
    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

2011.gada 29.augustā,                                               Nr. 11

Sēde sasaukta plkst.14.00,
Sēdi atklāj plkst.14.00.

Sēdi vada –       Tālis SALENIEKS, novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.
Protokolē –       Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre.
Piedalās – 
Deputāti:            Anita SLUCKA, 
                           Līga ŠPUNE,
                           Ilze KRAUKLE,
                           Mārīte KOTĀNE,
                           Iveta PEILĀNE,
                           Rudīte KOLĀTE,
                           Guntis KLIKUČS  darba kārtības 1.jautājuma izskatīšanas laikā,    
                           Laila OZOLIŅA no darba kārtības 6.jautājuma izskatīšanas.
Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors, 
                          Aija OZOLIŅA, nekustamā īpašuma speciāliste.
Uzaicināti –       Genādijs KRIVICKIS, pašvaldības kārtībnieks, uz darba kārtības  
                                                         1.jautājuma izskatīšanu;
                           Lana KUNCE, Meirānu Kalpaka pamatskolas direktore, uz darba 
                                              kārtības 6.jautājuma izskatīšanu.
    
Nepiedalās – 
Deputāti:            Inese LĪBERE (slimības dēļ),
                           Māris VALAINIS,  
                           Ilgonis LOSĀNS,
                           Juris MITJAKOVS (aizņemti savā tiešajā darbā).
Uzaicināti:         Genādijs KRIVICKIS, pašvaldības kārtībnieks (tehnisku iemeslu  
                                                                dēļ).

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  7 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune), PRET 
– nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
Izslēgt  no  darba  kārtības  12.jautājumu  „Par  autogreidera  izsoles  rezultātu 
apstiprināšanu” un iekļaut darba kārtībā 18.jautājumu „Par atbalstu nozaru vadības 
papildināšanai  ar  teritoriālo  vadību”;  19.jautājumu  „Par  nekustamā  īpašuma 
„Vecbļodāri”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā,  sadalīšanu  un  nosaukuma 
piešķiršanu”; 20.jautājumu „Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamajam 
īpašumam „Mezīši”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā”.

mailto:pasts@lubana.lv


 
DARBA KĀRTĪBA:

1. Priekšsēdētāja,  izpilddirektora,  komiteju  vadītāju,  pašvaldības  kārtībnieka 
informācija par pašvaldības darba aktualitātēm. 

2. Par papildus finansējuma pašvaldības ceļu fondā izlietošanu.
3. Par  papildus  finansējuma  piešķiršanu  Eiropas  Lauksaimniecības  fonda  lauku 

attīstībai  projekta  „Lubānas  vidusskolas  sporta  kompleksa  rekonstrukcija” 
aktivitātēm.

4. Par papildus finansējuma piešķiršanu novada pašvaldības Bāriņtiesai – bāriņtiesas 
locekļu mācībām.

5. Par grozījumiem pašvaldības 2011.gada budžetā.
6. Par  grozījumiem  2009.gada  30.jūlija  Nolikuma  Nr.5  „Nolikums  par  darba 

samaksas  kārtību  un  sociālajām  garantijām  Lubānas  novada  pašvaldībā” 
1.pielikumā „Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības administrācijas un 
iestāžu darbinieku amatu saraksts”.

7. Par  nepilno  klašu  komplektiem  Meirānu  Kalpaka  pamatskolā  2011./12.mācību 
gadā.

8. Par Lubānas vidusskolas 10. un 11.klašu sadalīšanu 2011./12.mācību gadā.
9. Par  piedalīšanos  Klimata  Pārmaiņu  Finanšu  Instrumenta  finansētā  projektu 

konkursā  un  „Siltumnīcefektu  gāzu  emisiju  samazināšanā  pašvaldību  publisko 
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.

10. Par adresācijas jautājumiem.
11. Par zemes gabala Krasta ielā 3B, Lubānā, Lubānas novadā, platības precizēšanu.
12. Par pašvaldības kustamās mantas automašīnas FORD Galaxy atsavināšanu.
13. Par autobusu maršrutu Madona-Lubāna-Balvi un Balvi-Madona-Lubāna slēgšanu.
14. Par Rudens Gadatirgus rīkošanu.
15. Par pašvaldības dzīvokļa Klānu ielā 18-4, Lubānā, Lubānas novadā, ierakstīšanu 

zemes grāmatā.
16. Iesniegumi.
17. Par domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka atvaļinājumu.
18. Par atbalstu nozaru vadības papildināšanai ar teritoriālo vadību.
19. Par  nekustamā  īpašuma  „Vecbļodāri”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā, 

sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu.
20. Par  zemes  ierīcības  projekta  izstrādāšanu  nekustamajam  īpašumam  „Mezīši”, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

1.§
PRIEKŠSĒDĒTĀJA, IZPILDDIREKTORA, KOMITEJU VADĪTĀJU, 

PAŠVALDĪBAS KĀRTĪBNIEKA INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS DARBA 
AKTUALITĀTĒM.

