS, 

                           Anita SLUCKA, 

                           Ilze KRAUKLE, 

                           Laila OZOLIŅA (līdz darba kārtības 9.jautājuma izskatīšanai), 

                           Iveta PEILĀNE, 

                           Inese LĪBERE, 

                           Rudīte KOLĀTE, 

                           Ilgonis LOSĀNS (no darba kārtības 2.jautājuma izskatīšanas). 

Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors,       

               Ingrīda LOGINA, galvenā grāmatvede, 

               Ligita PĒTERSONE, laikraksta „Lubānas Ziņas” redaktore. 

Uzaicināti -        Genādijs KRIVICKIS, Madonas rajona Policijas pārvaldes Lubānas                 

                                                                iecirkņa inspektors. 

Nepiedalās –  

Deputāti:            Juris MITJAKOVS (aizņemts pamatdarbā). 

                                

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

Deputāte M.Kotāne lūdz izslēgt no darba kārtības jautājumu 15. „Par grozījumiem 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā” sakarā ar 

nepieciešamību vēl izdarīt papildinājumus noteikumos. Pašvaldības izpilddirektors 

I.Bodžs ierosina izslēgt punktu 12.1. „Par ceļa servitūta noteikšanu” sakarā ar 

izmaiņām likumos un iekļaut darba kārtībā jautājumu 14.2. „Par pirmpirkuma tiesību 

izskatīšanu” kā arī iekļaut jautājumu „Par domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka 

ikgadējo atvaļinājumu”.  

Deputāti vienojas par sekojošu darba kārtību: 

1. Par aktualitātēm pašvaldībā. 

2. Par 2009.gada saimnieciskās darbības publiskā pārskata apstiprināšanu. 

3. Par grozījumiem 2010.gada budžetā. 

mailto:pasts@lubana.lv
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4. Par galvojuma sniegšanu SIA „Lubānas KP” Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 

līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā” 

realizēšanai. 

5. Par aizņēmuma saņemšanu no Valsts kases Eiropas Kohēzijas fonda projekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā” realizēšanai. 

6. Par grozījumiem nolikuma „Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām 

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

amatpersonu un pašvaldības administrācijas darbinieku amatu saraksts”. 

7. Par grozījumiem pašvaldības iestādes „Lubānas mākslas skola” nolikumā. 

8. Par pašvaldības iestādes „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

nosaukuma maiņu. 

9. Par pašvaldības iestādes „Lubānas novada sociālais dienests” nolikuma 

apstiprināšanu. 

10. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - palīgēku nojaukšanu. 

11. Par adresācijas jautājumiem. 

12. Par zemes jautājumiem. 

13. Par zemes starpgabala Upes ielā 31A, Lubānā, Lubānas novadā atsavināšanu. 

14. Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu. 

15. Iesniegumi. 

16. Par domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ikgadējo atvaļinājumu. 

 

1.§ 

PAR AKTUALITĀTĒM PAŠVALDĪBĀ 

(Ziņo: G.Krivickis, T.Salenieks, I.Bodžs, M.Kotāne, L.Ozoliņa) 

 

- Deputāti noklausās Madonas rajona Policijas pārvaldes Lubānas iecirkņa 

inspektora G.Krivicka informāciju par zādzībām Indrānu pagasta teritorijā, par 

notikušajiem reidiem Lubānas pilsētā un Meirānu ciemā, par plānoto dežūru 

kultūras pasākumā „Aiviekstes svētki”, par Lubānas pilsētas estrādes 

demolēšanu un reidiem šajā teritorijā. 

- Domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē par aktualitātēm darbā – par 

sagatavotajiem, Lubānas novadu, prezentējošajiem materiāliem, par Vidzemes 

plānošanas reģiona sanāksmi, par dalībnieku ēdināšanu Skolēnu dziesmu un 

deju svētkos Rīgā, par notikušo Represēto piemiņas pasākumu, par esošo un 

perspektīvo skolēnu skaitu novada skolās, par pašvaldības teritorijas 

apsekošanu un plānotajiem sakopšanas darbiem, par atbalstu projektiem.  

