
    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.septembrī                                                         Nr. 12

Sēdi atklāj plkst.14.00

Sēdi vada –      novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks;

Protokolē –       kancelejas vadītāja Mārīte Kotāne; 

Piedalās –  deputāti Līga Špune, Ilze Kraukle,  Inese Lībere,  Māris Valainis, Ilgonis Losāns, 
Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne,   Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte;

 Nepiedalās –  3 deputāti:     Laila Ozoliņa – aizņemta pamatdarbā;

                                              Anita Slucka – komandējumā;

                                              Guntis Klikučs – aizņemts pamatdarbā;  

Uzaicināti  administrācijas  darbinieki  -  pašvaldības  izpilddirektors  Ivars  Bodžs, 
nekustamā  īpašuma  speciāliste  Aija  Ozoliņa,   pašvaldības  galvenā  grāmatvede  Ingrīda 
Logina;

 Pašvaldības kārtībnieks Genādijs Krivickis nav ieradies.

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar jautājumu:

- par  zemes  gabalu  Ozolu  ielā  7A  un  Jaunā  ielā  29A  atdalīšanu  no  pašvaldībai 
piekrītošajiem zemes gabaliem, ko izskatīt pie zemes jautājumiem

- par biedrības „Meirānieši” iesniegumu

atklāti balsojot, PAR –10 (Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilze Kraukle,  Inese Lībe,  Māris 
Valainis,   Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne,   Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte) 

PRET - nav, ATTURAS - .nav,

n o l e m j:
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Papildināt domes sēdes darba kārtību ar diviem jautājumiem:

 1.  par  zemes  gabalu  Ozolu  ielā  7A  un  Jaunā  ielā  29A  atdalīšanu  no  pašvaldībai 
piekrītošajiem zemes gabaliem, 

2. par  biedrības  „Meirānieši”  iesniegumu  par  pašvaldības  līdzfinansējuma  projektam 
„Modernās mūzikas studijas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai Meirānos” izlietošanu 
turpmākai pedagoga algošanai.

Darba kārtībā:

1. Par augusta domes sēdes lēmumu izpildi

2. Par  projekta  „Oglekļa  dioksīda  emisiju  samazināšana,  nomainot  gaismas  objektus 
Lubānā”  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  ministrijas  organizētā  KPFI 
atklātā  projektu  konkursā  „Siltumnīcefekta  gāzu emisiju  samazināšana  pašvaldību 
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu

3. Par  finansējuma  nepieciešamību  dabaszinību  un  matemātikas  apguves  materiālās 
bāzes uzlabošanai Lubānas vidusskolā

4. Par grozījumiem pašvaldības 2011.gada budžetā

5. Par mērķdotāciju pamata  un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no 
piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai

6. Par nekustamā īpašuma “Smaidiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā sadalīšanu

7. Par grozījumiem  Lubānas  novada  pašvaldības  2011.gada  26.maija  domes  sēdes 
lēmumā, protokols Nr.6, 11.§ 

8. Par  zemes  gabalu  Ozolu  ielā  7A  un  Jaunā  ielā  29A,  Lubānā,  Lubānas  novadā, 
atdalīšanu no pašvaldībai piekrītošajiem zemes gabaliem,

9. Par  izsoles  rezultātu  apstiprināšanu  un  kustamās  mantas  -  greidera  DZ-99AI-2 
atsavināšanu

10. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nekustamo īpašumu – dzīvokļu Nr.40, Ozolu 
ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā un Nr.3, Parka ielā 8, Lubānā, Lubānas novadā, 
atsavināšanu

11. Par  grozījumiem  2009.gada  27.augusta  noteikumos  Nr.1  „Par  minimālo  un 
maksimālo  izglītojamo  skaitu  Lubānas  novada  pašvaldības  vispārējās  izglītības 
iestādes  klasēs,  pirmskolas  izglītības  iestādes  grupās,  sociālās  un  pedagoģiskās 
korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās”

12. Par grozījumiem Lubānas vidusskolas nolikumā

13. Iesniegumi:
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13.1.  Par  amata  likmes  palielināšanu  Lubānas  vidusskolas  interešu  izglītības 
pedagogiem