 (Ziņo: T.Salenieks, I.Bodžs)

Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs T.Salenieks informē deputātus 
- par  23.08.2011.  notikušo semināru  sakarā  ar  novada attīstības  programmas 

izstrādi  turpmākajiem  gadiem  „Ezerniekos”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas 
novadā;

- par  rekonstruētā  Lubānas  vidusskolas  sporta  laukuma  pieņemšanu 
ekspluatācijā un ar to saistītajām problēmām;

- par 26.08.2011. notikušo novada skolotāju konferenci;
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- par novadgrāvja tīrīšanu Rūpniecības ielā, Lubānā;
-  par noslēgto līgumu ar būvniekiem Oskara Kalpaka ielas jaunbūves pagraba 

izbūvei;
- par notiekošajiem remontdarbiem Lubānas pilsētā.

Novada  pašvaldības  izpilddirektors I.Bodžs informē  par  pagājušajās  domes  sēdēs 
pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.

Uz  domes  sēdi  uzaicināts,  bet  nav  ieradies  pašvaldības  kārtībnieks  G.Krivickis. 
Domes priekšsēdētājs T.Salenieks ierosina nākošās domes sēdes darba kārtībā iekļaut 
jautājumu  par  Genādija  Krivicka  atstādināšanu  no  pašvaldības  kārtībnieka  amata 
pienākumu izpildes.

2.§
PAR PAPILDUS FINANSĒJUMA PAŠVALDĪBAS CEĻU FONDĀ 

IZLIETOŠANU 
 (Ziņo: T.Salenieks)

Pamatojoties uz Ministru kabineta 04.07.2011. rīkojumu Nr. 290 „Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un 
Valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi” 27.07.2011. vēstuli Nr.1.3/2111, (Reģ. 
29.07.2011.,  Nr.1-11/331),  pašvaldība  š.g.  5.augustā  ir  saņēmumi  papildus 
finansējumu LVL 5 783 pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai 2011.gadā. Ņemot 
vērā  Attīstības  un  komunālo  jautājumu  un  Finanšu  komiteju  sēžu  (22.08.2011., 
Protokols Nr.8, 7.§; 22.08.2011., Protokols Nr.8, 1.§) lēmumus, 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  8 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
piešķirto papildus finansējumu pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai  LVL 
5 783 (pieci tūkstoši septiņi simti astoņdesmit trīs lati)  apmērā izlietot  novada 
ielu un ceļu uzturēšanai 2011.gada rudens/ziemas periodā.

3.§
PAR PAPILDUS FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU EIROPAS 

LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI PROJEKTA 
„LUBĀNAS VIDUSSKOLAS SPORTA KOMPLEKSA REKONSTRUKCIJA” 

AKTIVITĀTĒM 
 (Ziņo: T.Salenieks)

Saskaņā ar SIA „Matthäi” iesniegto un Būvuzrauga apstiprināto 14.06.2011. izmaiņu 
aktu  Nr.1  par  grozījumiem  starp  Lubānas  novada  pašvaldību  un  SIA  „Matthäi” 
19.08.2010.  noslēgtajā  līguma  Nr.5-07.1/8  par  ELFLA  līdzfinansētā  projekta 
„Lubānas  vidusskolas  sporta  kompleksa  rekonstrukcija”  būvniecības  darbiem, 
nepieciešams  papildus  finansējums  LVL  527,85,  bez  tam,  sakarā  ar  pievienotās 
vērtības  nodokļa  likmes  paaugstināšanu  2011.gadā,  pašvaldībai  rodas  papildus 
izmaksas  LVL  474,12.  Kopējais  projekta  īstenošanas  izmaksu  pieaugums:  LVL 
1 001,97 (viens tūkstotis  viens lats  un 97 santīmi).  Ņemot vērā Finanšu komitejas 
sēdes (22.08.2011., Protokols Nr.8, 2.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  8 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
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ELFLA  līdzfinansētā  projekta  „Lubānas  vidusskolas  sporta  kompleksa 
rekonstrukcija” īstenošanai piešķirt papildus finansējumu LVL 1001,97 (viens 
tūkstotis viens lats, 97 santīmi) no pašvaldības 2011.gada apstiprinātā budžeta 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

4.§
PAR PAPILDUS FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU NOVADA PAŠVALDĪBAS 