- Izpilddirektors I.Bodžs informē deputātus par iepriekšējo sēdes lēmumu 

izpildi: par pašvaldības nekustamo īpašumu „Kokneši” un „Rokāres” plānoto 

izsoli 03.augustā, par projektiem, par plānoto līguma slēgšanu ar SIA 

„Dimetrs” Jauno kapu zvana uzstādīšanai, par perspektīvo teritorijas attīstības 

plānojuma izstrādi. 

 

Plkst. 15,00 deputāts Ilgonis Losāns sāk darbu domes sēdē. 

 

- Deputāte, Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas priekšsēdētāja, 

M.Kotāne informē par komitejas sēdē skatītajiem jautājumiem, par Latvenergo 

dāvinājuma karšu, norēķinam par elektrību, izsniegšanu, par problēmām ar 

ģimenēm, kuras jāapseko Sociālā dienesta darbiniekiem, lai piešķirtu pabalstus 

un par pašu pabalstu apmēriem, par Sociālā dienesta atskaiti par pusgadā 

izlietotajiem līdzekļiem. 
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- Deputāte, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja L.Ozoliņa 

iepazīstina deputātus ar komitejas sēdē skatītajiem jautājumiem par novada 

skolu skolēnu skaitu un tiem līdzi nākošo finansējumu, pakārtoti pedagogu 

slodzēm un darba samaksas apmēriem, par iespēju izglītības iestādēm pašām 

veikt optimizāciju, ņemot vērā pieejamos finanšu līdzekļus. 

- Domes priekšsēdētājs, Attīstības un komunālo jautājumu komitejas loceklis 

T.Salenieks ziņo domei par komitejas sēdē skatīto jautājumu par iepriekšējās 

apkures sezonas rezultātiem un gatavošanos nākošajai sezonai. 

 

2.§ 

PAR 2009.GADA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PUBLISKĀ PĀRSKATA 

APSTIPRINĀŠANU 

 (Ziņo: I.Logina) 

 

Atbilstoši 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām” 72.pantam: „dome nodrošina gada 

publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu” un 21.panta 2.daļu 

„tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par 

budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, saskaņā ar Finanšu 

komitejas sēdes (21.06.2010., Protokols Nr.6, 1.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu. 

2. Saskaņā ar 24.03.1994. Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.” pantu, 

publisko pārskatu elektroniskā veidā iesniegt Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā, vienu 

pārskata eksemplāru izsniegt Lubānas pilsētas bibliotēkai, kā arī publiskot 

pašvaldības mājas lapā internetā. 

(Pielikumā Nr.2 – Lubānas novada pašvaldības 2009.gada saimnieciskās darbības 

pārskata kopija uz 25 lapām.) 

 

3.§ 

PAR GROZĪJUMIEM 2010.GADA BUDŽETĀ 

(Ziņo: I.Logina) 

 

Iepazīstas ar galvenās grāmatvedes Ingrīdas Loginas sagatavoto grozījumu 2010.gada 

budžetā projektu, ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (21.06.2010., Protokols Nr.6, 

2.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Apstiprināt izdarītos grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par 2010.gada budžetu”. 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par 2010.gada budžetu””. 

3. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam, 
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3.1. Saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

2010.gada budžetu””, triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā 

veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai; 

3.2. Saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

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

(Pielikumā Nr.1 – Saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

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

4.§ 

PAR GALVOJUMA SNIEGŠANU SIA „LUBĀNAS KP” EIROPAS SAVIENĪBAS 

KOHĒZIJAS FONDA LĪDZFINANSĒTĀ PROJEKTA „ŪDENSSAIMNIECĪBAS 

PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA LUBĀNĀ” REALIZĒŠANAI 

(Ziņo: I.Bodžs; Debatēs: I.Logina) 

 

Pamatojoties uz 2008.gada 21.novembra Civiltiesiskā līguma starp Latvijas 

Republikas Vides ministriju, Lubānas novada pašvaldību un SIA „Lubānas KP” 

nosacījumiem par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Lubānā” īstenošanu un ņemot vērā SIA Lubānas KP 

21.06.2010. iesniegumu Reģ.Nr.1-14/11, (Reģ.Nr.1-14/286), par projekta īstenošanai 

nepieciešamo finansējumu, ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (21.06.2010., 

Protokols Nr.6, 3.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Sniegt galvojumu SIA „Lubānas KP” aizņēmumam no Valsts kases uz 30 

(trīsdesmit) gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi (8.475 %) 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā” realizēšanai LVL 78 000 

(septiņdesmit astoņi tūkstoši latu) vai ekvivalentu citā valūtā. 