13.2.  Par Lienītes Ozolnieces iesniegumu

13.3.  Par biedrības „Meirānieši” iesniegumu

1.§

Par augusta domes sēdes lēmumu izpildi

Ziņo I.Bodžs

Atklāti balsojot, PAR –10 (Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilze Kraukle,  Inese Lībere, 
Māris Valainis,   Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne,   Iveta Peilāne, Rudīte 
Kolāte)  PRET - nav, ATTURAS - nav,

n o l e m j:

Pieņemt  zināšanai  izpilddirektora  Ivara Bodža ziņojumu par augusta  domes  sēdes 
lēmumu izpildi.

Ziņojums 1.pielikumā uz 1 lapas.

2. §

Par  projekta  „Oglekļa  dioksīda  emisiju  samazināšana,  nomainot  gaismas  objektus 
Lubānā”  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  ministrijas  organizētā  KPFI 
atklātā  projektu  konkursā  „Siltumnīcefekta  gāzu  emisiju  samazināšana  pašvaldību 
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu    

                                                     Ziņo I.Bodžs

Projekta galvenā komponente ir DRL tipa gaismekļu ar jaudu 250 W nomaiņa pret  
LED tipa gaismekļiem. Jaunā tipa gaismekļu jauda 50-70 W, tie ir ar ilgāku ekspluatācijas  
laiku  un  mazākiem  apkalpošanas  izdevumiem.  Projekta  ietvaros  paredzēts  nomainīt  
gaismekļus Oskara Kalpaka ielā 1 , Tilta ielā –6, Stacijas ielā-10, Krasta ielā– 8

Ņemot vērā Attīstības  un komunālo jautājumu komitejas  22.09.2011. lēmumu par  
atbalstu  projektam  „Oglekļa  dioksīda  emisiju  samazināšana,  nomainot  gaismas objektus  
Lubānā”  Vides  aizsardzības un reģionālās  attīstības  ministrijas organizētā KPFI atklātā  
projektu  konkursā  „Siltumnīcefekta  gāzu  emisiju  samazināšana  pašvaldību  publisko  
teritoriju  apgaismojuma  infrastruktūrā”,  kā  arī  Finanšu  komitejas  22.09.2011.  atbalstu  
(prot.Nr.9,4.§) par finansējuma piešķiršanu projekta sagatavošanai,

Atklāti balsojot, PAR –10 (Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilze Kraukle,  Inese Lībere,  Māris 
Valainis,   Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne,   Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte) 

PRET - nav, ATTURAS - nav,
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n o l e m j:

1. Iesniegt projektu „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nomainot gaismas 
objektus  Lubānā”  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  ministrijas 
organizētā  KPFI  atklātā  projektu  konkursa  „Siltumnīcefekta  gāzu  emisiju 
samazināšana  pašvaldību  publisko  teritoriju  apgaismojuma  infrastruktūrā” 
ietvaros  par  projekta  kopējām  attiecināmām  izmaksām  20 956,95  Ls 
(divdesmit  tūkstoši  deviņi  simti  piecdesmit  seši  lati  un  95  santīmi) un 
nodrošināt  projekta  īstenošanai  līdzfinansējumu  no  pašvaldības  budžeta 
7 107,09 Ls (septiņu tūkstošu viena simta septiņu latu un 9 santīmu) apmērā, 
no kuriem:

 6287,09 Ls (sešu tūkstošu divi simti astoņdesmit septiņu latu un 9 santīmu) apmērā 
līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai
 820,00  Ls (astoņi  simti  divdesmit  latu) apmērā  līdzfinansējums  neattiecināmo 
izmaksu segšanai. 
2. Piešķirt  finansējumu  1220,-  Ls projekta  sagatavošanai  no  2011.gada  pašvaldības 
budžetā neparedzētiem gadījumiem plānotiem līdzekļiem.