BĀRIŅTIESAI – BĀRIŅTIESAS LOCEKĻU MĀCĪBĀM 
 (Ziņo: T.Salenieks)

Izskata  Lubānas  novada  Bāriņtiesas  priekšsēdētājas  Daces  Kļaviņas  22.08.2011. 
iesniegumu Nr.1-14/159 par papildus finansējuma iedalīšanu Ls 930,00 apmērā, lai 
bāriņtiesas locekles Iveta Bērziņa un Skaidra Bodniece saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 
10.panta 3.punktu, kurā teikts, ka „…, ja persona par bāriņtiesas locekli tiek ievēlēta 
pirmo  reizi,  tā  gada  laikā  pēc  ievēlēšanas  apgūst  attiecīgo  mācību  programmu.”, 
varētu apgūt nepieciešamo mācību programmu. Ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes 
(22.08.2011., Protokols Nr.8, 5.§, 3.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  8 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. Piešķirt  finanšu  līdzekļus  Ls  930,00  apmērā,  no  pašvaldības  2011.  gada 

apstiprinātā budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Lubānas novada 
bāriņtiesas  locekļu  Ivetas  Bērziņas  un  Skaidras  Bodnieces  mācībām,  ceļa 
izdevumiem un viesnīcas izdevumu segšanai. 

2. Uzdot  pašvaldības  izpilddirektoram I.Bodžam noslēgt  savstarpēju  termiņa 
līgumu ar bāriņtiesas locekļiem par darbu bāriņtiesā.

5.§
PAR GROZĪJUMIEM 2011.GADA BUDŽETĀ

 (Ziņo: T.Salenieks)

Sakarā  ar  ES  līdzfinansētu  projektu  izmaksu  pieaugumu,  papildus  finansējuma 
saņemšanu  ceļu  fondā  un  nepieciešamību  piešķirt  papildus  līdzekļus  vai  precizēt 
atsevišķu iestāžu plānotos maksājumus atbilstoši klasifikācijas kodu sistēmai, ņemot 
vērā Finanšu komitejas sēdes (22.08.2011., Protokols Nr.8, 3.§) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  8 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. Izdarīt  grozījumus  pašvaldības  saistošajos  noteikumos  Nr.1  „Par 

2011.gada pašvaldības budžetu” un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 
„Grozījumi  Lubānas  novada  domes  2011.gada  27.janvāra  saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada pašvaldības budžetu””.

2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam:
2.1. saistošos  noteikumus  Nr.14  „Grozījumi  Lubānas  novada  domes 

2011.gada  27.janvāra  saistošajos  noteikumos  Nr.1  „Par  2011.gada 
pašvaldības  budžetu””  triju  dienu  laikā  pēc  to  parakstīšanas 
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai zināšanai;

2.2. saistošie  noteikumi  Nr.14  „Grozījumi  Lubānas  novada  domes 
2011.gada  27.janvāra  saistošajos  noteikumos  Nr.1  „Par  2011.gada 
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pašvaldības  budžetu””  stājas  spēkā  nākamajā  dienā  pēc  to 
parakstīšanas, tie ir brīvi pieejami pašvaldības administrācijas ēkā un 
tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

(1.Pielikumā –Saistošie noteikumi uz 1 lapas.)

Plkst.15,45 deputāte Laila Ozoliņa sāk darbu domes sēdē.

6.§
PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA 30.JŪLIJA NOLIKUMA Nr.5 „NOLIKUMS 

PAR DARBA SAMAKSAS KĀRTĪBU UN SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM 
LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ” 1.PIELIKUMĀ „LUBĀNAS NOVADA 

DOMES AMATPERSONU, PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS UN 
IESTĀŽU DARBINIEKU AMATU SARAKSTS”

 (Ziņo: T.Salenieks; Uzaicināta: L.Kunce)

Jautājums skatīts Finanšu komitejas (22.08.2011., Protokols Nr.8, 4.§) un Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas (23.08.2011., Protokols Nr.8, 2.§) sēdēs, kurās lēmums 
nav pieņemts.