Plānotais atliktais pamatsummas maksājums 3 (trīs) mēneši, pamatsummas 

atmaksu sākot ar 2010.gada 30.oktobri, pilnīgu atmaksu veicot līdz 

2040.gada 31.augustam. 

2. Pašvaldības daļu skaits kapitālsabiedrībā veido 100% no pamatkapitāla. 

Aizņēmuma pamatsummu un procentu maksājumu atmaksu garantēt ar 

pašvaldības budžeta līdzekļiem atbilstoši pievienotajam aizņēmuma 

atmaksas grafikam. 

(Pielikumā Nr.3 – SIA „Lubānas KP” 21.07.2010. iesniegums Nr.1-14/11 un 

aizņēmuma atmaksas grafiks uz 8 lapām.) 

5.§ 

PAR AIZŅĒMUMA SAŅEMŠANU NO VALSTS KASES EIROPAS KOHĒZIJAS 

FONDA PROJEKTA „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA 

LUBĀNĀ” REALIZĒŠANAI 

 (Ziņo: I.Bodžs) 

 

Pamatojoties uz 2008.gada 21.novembra Civiltiesiskā līguma starp Latvijas 

Republikas Vides ministriju, Lubānas novada pašvaldību un SIA „Lubānas KP” 

nosacījumiem par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Lubānā” īstenošanu, ņemot vērā SIA Lubānas KP 21.06.2010. 

iesniegumu par projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu, saskaņā ar Finanšu 

komitejas sēdes (21.06.2010., Protokols Nr.6, 4.§) lēmumu, 
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atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases uz 15 (piecpadsmit) gadiem ar Valsts kases 

noteikto procentu likmi (8.225 %) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 

līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā” 

realizēšanai LVL 55 119 (piecdesmit pieci tūkstoši simtu deviņpadsmit lati) 

vai ekvivalentu citā valūtā. 

Plānotais atliktais pamatsummas maksājums 3 (trīs) gadi, pamatsummas 

atmaksu sākot ar 2013. gada 01.augustu, pilnīgu atmaksu veicot līdz 

2025.gada 31.augustam. 

2. Aizņēmuma pamatsummas un procentu maksājumu atmaksu garantēt ar 

pašvaldības budžeta līdzekļiem atbilstoši pievienotajam aizņēmuma 

atmaksas grafikam. 

(Pielikumā Nr.4 – Aizņēmuma atmaksas grafiks uz 4 lapām.) 

 

6.§ 

PAR GROZĪJUMIEM NOLIKUMA „NOLIKUMS PAR DARBA SAMAKSAS 

KĀRTĪBU UN SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM LUBĀNAS NOVADA 

PAŠVALDĪBĀ” PIELIKUMĀ Nr.1 „LUBĀNAS NOVADA DOMES 

AMATPERSONU UN PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS DARBINIEKU 

AMATU SARAKSTS” 

 (Ziņo: I.Bodžs) 

 

Sakarā ar pašvaldības mājaslapā ievietojamās informācijas apjoma palielināšanos un 

lai nodrošinātu pilnvērtīgu tās administrēšanu, nepieciešams ilgāks darba laiks – 

vismaz 4 stundas dienā. Patreiz Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības 

administrācijas un iestāžu darbinieku amatu sarakstā mājaslapas administratoram 

paredzētas 2,6 stundas darba laika dienā, ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes 

(21.06.2010., Protokols Nr.6, 5.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Izdarīt izmaiņas nolikuma Nr.5 (apstiprināts ar 2009.gada 30.jūlija sēdes 

lēmumu, prot.Nr.8, 10.§) „Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām 

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

domes amatpersonu un pašvaldības administrācijas darbinieku amatu saraksts”: 

palielināt mājas lapas administratora, kods: 3121 26, amata vienības no 0,33 uz 

0,5 vienībām ar š.g. 01.jūniju. 

