Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likumu, domes sēdes protokola teksts
tiek publicēts saīsinātā veidā. Ar protokola pilno tekstu var iepazīties novada domē.

GULBENES NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90009116327
Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv , www.gulbene.lv
DOMES SĒDES PROTOKOLS
Gulbenē
2012.gada 23.augustā

Nr. 14

Sēde sasaukta plkst.9.00
Sēdi atklāj plkst.9.00
Sēdi vada - Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa
Sēdi protokolē - Gulbenes novada domes Juridiskās un personālvadības nodaļas domes
sekretāre Vita Baškere
Sēdē piedalās
Deputāti: Alda Alberte, Jānis Antaņevičs, Raitis Apalups, Normunds Audzišs,

Guntis

Blūms, Gunārs Ciglis, Stanislavs Gžibovskis, Valtis Krauklis, Ivars Kupčs, Intars Liepiņš,
Ilze Mezīte, Jānis Naglis, Dzintars Poļaks, Nikolajs Stepanovs, Dainis Švika
Sēdē nepiedalās
Deputāti: Saulcerīte Indričeva – darba apstākļu dēļ
Pašvaldības administrācijas darbinieku, uzaicināto un interesentu saraksts pielikumā uz
1 lapas
Prese: M.Ilgaža– laikraksts „Dzirkstele”
S.Daudziņa ierosina papildināt sēdes darba kārtību:
33. Par Atzinības raksta piešķiršanu.
34. Par Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja apstiprināšanu.
35. Par ēku (būvju) īpašuma sadalīšanu.
Atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms,
G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis,
Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome
NOLEMJ:
APSTIPRINĀT papildināto 2012.gada 23.augusta domes sēdes darba kārtību:

DARBA KĀRTĪBA
Izpilddirektores informācija
1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā.
2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
4. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.
5. Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
6. Par Gulbenes novada domes 2012.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.20
„Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas
ģimenes (personas) statusam” apstiprināšanu.
7. Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem.
8. Par zemes gabala iznomāšanu.
9. Par kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības.
10. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
12. Par adresēm.
13. Par lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu.
14. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
15. Par zemes vienības piekritību.
16. Par projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā”
atbalstīšanu.
17. Par atsavināšanas cenas apstiprināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
19. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
21. Par grozījumiem 2010.gada 26.marta domes sēdes Nr.4, 40.§ „Par maksas
pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā”.
22. Par Gulbenes novada domes noteikumu Nr.3 „Par pusdienu izdevumu segšanu
Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu obligātā
vecuma bērniem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām” apstiprināšanu.
23. Par projekta „Regeneration of parks as integral parts of historical heritage”
iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
24. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Beļavas tautas nama rekonstrukcija un
aprīkošana II. kārta” īstenošanai.
25. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā.
26. Par Gulbenes novada domes priekšsēdētājas komandējumu.
27. Par atļauju savienot amatus.
28. Par dāvinājuma pieņemšanu.
29. Par konfiscētās mantas vērtības atlīdzināšanu nepamatoti represētas personas
mantiniekam.
30. Par grozījumiem Tirzas pamatskolas nolikumā.

31. Par grozījumiem Gulbenes novada domes noteikumos „Valsts budžeta mērķdotācijas
aprēķina un sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai”.
32. Par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora Normunda
Aizpura atbrīvošanu no darba.
33. Par Atzinības raksta piešķiršanu.
34. Par Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja apstiprināšanu.
35. Par ēku (būvju) īpašuma sadalīšanu.
Izpilddirektore S.Krišāne informē, ka ir noslēdzies konkurss „Attīstība. Vide, Sakoptība
2012” , komisija redzēja daudz labu izdarītu darbu un sakoptu vietu.
Ir uzsākta Beļavas Tautas nama rekonstrukcijas 2.kārta, saņemts LAD atbalsts sešiem
projektiem: „Telpu renovācija un inventāra iegāde iedzīvotāju apmācības un iniciatīvas centra
izveidei Litenes pagastā”, „Inovatīvo tehnoloģiju izmantošana Gulbenes novada iedzīvotāju
apmācību nodrošināšanā un iniciatīvas veicināšanā”, „Inventāra iegāde Jaungulbenes pagasta
ģimenēm ar bērniem atbalsta pasākumu nodrošināšanai”, „Dalīto atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas attīstība Gulbenes novada lauku teritorijā”, „Atbalsta centra izveide Gulbenes
novada Sociālajā dienestā”, „Novada publisko bibliotēku kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšana un pieejamības nodrošināšana Gulbenes novada iedzīvotājiem” , kur novada
domes kopējais līdzfinansējums būs Ls 3128,Notiek tehniskā projekta aktualizācija ģimnāzijas starpbūvei. Ir apkopota informācija
par parādniekiem novadā un kopējā parādu summa ir Ls 181458,-. Juristi un grāmatveži
strādā, lai šī summa samazinātos.
Tika sasaukta sanāksme par latvāņu apkarošanu, kurā piedalījās pagasta pārvalžu
vadītāji un pilsētas pārvaldes vadītājs, kā arī valsts atbildīgo iestāžu pārstāvji. Šis jautājums
tika izskatīts arī Tautsaimniecības komitejā, kurā nolēma, ka informācija ir apkopota par
padarīto līdz šim un arī par to, kas jādara turpmāk. Izpilddirektore kopā ar pagastu
pārvaldniekiem turpinās uzsāktos darbus
1. §
Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas
reģistrā
ZIŅO: V.Krauklis
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: L.Slaidiņa, A.Rone, B.Zvirbule
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
…….