Noklausās  Meirānu  Kalpaka  pamatskolas  direktores  Lanas  Kunces  ziņojumu  un 
pamatojoties  uz  viņas  17.08.2011.  iesniegumu  Nr.1-16/11  (Reģ.18.08.2011.,  Nr.1-
14/349) ar lūgumu atjaunot pirmsskolas skolotāja palīga štata vienību, sakarā ar to, ka 
pirmsskolas  audzēkņu  grupu  apmeklēs  bērni  no  trīs  gadu  vecuma,  lai  piesaistītu 
bērnus sava novada skolai, 

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
veikt  grozījumus  2009.gada  30.jūlija  Nolikuma  Nr.5  „Nolikums  par  darba 
samaksas  kārtību  un  sociālajām  garantijām  Lubānas  novada  pašvaldībā” 
1.pielikumā „Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības administrācijas 
un  iestāžu  darbinieku  amatu  saraksts” -  ar  2011.gada  1.septembri  Meirānu 
Kalpaka  pamatskolā  izveidojot  jaunu  amata  vienību:  pirmsskolas  skolotāja 
palīgs,  profesijas  kods 5312 01;  amatalgas  likme Ls 200;  0,8 amata vienības; 
darba alga mēnesī Ls 160.

7.§
PAR NEPILNO KLAŠU KOMPLEKTIEM MEIRĀNU KALPAKA 

PAMATSKOLĀ 2011./12.MĀCĪBU GADĀ
 (Ziņo: A.Slucka)

Izskata  Meirānu  Kalpaka  pamatskolas  direktores  Lanas  Kunces  17.08.2011., 
iesniegumu  Nr.1-16/12,  (Reģ.  18.08.2011.,  Nr.1-14/350),  par  atļauju  atvērt 
nepilnas  klases,  apvienojot  2.  un 4.klasi  ar  6 bērniem,  un 5.  un 6.klasi  ar  6 
bērniem.

Sakarā ar  nepilno bērnu skaita  piepildījumu Meirānu Kalpaka pamatskolas  klasēs, 
ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (22.08.2011., Protokols Nr.8, 5.§, 1.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
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Atļaut Meirānu Kalpaka pamatskolā 2011./2012.mācību gadā atvērt divus 
nepilnu klašu komplektus - apvienota 2.un 4.klase (6 izglītojamie), 
apvienota 5. un 6.klase (6 izglītojamie).

8.§
PAR LUBĀNAS VIDUSSKOLAS 10. UN 11.KLAŠU SADALĪŠANU 

2011./12.MĀCĪBU GADĀ
 (Ziņo: A.Slucka; Debatēs: I.Bodžs, T.Salenieks)

Izskata Lubānas vidusskolas direktores Maijas Krustas 19.08.2011. iesniegumu Nr.1-
12/12, (Reģ. 19.08.2011., Nr.1-14/355), par atļaujas saņemšanu 2011./2012. mācību 
gadā veidot divas 10.klases un divas 11.klases, jo uz iesnieguma datumu mācībām 
10.klasē pieteikušies 26 skolēni, bet 11.klasē, attiecīgi, 28 skolēni, un šādam skolēnu 
skaitam neatbilst lielākā daļa skolas mācību telpu. 
Pašvaldības  izpilddirektors  I.Bodžs ierosina  grozīt  noteikumus,  kuros  minēts 
izglītojamo skaits klasēs. 
Ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (22.08.2011., Protokols Nr.8, 5.§, 2.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :

Atļaut  Lubānas  vidusskolā  2010./2011.mācību  gadā  veidot  divas  10.klases  ar 
kopējo skolēnu skaitu 26 (divdesmit seši) un divas 11.klases ar kopējo skolēnu 
skaitu 28 (divdesmit astoņi).

9.§
PAR PIEDALĪŠANOS KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA 
FINANSĒTĀ PROJEKTU KONKURSĀ UN „SILTUMNĪCEFEKTU GĀZU 

EMISIJU SAMAZINĀŠANĀ PAŠVALDĪBU PUBLISKO TERITORIJU 
APGAISMOJUMA INFRASTRUKTŪRĀ”

 (Ziņo: I.Bodžs)

Noklausās pašvaldības izpilddirektora I.Bodža ziņojumu par iespējām sakārtot ielu 
gaismas  Lubānas  pilsētā.  Jautājums  izskatīts  Attīstības  un  komunālo  jautājumu 
komitejas sēdē (22.08.2011., Protokols Nr.8, 8.§). 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
Atlikt  un  veikt  padziļinātu  izpēti  sakarā  ar  iesaistīšanos  Klimata  Pārmaiņu 
Finanšu  Instrumenta  finansētā  projektu  konkursā  un  „Siltumnīcefektu  gāzu 
emisiju  samazināšanā  Lubānas  novada  pašvaldības  publisko  teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūrā”.