 

7.§ 

PAR GROZĪJUMIEM PAŠVALDĪBAS IESTĀDES „LUBĀNAS MĀKSLAS 

SKOLA” NOLIKUMĀ 

(Ziņo: I.Bodžs) 

 

Ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (21.06.2010., 

Protokols Nr.6, 2.§) lēmumu, 
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atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Izdarīt izmaiņas pašvaldības iestādes „Lubānas mākslas skola” nolikumā, 

nosakot iestādes juridisko adresi: Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā. 

(Pielikumā Nr.5 – Nolikums Nr.4, pašvaldības iestādes „Lubānas mākslas skola” 

nolikums, uz 3 lapām.) 

8.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS IESTĀDES „LUBĀNAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS 

APRŪPES CENTRS” NOSAUKUMA MAIŅU 

 (Ziņo: I.Bodžs; Debatēs: I.Lībere) 

 

Saskaņā ar Lubānas novada domes 29.04.2010., Protokols Nr.4, 10.§ lēmumu „Par 

pašvaldības sociālā dienesta funkciju nodošanu pašvaldības iestādei „Lubānas 

veselības un sociālās aprūpes centram”” un, lai izpildītu Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 10.panta (2) daļas nosacījumus, kā arī ņemot vērā Ministru 

kabineta 2001.gada 27.marta noteikumu Nr.150 „Noteikumi par nodokļu maksātāju 

un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 

16.punktu, ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 

(21.06.2010., Protokols Nr.6, 3.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 12 balsis (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, 

Laila Ozoliņa, Inese Lībere, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Mainīt pašvaldības iestādes „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

nosaukumu uz „Lubānas novada sociālais dienests”. 

2. Desmit dienu laikā veikt iestādes pārreģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā. 

 

Deputāte Laila Ozoliņa plkst.16,30 beidz darbu domes sēdē. 

 

9.§ 

PAR PAŠVALDĪBAS IESTĀDES „LUBĀNAS NOVADA SOCIĀLAIS 

DIENESTS” NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU 

(Ziņo: I.Bodžs) 

 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta astoto punktu, ņemot vērā Attīstības un komunālo 

jautājumu komitejas sēdes (21.06.2010., Protokols Nr.6, 4.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte,  

Inese Lībere, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Lubānas novada 

dome n o l e m j : 

Apstiprināt pašvaldības iestādes „Lubānas novada sociālais dienests” nolikumu. 

(Pielikumā Nr.6 – Nolikums Nr.3, pašvaldības iestādes „Lubānas novada sociālais 

dienests” nolikums, uz 2 lapām.) 

 

 

 



 7 

10.§ 

PAR PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA - PALĪGĒKU 

NOJAUKŠANU 

(Ziņo: I.Bodžs; Debatēs: R.Kolāte, T.Salenieks) 

 

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (21.06.2010., Protokols 

Nr.6, 7.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte,  

Inese Lībere, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Lubānas novada 

dome n o l e m j : 

Nojaukt pašvaldības īpašumā esošās palīgēkas:  

1. Pagrabu, kadastra apzīmējums: 7013-001-0042-006, juridiskā adrese: Tilta 

iela 5, Lubāna, Lubānas novads; 

2. Šķūnīšus, kadastra apzīmējumi: 7013-002-0144-003, 7013-002-0144-004, 

juridiskā adrese: Oskara Kalpaka iela 4, Lubāna, Lubānas novads. 

 

11.§ 

PAR ADRESĀCIJAS JAUTĀJUMIEM 

 (Ziņo: T.Salenieks) 

 

1. Par adrešu maiņu Indrānu pagastā, Lubānas novadā. 

 

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

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

pašvaldības dome piešķir, maina, likvidē nosaukumus saskaņā ar teritorijas 

plānojumu, 6.1.punktu, kur teikts, ka pašvaldības administratīvajā teritorijā adrese 

nedrīkst atkārtoties, ņemot vērā VZD Vidzemes reģionālās nodaļas iesniegto 

informāciju, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 

(21.06.2010., Protokols Nr.6, 6.§, 1.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte,  

Inese Lībere, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Lubānas novada 

dome n o l e m j : 

Īpašumam ar kadastra numuru: 7058-004-0048 mainīt adresi un nosaukumu no 

„Strautiņi” uz “Strautiņu mājas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.  