2. §
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā
ZIŅO: V.Krauklis
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: L.Slaidiņa, I.Barkāne
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
……
3. §
Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem
ZIŅO: V.Krauklis
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: L.Slaidiņa, A.Rone, B.Zvirbule
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
……
4.§
Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu
ZIŅO: V.Krauklis, S.Daudziņa
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: L.Slaidiņa
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
…..
5.§
Par izslēgšanu no dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra
ZIŅO: V.Krauklis
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: L.Slaidiņa
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
…….
6.§
Par Gulbenes novada domes 2012.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.20 „Kustamā
un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam” apstiprināšanu
ZIŅO: V.Krauklis
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: A.Beļajeva, M.Bogdans
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, kas dome
ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos
paredzētajiem jautājumiem, 2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”

19.4.apakšpunktu, un Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti
balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis,
S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks,
N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT Gulbenes novada domes 2012.gada 23.augusta saistošos
noteikumus Nr.20 „Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību
trūcīgas ģimenes (personas) statusam apstiprināšanu”, saskaņā ar 34.pielikumu.
2. UZDOT novada domes sekretārei V.Baškerei Saistošos noteikumus rakstveidā un
elektroniski nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai reģistrācijai.
3. PUBLICĒT Saistošos noteikumus pēc atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas laikrakstā „Gulbenes Novada Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Gulbenes Novada Ziņas”.
7.§
Par pašvaldībai piekritīgajiem zemes gabaliem
ZIŅO: G.Blūms
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: L.Vīksniņa
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
1. Sakarā ar nepieciešamību sakārtot nekustamā īpašuma dokumentāciju, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes
reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā
ierakstāma apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta
ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi, un Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas
ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs,
G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte,
J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada
dome NOLEMJ:
1.1. IZBEIGT likvidētai Daukstu pagasta kooperatīvajai sabiedrībai „Arājs”,
reģistrācijas Nr. 44603001182, piešķirtās lietošanas tiesības uz zemes vienību Daukstu
pagastā ar nosaukumu „Priedkalni (šķūnis)”, kadastra apzīmējums 5048 008 0063, 0.3 ha
platībā.

1.2. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daļas 1.punktu, piekrīt zemes vienība Daukstu pagastā „Priedkalni (šķūnis)”, kadastra
apzīmējums 5048 008 0063, 0.3 ha platībā.
2. Sakarā ar nepieciešamību sakārtot nekustamā īpašuma Gulbenē, Rēzeknes ielā 13B,
kadastra numurs 5001 004 0134, 15539 m2 platībā, dokumentāciju, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmajai daļai, kas nosaka, ka zemes reformas laikā
uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja
pašvaldībai tās pašreizējā administratīvajā teritorijā, bet meža fonda zemes – arī citā
administratīvajā teritorijā,

atklāti balsojot, un Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas

ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs,
G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte,
J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada
dome NOLEMJ:
NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta pirmo daļu,
pieder zemes vienība Gulbenē, Rēzeknes ielā 13B, kadastra apzīmējums 5001 004 0134,
15539 m2 platībā.
8.§
Par zemes gabala iznomāšanu
ZIŅO: G.Blūms
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: L.Vīksniņa
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
1. Izskatot ….., 2012.gada 1.augusta iesniegumu, reģistrācijas Nr. GND/5-1/12/1279-S,
ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala
Stradu pagastā ar nosaukumu „Ievugrava - 81”, kadastra apzīmējums 5090 002 0338, 0,065
ha platībā, nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu,
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas

personas zemes nomu”, un Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa,
S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs,
D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
1.1. PAGARINĀT zemes nomas līgumu ar …. par rezerves zemes fondā ieskaitītā
zemes gabala Stradu pagastā ar nosaukumu „Ievugrava - 81”, kadastra apzīmējums 5090 002
0338, 0,065 ha platībā, nomu no 2012.gada 1.septembra uz laiku līdz 5 gadiem vai zemes
īpašumtiesību noskaidrošanai.
1.2. NOTEIKT nomas maksu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”.
1.3. UZDOT Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Duļbinskim
noslēgt zemes nomas līgumu ar …..
2. Izskatot biedrības „Sporta klubs „Lejasciems”, reģistrācijas Nr.400088188884,
juridiskā adrese: Rīgas iela 31 – 1, Lejasciems, Lejasciema pag., Gulbenes nov., LV – 4412,
2012.gada 8.augusta iesniegumu, reģistrācijas Nr. GND/5-1/12/1309-S, ar lūgumu slēgt
zemes nomas līgumu par zemes gabala Lejasciema pagastā ar nosaukumu „Sacensību
laukums”, kadastra apzīmējums 5064 012 0244, 2,7 ha platībā, nomu, distanču slēpošanas
trases izveidei un uzturēšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā
ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu,
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu”, un Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa,
S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs,
D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
2.1. NOSLĒGT zemes nomas līgumu ar biedrību „Sporta klubs „Lejasciems””,
reģistrācijas Nr.400088188884, juridiskā adrese: Rīgas iela 31 – 1, Lejasciems, Lejasciema
pag., Gulbenes nov., LV – 4412,

par zemes gabala Lejasciema pagastā ar nosaukumu

„Sacensību laukums”, kadastra apzīmējums 5064 012 0244, 2,7 ha platībā, nomu uz 7 gadiem
distanču slēpošanas trases izveidei un uzturēšanai.
2.2. NOTEIKT nomas maksu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”.
2.3. UZDOT Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes vadītājam Mārim Milnam
noslēgt zemes nomas līgumu ar biedrību „Sporta klubs „Lejasciems”.

3. Izskatot ….. 2012.gada 16.jūlija iesniegumu, reģistrācijas Nr. GND/5-1/12/1259-L, ar
lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par zemes gabala Stradu pagastā ar nosaukumu „Stradu
palīgsaimniecības”, kadastra apzīmējums 5090 004 0112, daļas 0,08 ha platībā, nomu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
un Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte,
J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis,
V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
3.1. NOSLĒGT zemes nomas līgumu ar ….., par zemes gabala Stradu pagastā ar
nosaukumu „Stradu palīgsaimniecības”, kadastra apzīmējums 5090 004 0112, daļas 0,08 ha
platībā, nomu, uz 5 gadiem.
3.2. NOTEIKT nomas maksu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”.
3.3. UZDOT Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Duļbinskim
noslēgt zemes nomas līgumu ar …..
4. Izskatot Gulbenes rajona Litenes pagasta zemnieku saimniecības „AIZPURIEŠI”,
reģistrācijas Nr.43201014347, juridiskā adrese: „Šķieneri 6” - 13, Šķieneri, Stradu pag.,
Gulbenes nov., 2012.gada 1.augusta iesniegumu, reģistrācijas Nr. GND/5-1/12/1281-A, ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes gabala Stradu pagastā ar nosaukumu
„Stradu palīgsaimniecības”, kadastra apzīmējums 5090 006 0136, daļas 10,75 ha platībā,
nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka,
ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
un Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte,
J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis,
V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
4.1. PAGARINĀT zemes nomas līgumu ar Gulbenes rajona Litenes pagasta zemnieku
saimniecību „AIZPURIEŠI”, reģistrācijas Nr.43201014347, juridiskā adrese: „Šķieneri 6” -

13, Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes nov., par zemes gabala Stradu pagastā ar nosaukumu
„Stradu palīgsaimniecības”, kadastra apzīmējums 5090 006 0136, daļas 10,75 ha platībā,
nomu, uz 5 gadiem.
4.2. NOTEIKT nomas maksu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”.
4.3. UZDOT Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Duļbinskim
noslēgt zemes nomas līgumu ar Gulbenes rajona Litenes pagasta zemnieku saimniecību
„AIZPURIEŠI”.
5. Izskatot Gulbenes rajona Stradu pagasta Jāņa Lazdiņa zemnieka saimniecības
„KALNĀJI”, reģistrācijas Nr.44101034577, pasta adrese: „Šķieneri 2” - 4, Šķieneri, Stradu
pag., Gulbenes nov., 2012.gada 1.augusta iesniegumu, reģistrācijas Nr. GND/5-1/12/1282-K,
ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par zemes gabaliem Stradu pagastā ar nosaukumu
„Stradu palīgsaimniecības”, kadastra apzīmējums 5090 006 0136, daļas 8,80 ha platībā, un
par zemes rezerves fondā ieskaitītā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5090 006 0132, 0,3
ha platībā, nomu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu,
kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu,
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu”, un Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa,
S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs,
D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
5.1. NOSLĒGT zemes nomas līgumu ar Gulbenes rajona Stradu pagasta Jāņa Lazdiņa
zemnieka saimniecību „KALNĀJI”, reģistrācijas Nr.44101034577, pasta adrese: „Šķieneri 2”
- 4, Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes nov., par zemes gabala Stradu pagastā ar nosaukumu
„Stradu palīgsaimniecības”, kadastra apzīmējums 5090 006 0136, daļas 8,80 ha platībā,
nomu, uz 5 gadiem.
5.2. NOSLĒGT zemes nomas līgumu ar Gulbenes rajona Stradu pagasta Jāņa Lazdiņa
zemnieka saimniecību „KALNĀJI”, reģistrācijas Nr.44101034577, pasta adrese: „Šķieneri 2”
- 4, Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes nov., par rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes gabala
Stradu pagastā ar nosaukumu „Palienas zeme”, kadastra apzīmējums 5090 006 0136, 0,3 ha
platībā, nomu, uz laiku līdz īpašuma tiesību noskaidrošanai vai 5 gadiem.
5.3. NOTEIKT nomas maksu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”.