3.§
Par finansējuma nepieciešamību dabaszinību un matemātikas apguves materiālās 
bāzes uzlabošanai Lubānas vidusskolā

Ziņo T.Salenieks
Izskata Lubānas vidusskolas  19.09.2011.,  Nr.1-11/11 iesniegumu par finansējuma  

nepieciešamību dabaszinību un matemātikas apguves materiālās bāzes uzlabošanai Lubānas  
vidusskolā. Ņemot vērā Finanšu komitejas 22.09.2011.,prot. Nr.9,3.§,3.p. priekšlikumu,
Atklāti balsojot, PAR –10 (Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilze Kraukle,  Inese Lībere,  Māris 
Valainis,   Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne,   Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte) 

PRET - nav, ATTURAS - nav,

n o l e m j:

Piešķirt Lubānas vidusskolai dabaszinību un matemātikas apguves materiālās bāzes 
uzlabošanai  Ls  2000,-  no  2011.gada  budžetā  neparedzētiem  gadījumiem  plānotiem 
līdzekļiem.

4.§

Par grozījumiem 2011.gada budžetā

Ziņo I.Logina

Ņemot vērā Finanšu komitejas 22.09.2011.,prot. Nr.9,3.§,3.p. lēmumu,

Atklāti balsojot, PAR –10 (Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilze Kraukle,  Inese Lībere,  Māris 
Valainis,   Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne,   Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte) 

PRET - nav, ATTURAS - nav,

n o l e m j:
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1. Izdarīt  grozījumus  pašvaldības  2011.gada  27.janvāra  saistošajos  noteikumos  Nr.1 
„Par  2011.gada  pašvaldības  budžetu”  un  apstiprināt  saistošos  noteikumus  Nr.15 
„Grozījumi  Lubānas  novada  domes  2011.gada  27.janvāra  saistošajos  noteikumos 
Nr.1 „Par 2011.gada pašvaldības budžetu””.

2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam:
saistošos  noteikumus  Nr.15  „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;
saistošie  noteikumi  Nr..15  „Grozījumi  Lubānas  novada  domes  2011.gada  27.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada pašvaldības budžetu”” stājas spēkā nākamajā 
dienā  pēc  to  parakstīšanas,  tie  ir  brīvi  pieejami  pašvaldības  administrācijas  ēkā  un  tie 
publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.
Saistošie noteikumi Nr.15 - 2.pielikumā

5. §

Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu 
no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai

 Ziņo I.Logina

Pamatojoties  uz  Izglītības  un  zinātnes  ministrijas  23.09.2011.  elektronisku  
informāciju  saskaņā  ar  Ministru  kabineta  rīkojuma  projektu  par  mērķdotācijas  sadali  
2011.gada septembrim – decembrim, pašvaldībai piešķirts sekojošs finansējums:

1. pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai Ls 78 240;

2. interešu izglītības programmu pedagogu daļējai atlīdzībai Ls 3 684;

3. pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu  
atlīdzībai Ls 5 404.

Ar šo jautājumu iepazīstināti  Finanšu komitejas locekļi (protokols Nr.9,22.09.2011.), bet  
par jautājumu sēdē lēmums netika pieņemts.

Pamatojoties  uz  Komisijas  interešu  izglītības  programmu  izvērtēšanai  un  
mērķdotācijas sadalei 15.08.201, prot.Nr.2 lēmumu par interešu izglītības stundu sadali, 

Atklāti balsojot, PAR –10 (Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilze Kraukle,  Inese Lībere,  Māris 
Valainis,   Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne,   Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte), 

PRET - nav, ATTURAS - nav,

nolemj:

Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no 
piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējumu sadales 
kārtību  laika periodam no 2011.gada 1.septembra līdz 31.decembrim. 
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Mērķdotācijas sadales kārtība 3. pielikumā (uz 4 lapām)

6.§
Par nekustamā īpašuma “Smaidiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sadalīšanu

ziņo A. Ozoliņa
Izskata  Zigmunda Aizupieša,  dzīvo:„Uplejās”,  Litenes  pagasts,  Gulbenes  novads,  

2011.gada  5.septembra  iesniegumu  (reģ.  pašvaldībā  ar  Nr.1-22/379)  par  nekustamā  
īpašuma Lubānas novada Indrānu pagasta „Smaidiņi” sadali divos atsevišķos īpašumos un  
nosaukumu piešķiršanu.

Ņemot  vērā  Attīstības  un  komunālo  jautājumu  komitejas  22.09.2011. lēmumu 
(prot.Nr.9,1.§,1.p.)