10.§
PAR ADRESĀCIJAS JAUTĀJUMIEM

 (Ziņo: A.Ozoliņa)

1. Par adreses likvidāciju Lubānas novada Indrānu pagastā
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Izskata  Valsts  zemes  dienesta  Zemgales  reģionālās  nodaļas  vadītājas  I.Birkovas 
06.07.2011. iesniegumu Nr.2-04.1-Z/248 (Reģ. 11.07.2011., Nr.1-11/312) par adrešu 
grafisko  datu  kārtošanu,  konstatē,  ka  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā,  ēkām uz 
zemes gabala ar kadastra numuru: 7058-006-0004, dokumentos tiek minētas dažādas 
adreses – „Branti” vai „Lejasbranti”, nekustamais īpašums zemesgrāmatā reģistrēts ar 
nosaukumu  „Branti”,  pamatojoties  uz  “Adresācijas  sistēmas  noteikumu”  8.punktu 
/pašvaldības  dome  piešķir,  maina,  likvidē  nosaukumu  vai  numuru  saskaņā  ar 
teritorijas  plānojumu,  detālplānojumu  vai  zemes  ierīcības  projektu/,  6.punktu 
/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/, ņemot vērā 
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas iesniegto informāciju, Attīstības 
un  komunālo  jautājumu  komitejas  sēdes  (22.08.2011.,  Protokols  Nr.8,  1.§,  1.p.) 
lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
likvidēt  adresi  „Lejasbranti”,  Indrānu  pagasts,  Lubānas  novads,  LV-4830, 
adreses klasifikatora kods: 103793483.
Pamatojoties  uz  „Adresācijas  sistēmas  noteikumu”  44.punktu  /apliecinātu  lēmuma 
kopiju par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidāciju, vai izrakstu no attiecīgā lēmuma 
(arī elektroniska dokumenta veidā) pašvaldības dome iesniedz Valsts zemes dienestā 
piecu  darbdienu  laikā  pēc  lēmuma  parakstīšanas;  apliecinātu  lēmuma  kopiju  vai 
izrakstu  no  attiecīgā  lēmuma  iesniedz  kopā  ar  pavadvēstuli  (arī  elektroniska 
dokumenta veidā), kurā norāda mērķi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā/, lēmuma 
izrakstu izsūtīt Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai uz adresi: Rīgas 
iela 47, Valmiera, LV-4200.

(2.Pielikumā –VZD Zemgales reģionālās nodaļas vēstule un pielikums uz 1 lapas.)

2. Par adreses piešķiršanu zemes gabalam Miera ielā, Lubānā, Lubānas novadā, 
kadastra numurs: 7013-004-0082

Izskata  jautājumu  par  platību  precizēšanu  zemes  gabalam  Miera  ielā,  Lubānā, 
Lubānas  novadā.  Izvērtē  domes  rīcībā  esošo  informāciju,  kā  arī  ar  lietu  saistītos 
apstākļus, sakarā ar to, ka valstij piekrītošajam zemes gabalam ar kadastra numuru: 
7013-004-0082 nav piešķirta  adrese,  pamatojoties  uz „Administratīvo  teritoriju  un 
apdzīvoto  vietu  likuma”  14.panta  2.daļu  /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/,  pamatojoties  uz  MK 2009.gada  3.novembra 
„Adresācijas sistēmas noteikumu” 8.punktu /pašvaldības dome piešķir, maina, likvidē 
nosaukumus  vai  numurus  saskaņā  ar  teritorijas  plānojumu/,  11.punktu  /pilsētu  un 
ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir 
numuru ar piesaisti ielas nosaukumam/, ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas sēdes (22.08.2011., Protokols Nr.8, 1.§, 2.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
valstij  piekrītošajam  zemes  gabalam  ar  kadastra  numuru:  7013-004-0082 
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piešķirt adresi: Miera iela 3, Lubāna, Lubānas novads.
Pamatojoties  uz  „Adresācijas  sistēmas  noteikumu”  44.punktu  /apliecinātu  lēmuma 
kopiju par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidāciju, vai izrakstu no attiecīgā lēmuma 
(arī elektroniska dokumenta veidā) pašvaldības dome iesniedz Valsts zemes dienestā 
piecu  darbdienu  laikā  pēc  lēmuma  parakstīšanas;  apliecinātu  lēmuma  kopiju  vai 
izrakstu  no  attiecīgā  lēmuma  iesniedz  kopā  ar  pavadvēstuli  (arī  elektroniska 
dokumenta veidā), kurā norāda mērķi – reģistrācijai Valsts adrešu reģistrā/, lēmuma 
izrakstu izsūtīt Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai uz adresi: Rīgas 
iela 47, Valmiera, LV-4200.