5.4. UZDOT Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Duļbinskim
noslēgt zemes nomas līgumu ar Gulbenes rajona Stradu pagasta Jāņa Lazdiņa zemnieka
saimniecību „KALNĀJI”.
6. Izskatot …..., 2012.gada 10.augusta iesniegumu, reģistrācijas Nr. GND/5-1/12/1321S, ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par zemes gabala Jaungulbenes pagastā ar
nosaukumu „Sveķi”, kadastra apzīmējums 5060 003 0129, daļas 1,2 ha platībā, nomu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Ministru kabineta
2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”,
un Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte,
J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis,
V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
6.1. NOSLĒGT zemes nomas līgumu ar ……, par zemes gabala Jaungulbenes pagastā
ar nosaukumu „Sveķi”, kadastra apzīmējums 5060 003 0129, daļas 1,2 ha platībā, nomu, uz 5
gadiem.
6.2. NOTEIKT nomas maksu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”.
6.3. UZDOT Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājam Aleksandram
Vasiļjevam noslēgt zemes nomas līgumu ar ….
7. Izskatot ……, 2012.gada 17.augusta iesniegumu, ar lūgumu grozīt Gulbenes novada
domes 2012.gada 27.jūnija sēdes Nr.12, 15.§ „Par zemes gabalu iznomāšanu” 17.punktu, un
lūgumu iznomāt zemes gabala Stāmerienas pagastā ar nosaukumu „Mazkalniena”, kadastra
apzīmējums 5088 001 0163, daļu 3,5 ha platībā, nomu, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, atklāti balsojot:
PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa,
S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs,
D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:

7.1. GROZĪT Gulbenes novada domes 2012.gada 27.jūnija sēdes Nr.12, 15.§ „Par
zemes gabala iznomāšanu” lemjošās daļas 17.1. apakšpunktu, izsakot šādā redakcijā:
„17.1. NOSLĒGT zemes nomas līgumu ar …., par zemes gabala Stāmerienas pagastā ar
nosaukumu „Mazkalniena”, kadastra apzīmējums 5088 001 0163, daļas 3,5 ha platībā, nomu
uz 1 gadu.”
8. Izskatot …..., 2012.gada 15.augusta iesniegumu ar lūgumu iznomāt zemes gabalu
Ceriņu ielā 24, Gulbenē, kadastra Nr. 5001 004 0112, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības, Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte,
J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis,
V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
8.1. IZNOMĀT ….., pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu Ceriņu ielā 24, Gulbenē,
kadastra Nr. 5001 004 0112, 1353 m2 platībā, uz 5 gadiem.
8.2. NOTEIKT nomas maksu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”.
8.3. UZDOT Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājam A.Caunītim
noslēgt nomas līgumu ar …..
9.§
Par kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības
ZIŅO: G.Blūms
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: I.Bindre
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde ir saņēmusi biedrības „Gulces Gēns”,
reģistrācijas Nr.40008179415, juridiskā adrese: Bišu iela 4-2, Gulbene, Gulbenes novads, LV
-4401, 2012.gada 27.jūlija iesniegumu (Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldē reģistrēts
30.07.2012. ar Nr.GU/5-9/12/191-G), kurā tiek lūgts nodot bezatlīdzības lietošanā kustamo
mantu skeitparka konstrukcijas, kas atrodas pilsētas stadionā, uz 10 gadiem. Biedrība „Gulces
Gēns” dibināta ar mērķi atbalstīt ekstrēmā sporta entuziastus un popularizēt dažādus
ekstrēmos sporta veidus iedzīvotāju vidū, veicinot būt fiziski aktīviem un dzīvot veselīgu
dzīvi. Biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas statuss piešķirts 2011.gada 13.decembrī