Atklāti balsojot, PAR –10 (Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilze Kraukle,  Inese Lībere,  Māris 
Valainis,   Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne,   Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte), 

PRET - nav, ATTURAS - nav,

nolemj:

1. Sadalīt Lubānas novada Indrānu pagasta nekustamo īpašumu „Smaidiņi”, kadastra numurs 
pamatgabalam:  7058-011-0082,  divos  atsevišķos  īpašumos:  jauna  nekustamā  īpašuma 
veidošanai  atdalīt  zemes  vienību ar  kadastra   numuru:  7058-004-0054,  platība  –  2,5  ha, 
atdalītajai  zemei  piešķirt  nosaukumu: „Putniņpriedes”,  noteikt  lietošanas  mērķi:  zeme,  uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201);

2.  Paliekošajam nekustamajam īpašumam,  kadastra  numurs  1.zemes vienībai:  7058-011-
0082, platība – 1,2 ha, noteikt lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods: 0101), 2.zemes vienībai: 7058-006-0041, platība – 2,5 ha, noteikt 
lietošanas  mērķi:  zeme,  uz kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība  ir  mežsaimniecība  (kods: 
0201); 3.zemes vienībai: 7058-006-0042, platība – 4,3 ha, noteikt lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201); 4.zemes vienībai: 7058-
005-0052, platība – 4,6 ha, noteikt lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101); piešķirt nosaukumu „Smaidiņi”.

Izvērsts lēmums, iesniegums, pirkuma līguma kopija, zemes robežu plāns  4.pielikumā (kopā 
uz 9 lapām)

7. §

Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības 2011.gada 26.maija domes sēdes 
lēmumā, protokols Nr.6, 11.§

 Izskata Jāņa Ozoliņa pilnvarotās personas Normunda Bodnieka, dzīvo „Grāveros”,  
Indrānu pagasts, Lubānas novads, 2011.gada 19.septembra iesniegumu (reģ. pašvaldībā ar  
Nr.1-22/395)  par  grozījumiem  Lubānas  novada  pašvaldības  2011.gada  26.maija  domes  
sēdes lēmumā, protokols Nr.6, 11.§ „Par nekustamā īpašuma „Akmenāji” sadalīšanu un  
nosaukumu piešķiršanu”. 

Ņemot vērā Lubānas novada Indrānu pagasta teritorijas plānojumu, kā arī Attīstības  
un komunālo jautājumu komitejas 22.09.201.1 lēmumu (prot.Nr.9,1.§,2.p.),
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Atklāti balsojot, PAR –10 (Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilze Kraukle,  Inese Lībere,  Māris 
Valainis,   Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne,   Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte), 

PRET - nav, ATTURAS - nav,

nolemj:

Veikt  izmaiņas  Lubānas  novada  pašvaldības  2011.gada  26.maija  domes  sēdes 
lēmumā, protokols Nr.6, 11.§ un izteikt to šādā redakcijā: 

„sadalīt Lubānas novada Indrānu pagasta nekustamo īpašumu „Akmenāji”, kadastra numurs: 
7058-016-0078, divos atsevišķos īpašumos: 

1.īpašums - zemes vienība ar kadastra  numuru: 7058-016-0078, platība - 8,4 ha saskaņā ar 
pievienoto zemesgabala skici, piešķirt adresi un nosaukumu: „Akmenāji”, noteikt lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);

2.īpašums -  zemes  vienība ar platību -  13,0 ha saskaņā ar pievienoto zemesgabala skici, 
piešķirt  nosaukumu: „Meža Akmenāji”,  noteikt  lietošanas mērķi:  zeme,  uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

Zemes  gabalu  platības  var  tikt  precizētas  pie  zemes  gabalu  ierādīšanas  dabā  un 
instrumentālās uzmērīšanas.”