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, lēmumu 

izrakstu divos eksemplāros nosūtīt Ārijai Kājiņai uz adresi: Brīvības iela 20, 

Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871. 

2. Par adreses piešķiršanu. 

 

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

apstākļus, sakarā ar to, pašvaldības administratīvajā teritorijā ir adresācijas objekts, 

kam nav piešķirta adrese, pamatojoties uz MK 03.11.2009. „Adresācijas sistēmas 
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noteikumu” 8.punktu, kur teikts, ka pašvaldības dome piešķir, maina, likvidē 

nosaukumus vai numurus saskaņā ar teritorijas plānojumu, 15.pantu, kur teikts, ka 

nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī 

ielām, laukumiem, viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām piešķir, 

maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu 

nosaukumu veidošanu un lietošanu, ģeogrāfiskos, vēsturiskos, sadzīves un citus 

apstākļus, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (21.06.2010., 

Protokols Nr.6, 6.§, 2.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte,  

Inese Lībere, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Lubānas novada 

dome n o l e m j : 

ēkām, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra numuru: 7058-010-0137 piešķirt 

adresi: „Kastaņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830. 

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, lēmumu 

izrakstu divos eksemplāros nosūtīt maksātnespējīgā SIA „Tehnoserviss” 

administratorei Aleksandrai Koberņikai uz adresi: Stabu iela 47, Rīga, LV-1011. 

(Pielikumā Nr.7 – Adresācijas objekta izvietojuma skice uz 1 lapas.) 

 

12.§ 

PAR ZEMES JAUTĀJUMIEM 

(Ziņo: T.Salenieks) 

 

 Par zemesgabala ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

1. Izskata jautājumu par saimniecības „Zīlītes 2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā 

zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. 

2. Izskatot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 

apstākļus, konstatē: 

2.1. saimniecība „Zīlītes 2” sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra numuru: 

7058-004-0176, platība - 7,6 ha, īpašums zemesgrāmatā reģistrēts nav; 

2.2. uz zemesgabala ēkas un būves neatrodas; 

2.3. ar Lubānas novada domes 26.03.2009. sēdes lēmumu, protokols Nr.3, 6.§ 8.p. 

Vladislavam Sarkanam tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz augstāk minēto 

zemes gabalu un pieņemts lēmums par zemes gabala piekritību pašvaldībai, 

Vladislavam Sarkanam tika piedāvāts slēgt zemes nomas līgumu par visu iepriekš 

lietošanā bijušo zemi vai daļu no tās, Vladislavs Sarkans gada laikā zemes nomas 

tiesības neizmantoja.  

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

apstākļus, sakarā ar to, ka zemesgabals nav nepieciešams pašvaldības funkciju 

veikšanai, pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un 

privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 2.¹ punktu, kur 
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teikts, ka, zemes nomas pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes 

pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās, un, ja minētajā termiņā persona zemes 

nomas pirmtiesības neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes 

ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, ja lēmums tiek pieņemts pēc 2009.gada 

30.decembra, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 

(21.06.2010., Protokols Nr.6, 5§, 2.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte,  

Inese Lībere, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Lubānas novada 

dome n o l e m j : 

zemesgabalu ar kadastra numuru: 7058-004-0176, platība - 7,6 ha, ieskaitīt 

rezerves zemes fondā. 

 

13.§ 

PAR ZEMES STARPGABALA UPES IELĀ 31A, LUBĀNĀ, LUBĀNAS 

NOVADĀ ATSAVINĀŠANU 

 (Ziņo: I.Bodžs) 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2) daļu un 21.panta 17) daļu, 

Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 5.panta (1) daļu, saskaņā ar 

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (21.06.2010., Protokols Nr.6, 8.§) 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte,  

Inese Lībere, Ilgonis Losāns), PRET – nav, ATTURAS – nav, Lubānas novada 

dome n o l e m j : 

1. Atsavināt neapbūvētu zemesgabalu (zemes starpgabalu) Upes ielā 31A, 

Lubānā, Lubānas novadā, ar kadastra apzīmējumu: 7013-004-0084 un 

kopējo platību 1069 (viens tūkstotis sešdesmit deviņi) m2 (saskaņā ar 

pievienoto zemes robežu plānu), pārdodot to atklātā izsolē par latiem. 