darbības jomā – sporta aktivitātes. Iesniegumā norādīts, ka skeitparka konstrukcijas tiks
pārvestas un pielāgotas (pārmetinātas un uzlabotas) telpām Blaumaņa ielā 46A, Gulbenē.
Saskaņā ar Gulbenes novada domes 2012.gada 24.maija lēmumu (protokols Nr.9, 28.§)
„Par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai”, sabiedriskā labuma
organizācijai biedrībai „Gulces Gēns”, reģistrācijas Nr. 40008179415, juridiskā adrese Bišu
iela 4-2,Gulbene, Gulbenes novads, ir nodota zemes vienības Blaumaņa ielā 46A, Gulbenē,
Gulbenes novadā, kadastra numurs 5001 004 0054, daļa 3225 m 2 platībā, un ēkas daļa
Blaumaņa ielā 46A, Gulbenē, Gulbenes novadā, kadastra apzīmējums 5001 004 0054 001,ēka
ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0054 003, bezatlīdzības lietošanā līdz 2022.gada 30.maijam
sporta aktivitāšu centra jauniešiem ierīkošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka,
ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, „Par valsts un
pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” otrās daļas 4 1.punktu, kas
nosaka, ka šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad pašvaldība savu
mantu nodod lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, šā panta piekto daļu, kas nosaka, ka
lēmumu par valsts vai pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā
labuma organizācijai pieņem attiecīgi Ministru kabinets vai pašvaldības dome; valsts vai
pašvaldības mantu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijām nodod uz laiku,
kamēr attiecīgajai biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir sabiedriskā
labuma organizācijas statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem, un Tautsaimniecības pastāvīgās
komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups,
N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš,
I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav,
Gulbenes novada dome NOLEMJ:
1. NODOT biedrībai „Gulces gēns”, reģistrācijas numurs 40008179415, juridiskā
adrese: Bišu iela 4-2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401, kustamo mantu – skeitparka
konstrukcijas bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem sporta aktivitāšu centra jauniešiem
ierīkošanai.
2. UZDOT Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājam Andim Caunītim
noslēgt patapinājuma līgumu ar biedrību „Gulces Gēns”, reģistrācijas numurs 40008179415,
juridiskā adrese: Bišu iela 4-2, Gulbene, Gulbenes novads.
3. NOTEIKT bezatlīdzības lietošanā nodotajām mantām, lietošanas mērķi – sporta
aktivitāšu centra jauniešiem ierīkošana.

4. NOTEIKT, ka biedrība iepriekšminēto kustamo mantu nodod atpakaļ pirms noteiktā
lietošanas termiņa, ja kustamā manta – skeitparka konstrukcijas – netiek izmantotas atbilstoši
nodošanas mērķim vai biedrība zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu.
10.§
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
ZIŅO: G.Blūms
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: L.Vīksniņa
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
1. Izskatot ……, 2012.gada 27.jūlija iesniegumu, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu „Pincikājas”, kadastra numurs 5064 014 0009,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5064 013 0025, 0,4 ha platībā, un 5064 013 0026,
3,3 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu „Jaunozoli”, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos
likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem
Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas noteikumi”, un Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas
ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs,
G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte,
J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada
dome NOLEMJ:
1.1. ATĻAUT ….., atdalīt no nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu
„Pincikājas”, kadastra numurs 5064 014 0009, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
5064 013 0025, 0,4 ha platībā, un 5064 013 0026, 3,3 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo
īpašumu „Jaunozoli”.
1.2. SAGLABĀT atlikušajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5064 014 0009, esošo nosaukumu „Pincikājas”, un esošo
nosaukumu un adresi: „Pincikājas”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, LV-4412, ēkām ar
kadastra

apzīmējumiem

50640140009001,

50640140009002,

50640140009003,

50640140009004, 50640140009005, 50640170009006, 50640140009008, 50640140009009,
50640140009010.
1.3. PIEŠĶIRT atdalītajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no divām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5064 013 0025, 0,4 ha platībā, un 50640130026, 3,3 ha
platībā, jaunu nosaukumu „Jaunozoli”. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5064 013
0025, 0,4 ha platībā, noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201). Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5064 013

0026, 3,3 ha platībā, noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
2. Izskatot ….. 2012.gada 26.jūlija iesniegumu, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu „Ceriņi”, kadastra numurs 5088 004 0007, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 5088 004 0008, 63,5 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo
īpašumu „Barbaras”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas
noteikumi”, un Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16
(A.Alberte,