Izvērsts lēmums, Jāņa Ozoliņa iesniegums, pilnvara Normundam Bodniekam, zemes  
gabala skice, darba pārtraukanas akts 5.pielikumā (kopā uz 5 lapām)

8.§

Par zemes gabalu Lubānas novada Lubānā, Ozolu ielā 7A un Jaunā ielā 29A atdalīšanu 
no pašvaldībai piekrītošajiem zemes gabaliem

Ziņo A.Ozoliņa

Par zemes gabalu Lubānas novada Lubānā, Ozolu ielā 7A un Jaunā ielā 29A atdalīšanu 
no pašvaldībai piekrītošajiem zemes gabaliem

Izskatot AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģiona, adrese: Aiviekste, Kalsnavas pagasts,  
Madonas novads, 2011.gada 19.septembra iesniegumu (reģ. pašvaldībā 2011.gada 21.septembrī ar 
Nr.1-12/388) par valstij piekritīgo zemi, konstatēja:

     1. uz pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Lubānas novada Ozolu iela, kadastra numurs 
pamatgabalam: 7013-005-0089, kopplatība – 9035 m² atrodas valstij piekrītoša ēka – transformatoru 
apakšstacija TP-4404 (kadastra apzīmējums: 70130050089001);

    2. uz pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma Lubānas novada Jaunā iela 29, kadastra numurs  
pamatgabalam: 7013-002-0082, kopplatība – 1812 m² atrodas valstij piekrītoša ēka – transformatoru 
apakšstacija TP-4439 (kadastra apzīmējums: 70130020082001);

   3. AS  „Sadales  tīkls”  lūdz  nodalīt  no  pašvaldībai  piekritīgajām zemēm zemi  transformatoru  
apakšstaciju uzturēšanai, kā arī nodrošināt piekļuves iespējas, noteikt nodalīto zemes gabalu adreses 
un nosaukumus, kā arī lietošanas mērķus.

Izvērtējot  Lubānas  novada  pašvaldības  domes  rīcībā  esošo  informāciju,  kā  arī  ar  lietu 
saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās”  8.panta 4.¹  daļu /uz valsts  vārda Ekonomikas ministrijas  personā  
zemesgrāmatās  tiek  ierakstīta  valstij  piederošā  un  piekrītošā  zeme,  uz  kuras  atrodas  akciju  
sabiedrības  “Latvenergo”  īpašumā  vai  valdījumā  esošie  energoapgādes  objekti  un  kura  ir  
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nepieciešama  valsts  komercdarbības  veikšanai/,  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/,  15.panta  1.daļu 
/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/,  pamatojoties  uz  MK noteikumu  Nr.1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu /apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības  
dome  vai  tās  pilnvarota  institūcija  piešķir,  maina,  likvidē  nosaukumu  vai  numuru  saskaņā  ar  
teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu/, pamatojoties uz MK noteikumu 
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu /lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes  
vienība vai zemes vienības daļa/, ņemot vērā Lubānas novada Lubānas pilsētas teritorijas plānojumu, 
saskaņā ar AS „Sadales tīkli” Ziemeļaustrumu reģiona tehniskā vadītāja I.Sproģa iesniegumu, 

Atklāti balsojot, PAR –10 (Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilze Kraukle,  Inese Lībere,  Māris Valainis, 
Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne,   Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte) ,  PRET - nav, 

ATTURAS - nav,

nolemj:

1.  No  pašvaldībai  piekrītošā  nekustamā  īpašuma  Lubānas  novada  Lubāna,  Ozolu  iela,  1.zemes  
vienības ar kadastra numuru: 7013-005-0089, atdalīt zemesgabalu 72 m² platībā un atzīt šo zemi par  
valstij piekrītošu, atdalītajam zemesgabalam piešķirt nosaukumu un noteikt adresi: Ozolu iela 7A,  
Lubāna, Lubānas novads, LV-4830, noteikt lietošanas mērķi:  ar maģistrālajām elektropārvades un 
sakaru  līnijām  un  maģistrālajiem  naftas,  naftas  produktu,  ķīmisko  produktu,  gāzes  un  ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods: 1201);

2. No pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Lubānas novada Lubāna, Jaunā iela 29, kadastra 
numurs: 7013-002-0082, atdalīt zemesgabalu 150 m² platībā un atzīt šo zemi par valstij piekrītošu,  
atdalītajam zemesgabalam piešķirt nosaukumu un noteikt adresi: Jaunā iela 29A, Lubāna, Lubānas 
novads, LV-4830, noteikt lietošanas mērķi: ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 
maģistrālajiem naftas,  naftas  produktu,  ķīmisko  produktu,  gāzes  un  ūdens  cauruļvadiem saistīto 
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods: 1201).