2. Apstiprināt atsavināmā zemesgabala nosacīto cenu Ls 400,00 (četri simti 

lati). 

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Bodžam organizēt pašvaldības 

nekustamā īpašuma Upes ielā 31A ,Lubānā, Lubānas novadā, atsavināšanu. 

(Pielikumā Nr.8 – zemes robežu plāna kopija uz 1 lapas.) 

 

14.§ 

PAR PIRMPIRKUMA TIESĪBU IZSKATĪŠANU 

(Ziņo: T.Salenieks) 

1. 

Izskata Miķeļa Gruzīša, personas kods: xxx, dzīvo xxx, 21.06.2010. iesniegumu 

(Reģ.Nr.1-22/242) ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 

uz nekustamo īpašumu ar kadastra numuru:7058-001-0103, Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā, sastāvošu no zemes gabala ar kopējo platību 28,57 ha. 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 
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pašvaldības funkciju veikšanai, ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu 

komitejas sēdes (21.06.2010., Protokols Nr.6, 9.§, 4.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Anita Slucka, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

numuru:7058-001-0103, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sastāvošu no viena 

zemes gabala ar kopējo platību 28,57 ha. 

(Pielikumā Nr.9 – Izvērsts lēmums, M.Gruzīša iesniegums, Pirkuma līguma kopija  uz 

8 lapām.) 

2. 

Izskata Ilonas Rozītes, personas kods: xxx, mutiski norādīta dzīves vieta xxx, 

28.06.2010. iesniegumu (Reģ.Nr.1-22/251) ar lūgumu izskatīt jautājumu par 

pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu ar kadastra numuru:7058-

003-0018, „Zvirgzdiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sastāvošu no zemes gabala 

ar kopējo platību 73 ha, t.sk. lauksaimniecības zeme 19,6 ha un meži 45,9 ha. 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 - 11 balsis (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Anita Slucka, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

numuru:7058-003-0018, „Zvirgzdiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

sastāvošu no zemes gabala ar kopējo platību 73 ha, t.sk. lauksaimniecības zeme 

19,6 ha un meži 45,9 ha. 

(Pielikumā Nr.10 – Izvērsts lēmums, I.Rozītes iesniegums, Nekustamā īpašuma 

pirkuma līguma kopija uz 5 lapām.) 

15.§ 

IESNIEGUMI 

 (Ziņo: T.Salenieks) 

 

Izskata Lubānas vidusskolas direktores Maijas Krustas 29.06.2010. iesniegumu Nr.1-

12/11 (28.06.2010., Reģ.Nr.1-14/294) ar lūgumu apstiprināt saņemtos naudas 

ziedojumus un dāvinājumu par kopējo summu Ls 243,29 un to izlietojuma mērķi – 

televizora iegādi.  

Atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Anita Slucka, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Apstiprināt Lubānas vidusskolas saņemtos naudas ziedojumus un dāvinājumus, 

kas paredzēti un izlietoti televizora iegādei Ls 243,29 (divi simti četrdesmit trīs 

latu, 29 santīmu) apmērā. 
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16.§ 

PAR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA TĀĻA SALENIEKA IKGADĒJO 

ATVAĻINĀJUMU 

(Ziņo: T.Salenieks) 

 

Izskata domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka 21.06.2010. iesniegumu (Reģ.Nr.1-

22/254) par daļēja ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu.  

Atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Anita Slucka, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam daļēju ikgadējo 

atvaļinājumu 2 (divas) kalendārās nedēļas par laiku no 01.08.2009. - 

31.07.2010. sākot no 2010.gada 19.jūlija līdz 01.augustam. 

2. Atvaļinājuma laikā Tālim Saleniekam saglabāt pirmā paraksta tiesības 

kredītiestādēs un Valsts kasē. 

3. Domes priekšsēdētāja vietniekam Jurim Mitjakovam, domes priekšsēdētāja 

atvaļinājuma laikā, noteikt darba samaksu Ls 3,25 (trīs lati, 25 santīmi) 

stundā par nostrādāto laiku.  

 

Sēdi slēdz plkst. 17,00.                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Tālis Salenieks 

 

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva 

 