J.Antaņevičs,

R.Apalups,

N.Audzišs,

G.Blūms,

G.Ciglis,

S.Daudziņa,

S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs,
D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
2.1. ATĻAUT ….., atdalīt no nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu
„Ceriņi”, kadastra numurs 5088 004 0007, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5088 004
0008, 63,5 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu „Barbaras”.
2.2. SAGLABĀT atlikušajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5088 004 0007, esošo nosaukumu „Ceriņi”, un esošo
nosaukumu un adresi „Ceriņi”, Stāmeriena, Stāmerienas pag., Gulbenes nov., LV-4406, ēkām
ar

kadastra

apzīmējumiem

50880040007001,

50880040007002,

50880040007005,

50880040007007.
2.3. PIEŠĶIRT atdalītajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5088 004 0008, 63,5 ha platībā, jaunu nosaukumu „Barbaras”. Zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 5088 004 0008, 63,5 ha platībā, noteikt lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
3. Izskatot ….., 2012.gada 3.augusta iesniegumu, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu „Straumēni”, kadastra numurs 5068 005 0034, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 5068 005 0035, 7,0 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo
īpašumu „Ķērpji”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas
noteikumi”, un Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16

(A.Alberte,

J.Antaņevičs,

R.Apalups,

N.Audzišs,

G.Blūms,

G.Ciglis,

S.Daudziņa,

S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs,
D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
3.1. ATĻAUT ….., atdalīt no nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu
„Straumēni”, kadastra numurs 5068 005 0034, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5068
005 0035, 7,0 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu „Ķērpji”.
3.2. SAGLABĀT atlikušajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5068 005 0034, esošo nosaukumu „Straumēni”, un esošo
nosaukumu un adresi „Straumēni”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405, ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 50680050034001, 50680050034002, 50680050034003.
3.3. PIEŠĶIRT atdalītajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5068 005 0035, 7,0 ha platībā, jaunu nosaukumu „Ķērpji”. Zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 5068 005 0035, 7,0 ha platībā, noteikt lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
4. Izskatot …..., 2012.gada 7.augusta iesniegumu, ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā
īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu „Branti”, kadastra numurs 5094 004 0046, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0047, 17,0 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo
īpašumu „Brantiņi”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas
noteikumi”, un Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16
(A.Alberte,

J.Antaņevičs,

R.Apalups,

N.Audzišs,

G.Blūms,

G.Ciglis,

S.Daudziņa,

S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs,
D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
4.1. ATĻAUT …..., atdalīt no nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu
„Branti”, kadastra numurs 5094 004 0046 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5094 004
0047, 17,0 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu „Brantiņi”.
4.2. SAGLABĀT atlikušajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0046, esošo nosaukumu „Branti”, un esošo
nosaukumu un adresi: „Branti”, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424, ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 50940040046001, 50940040046002, 50940040046003, 50940040046004,
50940040046005, 50940040046006, 50940040046007.

4.3. PIEŠĶIRT atdalītajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5094 004 0047, 17,0 ha platībā, jaunu nosaukumu „Brantiņi”. Zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0047, 17,0 ha platībā, noteikt lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
4.4. MAINĪT nosaukumu un adresi ēkām ar kadastra apzīmējumiem 50940040047001
un 50940040047002 no „Branti”, Tirzas pag., Gulbenes nov., uz „Brantiņi”, Tirzas pag.,
Gulbenes nov.
5. Gulbenes novada domē saņemts Gulbenes pilsētas zemes komisijas 2012.gada
13.augusta lēmums, protokola Nr.2, par līdzvērtīgas zemes piešķiršanu no kompensācijas
fonda, kurā lūgts atdalīt zemi 1140 m2 platībā no zemes vienības Liepu ielā 11, Gulbenē,
Gulbenes nov., lai kompensētu 1.šķiras mantiniekam Bruno Imantam Ozoliņam, personas
kods 141126-11023, īpašumtiesības uz zemi, ko nevar atjaunot vecajās robežās. Pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas noteikumi”, un Tautsaimniecības
pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs,
R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs,
I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS –
nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
5.1. SADALĪT Gulbenes pilsētas līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā ieskaitīto
zemes vienību Liepu iela 11, Gulbene, Gulbenes nov., kadastra apzīmējums 5001 008 0069,
8096 m2 kopplatībā, atdalot zemes gabalu 1140 m2 platībā, izveidojot jaunu nekustamo
īpašumu (35.pielikums).
5.2. ATSTĀT pamatzemes gabalam ar aptuveno platību 6956 m 2 adresi: Liepu iela 11,
Gulbene, Gulbenes novads. Zemes gabalam noteikt lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo
māju apbūve (NĪLM kods 0601).
5.3. PIEŠĶIRT atdalītajam zemes gabalam ar aptuveno platību 1140 m 2 adresi: Liepu
iela 11A, Gulbene, Gulbenes novads. Zemes gabalam noteikt lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601).
6. Izskatot ……. 2012.gada 10.augusta iesniegumu, ar lūgumu atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu „Umuri”, kadastra numurs 5048 005
0029, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5048 005 0045, 18,0 ha platībā, izveidojot jaunu