11. §
PAR ZEMES GABALA KRASTA IELĀ 3B, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, 

PLATĪBAS PRECIZĒŠANU
(Ziņo: A.Ozoliņa)

Izskata SIA „GeoSIJA” 15.08.2011. Nr.1-5/11/174 (Reģ. 18.08.2011., Nr.1-13/353) 
iesniegumu par platību precizēšanu zemes gabalam Krasta ielā 3B, Lubānā, Lubānas 
novadā.  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,  ņemot  vērā  Attīstības  un  komunālo  jautājumu 
komitejas sēdes (22.08.2011., Protokols Nr.8, 2.§) lēmumu, 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
Lubānas novada pašvaldībai piekrītošajam zemesgabalam ar kadastra numuru: 
7013-001-0071,  Krasta  ielā  3B,  Lubānā,  Lubānas  novadā,  precizēt  platību no 
9542 m² uz 8018 m².
(3.Pielikumā –SIA „GeoSIJA” vēstule uz 1 lapas.)

12.§
PAR PAŠVALDĪBAS KUSTAMĀS MANTAS AUTOMAŠĪNAS FORD 

GALAXY ATSAVINĀŠANU
 (Ziņo: I.Bodžs)

Ņemot  vērā  Attīstības  un  komunālo  jautājumu  komitejas  sēdes  (22.08.2011., 
Protokols  Nr.8,  5.§)  lēmumu un  deputātu  I.Peilānes,  L.Ozoliņas  T.Salenieka 
priekšlikumu pazemināt automašīnas nosacīto cenu un noteikt to Ls 800,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. Atsavināt  pašvaldības  kustamo  mantu  –  automašīnu  FORD  Galaxy, 

pārdodot to mutiskā izsolē.
2. Apstiprināt  pašvaldības  kustamās  mantas  –  automašīnas  FORD  Galaxy 

nosacīto cenu Ls 800 (astoņi simti lati).
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13.§
PAR AUTOBUSU MARŠRUTU MADONA-LUBĀNA-BALVI UN BALVI-

MADONA-LUBĀNA SLĒGŠANU 
 (Ziņo: T.Salenieks)

Iepazīstas  ar  Valsts  SIA  „Autotransporta  direkcijas”  Sabiedriskā  transporta 
plānošanas daļas 16.08.2011. vēstuli Nr.1-14.2/1549 „Par grozījumiem reģionālajos 
starppilsētu nozīmes maršrutos”  adresētu Vidzemes plānošanas  reģionam,  pārsūtītu 
Lubānas  novada  pašvaldībai  viedokļa  noskaidrošanai.  Valsts  SIA  „Autotransporta 
direkcija”  pamatojoties  uz  valsts  budžeta  dotāciju  samazinājumu  pasažieru 
pārvadājumiem ir izvērtējusi SIA „Norma-A” maršrutu/reisu finansiālos rādītājus un 
pasažieru  plūsmu  un ierosina  slēgt  vairākus  reisus,  tai  skaitā  arī  reisu  Madona  – 
Lubāna – Balvi un Balvi – Lubāna – Madona. 
Saskaņā ar MK 13.07.2010. noteikumu Nr.634 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu 
organizēšanas  kārtība  maršrutu  tīklā”  nosacījumiem, ņemot  vērā  Attīstības  un 
komunālo jautājumu komitejas sēdes (22.08.2011., Protokols Nr.8, 9.§) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. Nesaskaņot sabiedriskā transporta reisu Madona – Lubāna – Balvi un Balvi 

–  Lubāna –  Madona slēgšanu sakarā ar  to,  ka  rīta  pusē  vairāku novada 
apdzīvotu  vietu  (Branti,  Roznieki,  Sniedzītes)  iedzīvotājiem  nav  iespēju 
sasniegt  novada  administratīvo  centru  Lubānā,  kā  arī  nokļūt  uz  darbu 
kokaudzētavā „ Podiņi”. 

2. Ierosināt pārskatīt minēto reisu izpildes dienas un pārvadātāja SIA „Norma-
A”  iespējas  reisos  nodrošināt  autobusus  ar  mazāku  sēdvietu  skaitu,  kā 
rezultātā samazinātos izdevumi.

(4.Pielikumā – SIA „Autotransporta direkcijas” Sabiedriskā transporta plānošanas  
daļas 16.08.2011. vēstules Nr.1-14.2/1549 kopija uz 1 lapas.)

14.§
PAR RUDENS GADATIRGUS RĪKOŠANU

 (Ziņo: I.Bodžs)

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (22.08.2011., Protokols 
Nr.8, 6.§) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
Rīkot  Rudens  Gadatirgu  2011.gada  24.septembrī  Centra  laukumā,  Lubānā, 
Lubānas novadā.