AS „Sadales tīkli” iesniegums, zemes gabalu skices 6.pielikumā (kopā uz 3 lapām)

9.§

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un kustamās mantas - greidera DZ-99AI-2 
atsavināšanu

I.Bodžs

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 34.panta (2) daļu,  
Lubānas  novada  pašvaldības  īpašuma  –  kustamās  mantas  greidera  DZ-99AI-2, izsoles  
noteikumu 3.17.punktu,  pamatojoties  uz  greidera  DZ-99AI-2 2011.gada 28.jūnija  izsoles  
protokolu un pašvaldības grāmatvedības 2011. gada 21.septembra apliecinājumu Nr.1 par  
maksājumu nokārtošanu, kā arī  Attīstības  un komunālo jautājumu komitejas  22.09.2011.  
lēmumu (prot.Nr.9,2§),
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                                Atklāti balsojot, PAR –10 (Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilze Kraukle, 
Inese Lībere,  Māris Valainis,   Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne,   Iveta 

Peilāne, Rudīte Kolāte),   PRET - nav, ATTURAS - nav,

nolemj:

1. Apstiprināt  kustamās  mantas  –  greidera  DZ-99AI-2,  2011.gada  28.jūnija   izsoles 
rezultātus.

2. Noslēgt  līgumu  ar  SIA  „Tanebergi”,  Reģ.Nr.45403021306,  par  kustamās  mantas  – 
greidera  DZ-99AI-2  pirkumu  Ls  2 450,00 (divi  tūkstoši  četri  simti  piecdesmit  lati) 
vērtībā.

10.§
Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nekustamo īpašumu – dzīvokļu Nr.40, Ozolu 
ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā un Nr.3, Parka ielā 8, Lubānā, Lubānas novadā, 
atsavināšanu

Ziņo  I.Bodžs
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 34.panta (2) daļu,  

Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu Nr.40, Ozolu ielā 14, Lubānā,  
Lubānas  novadā,  un  Nr.3,  Parka  ielā  8,  Lubānā,  Lubānas  novadā,  izsoles  noteikumu 
7.punktu, pamatojoties uz dzīvokļu, 2011.gada 5.septembra izsoles protokolu un pašvaldības  
grāmatvedības  2011.  gada  21.septembra  apliecinājumiem Nr.2  un  Nr.3 par  maksājumu 
nokārtošanu, , kā  arī  Attīstības  un  komunālo  jautājumu  komitejas  22.09.2011.  lēmumu  
(prot.Nr.9,3§),

Atklāti balsojot, PAR –10 (Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilze Kraukle,  Inese Lībere,  Māris 
Valainis,   Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne,   Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte), 

PRET - nav, ATTURAS - nav,

nolemj:

1. Apstiprināt  nekustamā  īpašuma  –  dzīvokļa  Nr.40,  Ozolu  ielā  14,  Lubānā,  Lubānas 
novadā, 2011.gada 5.septembra izsoles rezultātus.

2. Noslēgt  līgumu  ar  Elzu  Kārkliņu,  personas  kods:  xxx,  dzīvo:  „Piemiņās”,  Indrānu 
pagastā,  Lubānas  novadā,  par  nekustamā  īpašuma  –  dzīvokļa  Nr.40,  Ozolu  ielā  14, 
Lubānā, Lubānas novadā, pirkumu Ls 830 (astoņi simti trīsdesmit lati) vērtībā.

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Parka ielā 8, Lubānā, Lubānas novadā, 
2011.gada 5.septembra izsoles rezultātus.

4. Noslēgt  līgumu  ar  Pēteri  Dravnieku,  personas  kods:  xxx,  dzīvo:  „Olgasīļi”,  Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā, par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Parka ielā 8, Lubānā, 
Lubānas novadā, pirkumu Ls 988 (deviņi simti astoņdesmit astoņi lati) vērtībā.