15.§
PAR PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA KLĀNU IELĀ 18-4, LUBĀNĀ, LUBĀNAS 

NOVADĀ, IERAKSTĪŠANU ZEMES GRĀMATĀ
 (Ziņo: I.Bodžs)

Izskata  Rolanda  Pelša,  dzīvo:  Klānu  ielā  18  –  4,  Lubānā,  Lubānas  novadā, 
29.07.2011.  iesniegumu  (Reģ.Nr.1-22/295),  kurā  viņš  izsaka  vēlēšanos  atpirkt  no 
pašvaldības  dzīvokli  Klānu  ielā  18  –  4,  Lubānā,  Lubānas  novadā.  Saskaņā  ar 
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Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (22.08.2011., Protokols Nr.8, 11.§, 
1.p.) lēmumu, 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
Veikt  pašvaldības  dzīvokļa  Klānu  ielā  18-4,  Lubānā,  Lubānas  novadā, 
kadastrālo  uzmērīšanu  un  reģistrēt  to  zemesgrāmatā  uz  Lubānas  novada 
pašvaldības vārda.

16.§
IESNIEGUMI

 (Ziņo: T.Salenieks)

Izskata  Lubānas  novada  vēlēšanu  komisijas  priekšsēdētājas  Sandras  Līcītes 
23.08.2011. iesniegumu (Reģ. Nr.1-14/360) par finanšu līdzekļu piešķiršanu ātrgaitas 
skenera iegādei.
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
Piešķirt  finanšu  līdzekļus  Ls  198,41  (viens  simts  deviņdesmit  astoņi  lati,  41 
santīms)  apmērā,  no  pašvaldības  2011.  gada  apstiprinātā  budžeta  līdzekļiem 
neparedzētiem  gadījumiem  Lubānas  novada  vēlēšanu  komisijai  ātrgaitas 
skenera iegādei.

17.§
PAR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA TĀĻA SALENIEKA ATVAĻINĀJUMU

 (Ziņo: T.Salenieks)

Iepazīstas  ar  domes  priekšsēdētāja  T.Salenieka  29.08.2011.  iesniegumu (Reģ.Nr.1-
22/351) par daļēja ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu.
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. Piešķirt  domes  priekšsēdētājam  Tālim  Saleniekam  daļēju  ikgadējo 

atvaļinājumu 2 (divas) kalendārās nedēļas sākot ar 2011.gada 12.septembri 
līdz 25.septembrim ieskaitot par laiku no 01.08.2010. - 31.07.2011.

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.

18.§
PAR ATBALSTU NOZARU VADĪBAS PAPILDINĀŠANAI AR 

TERITORIĀLO VADĪBU
 (Ziņo: T.Salenieks)

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 4.punktu un atsaucoties uz Latvijas 
Pašvaldību  savienības  22.kongresa  pieņemto  rezolūciju  „Par  attīstības  vadības 
principa  maiņu”,  izvērtējot  situāciju,  pie  kuras  novedusi  līdzšinējā  valsts  politika 
nacionālo un ES projektu realizēšanā un atzīstot, ka attīstības vadība tikai pēc nozaru 
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principa  noved  pie  līdzekļu  izšķērdēšanas  un  neveicina  pašvaldību  attīstības 
programmās noteikto prioritāšu īstenošanu,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1.   Atbalstīt Latvijas Pašvaldību savienības 22.kongresa rezolūciju „Par 
attīstības vadības principu maiņu”. 
2.   Aicināt Latvijas Republikas Saeimu un Latvijas Republikas Ministru 
kabinetu nekavējoši īstenot šo rezolūciju 2014.-2020.gadu ES budžeta ietvaros. 
(5.Pielikumā – LPS 22.kongresa Rezolūcija „Par attīstības vadības principu maiņu”  
uz 1 lapas.)

19.§
 PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDĀŠANU

NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM „MEZĪŠI”, INDRĀNU PAGASTĀ,
LUBĀNAS NOVADĀ 

 (Ziņo: A.Ozoliņa)

Izskata Egila Žeiera, dzīvo xxx, 2011.gada 29.augusta iesniegumu (Reģ.Nr.1-22/363) 
par  nekustamā  īpašuma  „Mezīši”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā,  sadalīšanu. 
Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 8.pantu /zemes ierīcības projektu izstrādā 
zemesgabalu sadalīšanai/, 5.pantu /zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks 
attiecībā uz saviem īpašumiem/,  22.pantu /zemes ierīcības projekts īstenojams četru 
gadu  laikā/,  pamatojoties  uz  MK  noteikumu  Nr.288  „Zemes  ierīcības  projekta 
izstrādes  noteikumi”  9.2.  un  11.punktu  /pašvaldība  izdod  administratīvo  aktu  par 
projekta  izstrādes  nepieciešamību,  norādot  projekta  izstrādes  nosacījumus,  un 
pievieno  aktam  grafisko  pielikumu,  kurā  shematiski  attēlota  projektētā  teritorija/, 
4.punktu /zemes vienību projektēšanā ievēro detālplānojumu un vietējās pašvaldības 
teritorijas  plānojumu/,  saskaņā ar  Indrānu pagasta  teritorijas  plānojuma  II  sējumu 
Indrānu  pagasta  padomes  saistošie  noteikumi  „Indrānu  pagasta  teritorijas 
izmantošanas  un apbūves  noteikumi”,  ņemot  vērā  E.Žeiera  personīgo iesniegumu, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13.punktu /pašvaldībai ir 
autonoma  funkcija  saskaņā  ar  attiecīgās  pašvaldības  teritorijas  plānojumu  noteikt 
zemes  izmantošanas  un  apbūves  kārtību/,  41.panta  1.daļas  3.punktu  /pašvaldības 
dome  pieņem  individuālos  aktus  (administratīvos  aktus)/,  pamatojoties  uz 
„Administratīvā procesa likuma” 67.pantu, 

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
izstrādāt  zemes  ierīcības  projektu  Egilam  Žeieram,  personas  kods:  xxx, 
piederošā  nekustamā  īpašuma  „Mezīši”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā, 
īpašuma kadastra numurs: 7058-005-0016, kopplatība – 44,3 ha, sadalīšanai.
(6.Pielikumā  –  Izvērsts  lēmums,  nosacījumi  zemesgabala  sadalei,  E.Žeiera  
iesniegums,  zemesgrāmatu  apliecības  kopija,  shēma par  projektēto  teritoriju  uz  6 
lapām.)
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20.§
 PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „VECBĻODĀRI”, INDRĀNU PAGASTĀ, 
LUBĀNAS NOVADĀ, SADALĪŠANU UN NOSAUKUMU PIEŠĶIRŠANU

 (Ziņo: A.Ozoliņa)

Izskata  Andras  Pličas,  dzīvo  xxx,  2011.gada  24.augusta  iesniegumu  (Reģ.  Nr.1-
22/347)  par  nekustamā  īpašuma  „Vecbļodāri”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā, 
sadali  divos  atsevišķos  īpašumos  un  nosaukumu  piešķiršanu,  pamatojoties  uz 
„Administratīvo teritoriju  un apdzīvoto vietu likuma” 14.p.,  15.p.,  saskaņā ar MK 
noteikumiem  Nr.496  „Nekustamā  īpašuma  lietošanas  mērķu  klasifikācija  un 
nekustamā īpašuma lietošanas  mērķu  noteikšanas  un  maiņas  kārtība”,  ņemot  vērā 
Lubānas novada Indrānu pagasta teritorijas plānojumu, 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  9 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte 
Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Ilze Kraukle, Rudīte Kolāte, Līga Špune, Guntis 
Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
        sadalīt  nekustamo īpašumu „Vecbļodāri”,  Indrānu pagastā,  Lubānas 
novadā,  kadastra  numurs  pamatgabalam:  7058-017-0005,  divos  atsevišķos 
īpašumos:  jauna  nekustamā  īpašuma  veidošanai  atdalīt  zemes  vienību  ar 
kadastra  numuru:  7058-016-0246,  platība –  2,8  ha,  atdalītajai  zemei  piešķirt 
nosaukumu:  „Vecītes”,  noteikt  lietošanas  mērķi:  zeme,  uz  kuras  galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201);

paliekošajam  nekustamajam  īpašumam,  1.zemes  vienībai  ar  kadastra 
numuru:  7058-017-0005,  platība –  8,9  ha,  noteikt  lietošanas  mērķi:  zeme,  uz 
kuras  galvenā saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība (kods:  0101),  2.zemes 
vienībai ar kadastra numuru: 7058-004-0171, platība – 1,3 ha, noteikt lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 
0101), 3.zemes vienībai ar kadastra numuru: 7058-005-0117, platība – 1,0 ha, 
noteikt  lietošanas  mērķi:  zeme,  uz  kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība  ir 
mežsaimniecība (kods: 0201), 4.zemes vienībai ar kadastra numuru: 7058-006-
0099,  platība  –  6,7  ha,  noteikt  lietošanas  mērķi:  zeme,  uz  kuras  galvenā 
saimnieciskā  darbība  ir  lauksaimniecība  (kods:  0101),  piešķirt  nosaukumu 
„Vecbļodāri”.
(7.Pielikumā – Izvērsts lēmums, A.Pličas iesniegums uz 2 lapām.)

Sēdi slēdz plkst. 17,30. 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                                  Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:                                                                                  Diāna Krieva

Parakstīts __________________________________________
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