11.§
Par grozījumiem 2009.gada 27.augusta noteikumos Nr.1 „Par minimālo un maksimālo 
izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, 
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pirmskolas izglītības iestādes grupās, sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un 
interešu izglītības grupās”

T.Salenieks
Sakarā ar izglītojamo skaita samazināšanos izglītības iestādēs, ir nepieciešams veikt  

grozījumus  noteikumos  par  minimālo  un  maksimālo  izglītojamo  skaitu  Lubānas  novada  
pašvaldības  vispārējās  izglītības  iestādes  klasēs,  pirmskolas  izglītības  iestādes  grupās,  
sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās”.

 Ņemot vērā Izglītības kultūras un sporta komitejas lēmumu (protokols Nr.9,1.§)
Atklāti balsojot, PAR –10 (Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilze Kraukle,  Inese Lībere,  Māris 
Valainis,   Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne,  Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte), 

PRET - nav, ATTURAS - nav,

nolemj:

Veikt  grozījumus  2009.gada  27.augusta  noteikumos  Nr.1  „Par  minimālo  un 
maksimālo  izglītojamo  skaitu  Lubānas  novada  pašvaldības  vispārējās  izglītības  iestādes 
klasēs, pirmskolas izglītības iestādes grupās, sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un 
interešu izglītības grupās” I daļas „Vispārīgie jautājumi” 3.punktā un  izteikt to sekojoši: 
„Izglītojamo  skaita  noteikšanā  var  tikt  izdarīti  izņēmumi,  saskaņojot  ar  Lubānas 
novada domi”.

12.§

Par grozījumiem Lubānas vidusskolas nolikumā

Ziņo T.Salenieks

Izskata  Lubānas  vidusskolas  21.09.2011.  iesniegumu  Nr.1-14/389 par  grozījumu  
izdarīšanu Lubānas vidusskolas nolikuma (apstiprināts 39.un 41.punktos, kas nepieciešami  
sakarā ar grozījumiem Vispārējās izglītības likumā.

Ņemot  vērā  Attīstības  un  komunālo  jautājumu  komitejas  22.09.2011  (prot.Nr.9,)  
priekšlikumu,

Atklāti balsojot, PAR –10 (Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilze Kraukle,  Inese Lībere, 
Māris Valainis,   Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne,  Iveta Peilāne, Rudīte 

Kolāte), PRET - nav, ATTURAS - nav,

nolemj:

Izdarīt  grozījumus Lubānas vidusskolas nolikuma (apstiprināts ar  Lubānas novada 
domes  2008.gada 30.oktobra, prot.Nr.12.,12.§ lēmumu):  

39.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

„Ja 9.klases skolēns nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā vai vairāk kā 
vienā mācību priekšmetā ir saņēmis vērtējumu, zemāku par 4 ballēm, viņam izsniedz liecību,  
rakstiski informē par pienākumu turpināt izglītību līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai un 
iespējām iegūt obligāto pamatizglītību.”
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41.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

„Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros tiek organizēti centralizētie eksāmeni apliecina 
Valsts izglītības satura centra (turpmāk - VISC)  izdots sertifikāts.”

55.16. punktā aizstāt vārdu “dzīvību” ar vārdu “drošību”;

56.5. punktā aizstāt vārdu “štata” ar vārdu “amata”

57.13.punktā aizstāt vārdu “rajona” ar vārdu “skolas”

13.§

Iesniegumi

ziņo T.Salenieks

1. Par  amata  likmes  palielināšanu  Lubānas  vidusskolas  interešu  izglītības 
pedagogiem

Izskata Lubānas vidusskolas 19.09.2011., Nr.1-11/12 iesniegumu par amata likmes  
255Ls  palielināšanu  līdz  312  Ls  interešu  izglītības  pedagogiem.  Kā  finansējuma  avots  
iesniegumā minēts valsts mērķdotācijām atvēlētā finansējuma ietaupījums iestādes budžetā.  
Ņemot vērā Finanšu komitejas 22.09.2011.,prot. Nr.9,3.§2.p. priekšlikumu,

Atklāti balsojot, PAR –10 (Tālis Salenieks, Līga Špune, Ilze Kraukle,  Inese Lībere, 
Māris Valainis,   Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne,  Iveta Peilāne,

Rudīte Kolāte), PRET - nav, ATTURAS - nav,

nolemj:

Apstiprināt  amata  likmes  palielināšanu  no  255,-  līdz  312  Ls interešu  izglītības 
pedagogiem   no  valsts  mērķdotācijām  interešu  izglītībai plānotā   finansējuma  Lubānas 
vidusskolas 2011.gada budžetā.

2. Par Lienītes Ozolnieces iesniegumu
Izskata  Lienītes  Ozolnieces  21.09.2011  iesniegumu  (1-22/397)  par  finansiālu  

atbalstu, sedzot dalības maksu Ls 30,-, sakarā ar  meitas Ilvas Ozolnieces –Madonas mūzikas  
skolas  6.klavierklases  skolnieces,  piedalīšanos  starptautiskā  jauno  pianistu  konkursā,  ko  
organizē Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola un Vidzemes jauno talantu atbalsta fonds š.g.  
27.-29.oktobrī Madonā.

Atklāti balsojot,  PAR –6  (Tālis Salenieks,  Ilze Kraukle,  Māris Valainis,   Ilgonis 
Losāns, Juris Mitjakovs, Iveta Peilāne,)
Rudīte Kolāte),  PRET – 2  (Līga Špune, Mārīte Kotāne),  ATTURAS –2  (Rudīte Kolāte, 
Inese Lībere)

nolemj:
Apmaksāt 30,- Ls dalības maksu  Lienītes Ozolnieces meitai Ilvai Ozolniecei sakarā 

ar  viņas  piedalīšanos Jāņa Norviļa  Madonas mūzikas  skolas un Vidzemes jauno talantu 
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atbalsta  fonda  organizētajā  starptautiskajā   jauno  pianistu  konkursā  š.g.  27.-29.oktobrī 
Madonā  no 2011.gada budžetā neparedzētiem gadījumiem  plānotiem  līdzekļiem, pārskaitot 
dalības maksu Vidzemes jauno talantu atbalsta fondam. 

Deputāts Māris Valainis atstāj sēžu telpu sakarā ar pamatdarbu Lubānas vidusskolā.  

3. Par biedrības „Meirānieši” iesniegumu
Deputāti iepazīstas ar biedrības „Meirānieši” reģistr. Nr.40008141949, PĀRSKATU  

par   projekta  ”Modernās  mūzikas  studijas  bērnu  un  jauniešu  brīvā  laika  pavadīšanai  
Meirānos” realizēšanu,  jo  ar  2010.gada  29.aprīļa  domes  lēmumu  (protokols  Nr.4,  5.§)  
biedrībai  „Meirānieši” tika piešķirti  Ls 776, pašvaldības līdzfinansējums iepriekš minētā  
projekta īstenošanai.

Saskaņā ar biedrības „Meirānieši” un pašvaldības  2010.gada 30.aprīlī  noslēgtu  
VIENOŠANOS biedrība (iesniegums reģistrēts pašvaldībā 28.09.2011., Nr.1-14/398),   lūdz  
piekrišanu izlietot pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma atgūstamo daļu - 324 Ls projekta  
aktivitāšu  turpināšanā   iesaistīto   pedagogu  algošanai  no  2011.gada  1.oktobra  līdz  
2012.gada 31.maijam.

Atklāti balsojot,  PAR –9 (Tālis Salenieks,  Līga Špune, Ilze Kraukle,  Inese Lībere, 
Ilgonis Losāns, Juris Mitjakovs, Mārīte Kotāne,  Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte), 

PRET - nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

Atļaut biedrībai “Meirānieši” Lubānas novada pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu 
Ls 324,00 (trīs simti divdesmit četri lati) projektā ”Modernās mūzikas studijas bērnu un 
jauniešu brīvā laika pavadīšanai Meirānos” izlietot  pedagoga darba samaksai  laikā no 
2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 31.maijam.

Biedrības „Meirānieši” PĀRSKATS par projektu, VIENOŠANĀS kopija 7.pielikumā.
Sēde slēgta plkst.18.00

Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                      Tālis Salenieks

Sēdes protokolētājs                                                                                       Mārīte Kotāne

Protokols parakstīts 06.10.2011.
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