nekustamo īpašumu „Umuri 1”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi”, un Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa,
S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs,
D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
6.1. ATĻAUT ….. atdalīt no nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu
„Umuri”, kadastra numurs 5048 005 0029, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5048 005
0045, 18,0 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu „Umuri 1”.
6.2. SAGLABĀT atlikušajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5048 005 0029, esošo nosaukumu „Umuri”.
6.3. PIEŠĶIRT atdalītajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5048 005 0045, 18,0 ha platībā, jaunu nosaukumu „Umuri 1”. Zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 5048 005 0045, 18,0 ha platībā, noteikt lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
7. Izskatot ….., 2012.gada 13.augusta iesniegumu, ar lūgumu atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu „Saules - 3”, kadastra numurs 5044 012
0016, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5044 011 0014, 2,4 ha platībā, izveidojot jaunu
nekustamo īpašumu „Brīdaki”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ”Adresācijas
sistēmas noteikumi”, un Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa,
S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs,
D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
7.1. ATĻAUT …., atdalīt no nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu
„Saules - 3”, kadastra numurs 5044 012 0016, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5044
011 0014, 2,4 ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu „Brīdaki”.
7.2. SAGLABĀT atlikušajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 011 0014, esošo nosaukumu „Saules - 3” un adresi

Saules iela 3, Ozolkalns, Beļavas pag., Gulbenes nov., ēkām ar kadastra apzīmējumiem
50440120016, 50440120016002, 50440120016003, 50440120016004.
7.3. PIEŠĶIRT atdalītajam nekustamajam īpašumam, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 5044 011 0014, 2,4 ha platībā, jaunu nosaukumu „Brīdaki”. Zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 5044 011 0014, 2,4 ha platībā, noteikt lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (NĪLM kods 0201).
11.§
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
ZIŅO: G.Blūms
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: L.Vīksniņa
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
1. Izskatot ….., 2012.gada 1.augusta iesniegumu ar lūgumu uzsākt atsavināšanas
procesu nekustamajam īpašumam „Priedkalni (šķūnis”)”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads,
kadastra numurs 5088 008 0063, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
5048 008 0063, 0,3 ha platībā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir
tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma
objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka valsts
vai pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas
(būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas
ēkas (būves), vai zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei, 37.panta ceturto daļu, kas nosaka,
ka pārdošanu par brīvu cenu var veikt, ja nekustamo īpašumu iegūst 4.panta ceturtajā daļā
minētās personas, šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu, un
Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte,
J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis,
V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
1.1. REĢISTRĒT zemesgrāmatā nekustamo īpašumu „Priedkalni (šķūnis)”, Daukstu
pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5048 008 0063, 0,3 ha platībā, īpašumā uz
pašvaldības vārda.
1.2. ATSAVINĀT Gulbenes novada domei piederošo nekustamo īpašumu „Priedkalni
(šķūnis)”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5048 008 0063, 0,3 ha platībā,
sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5048 008 0063, 0,3 ha platībā,
par brīvu cenu, …..

1.3. UZDOT Novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt nekustamā īpašuma
atsavināšanas cenas noteikšanu.
1.4. APSTIPRINĀT atsavināšanas cenu Gulbenes novada domes sēdē.
2. Izskatot …. 2012.gada 20.augusta iesniegumu ar lūgumu atsavināt zemes gabalu
Lejasciema pagastā ar nosaukumu „Zeltakalns”, kadastra numurs 5064 019 0132, sastāvošu
no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 50640140036, 5,0 ha platībā,
50640140105, 1,3 ha platībā, 50640190132, 48,9 ha platībā, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4. punktu, kas nosaka, ka
juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes
izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka",
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma neapbūvēta
lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1.daļā noteiktajā
termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kas nosaka, ka publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas
zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī
persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums,
37.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka pārdošanu par brīvu cenu var veikt, ja nekustamo
īpašumu iegūst 4.panta ceturtajā daļā minētās personas, šajā gadījumā pārdošanas cena ir
vienāda ar nosacīto cenu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups,
N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš,
I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav,
Gulbenes novada dome NOLEMJ:

2.1. IZBEIGT …. piešķirtās lietošanas tiesības uz zemes vienībām Lejasciema pagastā
ar nosaukumu „Zeltakalns”, kadastra apzīmējumi 5064 014 0036, 5,0 ha platībā, 5064 014
0105, 1,3 ha platībā, 5064 019 0132, 48,9 ha platībā.
2.2. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5064 014 0036, 5,0 ha platībā, 5064 014
0105, 1,3 ha platībā, 5064 019 0132, 48,9 ha platībā, piekrīt Gulbenes novada pašvaldībai
pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piekto daļu.
2.3. REĢISTRĒT zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Lejasciema pagastā ar nosaukumu
„Zeltakalns”, sastāvošu no trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 5064 014 0036, 5,0
ha platībā, 5064 014 0105, 1,3 ha platībā, 5064 019 0132, 48,9 ha platībā, īpašumā uz
pašvaldības vārda.
2.4. ATSAVINĀT Gulbenes novada domei piekrītošās zemes vienības Lejasciema
pagastā ar nosaukumu „Zeltakalns”, ar kadastra apzīmējumiem 5064 014 0036, 5,0 ha platībā,
5064 014 0105, 1,3 ha platībā, 5064 019 0132, 48,9 ha platībā, par brīvu cenu ….
2.5. UZDOT Novērtēšanas un izsoļu komisijai organizēt nekustamā īpašuma
atsavināšanas cenas noteikšanu.
2.6. APSTIPRINĀT atsavināšanas cenu Gulbenes novada domes sēdē.
12.§
Par adresēm
ZIŅO: G.Blūms
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: L.Vīksniņa
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
1. Sakarā ar nepieciešamību sakārtot adreses Stāmerienas pagasta teritorijā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas noteikumi”, un Tautsaimniecības
pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs,
R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs,
I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS –
nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
MAINĪT adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 50880080031 un ēkām ar
kadastra

apzīmējumiem

50880080031001,

50880080031002,

50880080031003,

50880080031004, 50880080031005, no „Pils sētas”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads,
uz „Pilssēta”, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads.

2. Izskatot Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas, reģistrācijas
Nr.90000030432, juridiskā adrese: Rīgas iela 47, Valmiera, LV – 4201, 2012.gada 25.jūlija
vēstuli Nr.2-04.1-V/3335 „Par adrešu datu kārtošanu Gulbenes novadā” ar lūgumu piešķirt
adreses ēkām, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas noteikumi”, un
Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte,
J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis,
V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
2.1. PIEŠĶIRT adreses ēkām un zemes vienībām :
N.p.k.

Piešķiramā adrese

Zemes vienības

Būves

1.

kadastra apzīmējums
„Spārīte 436”, Beļavas pag., 5044 014 0506

kadastra apzīmējums
50440140506001

2.

Gulbenes nov.
„Mežmalas”, Beļavas

50440040092001

pag.,

Gulbenes nov.

50440040092002
50440040092004

3.

4.

„Lielaiskalns”,

Beļavas

pag.,

50440040092005
50440090109001

Gulbenes nov.

50440090109002

„Druvas 1”, Lejasciema pag.,

50440090109004
50640090086001

Gulbenes nov.

50640090086002
50640090086003
50640090086005
50640090086007

5.

„Lejasmuiža”, Lejasciema pag., 5064 011 0065

50640090086008
50640110065001

Gulbenes nov.

50640110065002
50640110065003

6.

„Veckurmi”, Lejasciema pag.,

50640110065004
50640160180001

Gulbenes nov.

50640160180002
50640160180003

50640160180004
7.

„Mežzīlītes”,

pag.,

50640160180005
50840040140001

8.

Gulbenes nov.
„Viļņi 1”, Stāmerienas pag.,

50840040140002
50880040045001

9.

Gulbenes nov.
„Kraukļi”, Stāmerienas

pag.,

50880080114001

10.

Gulbenes nov.
„Zīlītes”, Stāmerienas

pag.,

50880080116001

Rankas

Gulbenes nov.

3. Sakarā ar nepieciešamību sakārtot adreses Gulbenes novada teritorijā, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas noteikumi”, un Tautsaimniecības
pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs,
R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs,
I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS –
nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
PIEŠĶIRT adresi: „Priedkalnu šķūnis”, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, LV-4429,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5048 008 0063 un ēkai ar kadastra apzīmējumu
50480080063001 (36.pielikums).
4. Izskatot Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000025997,
juridiskā adrese: „Pagastnams -1”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV – 4405, 2012.gada
31.jūlija iesniegumu, reģistrācijas Nr. GND/5-1/12/1270-L, ar lūgumu piešķirt adresi:
„Kraukļi”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405, dzīvojamajai mājai, kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 50680030041, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
”Adresācijas sistēmas noteikumi”, un Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu,
atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms,
G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis,

Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome
NOLEMJ:
PIEŠĶIRT adresi: „Kraukļi”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405, dzīvojamajai
mājai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5068 003 0041 (37.pielikums).
5. Izskatot Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000025997,
juridiskā adrese: „Pagastnams -1”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV – 4405, 2012.gada
31.jūlija iesniegumu, reģistrācijas Nr. GND/5-1/12/1270-L, ar lūgumu piešķirt adresi:
„Liepnieki”, Litenes pag., Gulbenes nov., LV-4405, dzīvojamajai mājai, kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 50680080047, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269
”Adresācijas sistēmas noteikumi”, un Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu,
atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms,
G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis,
Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome
NOLEMJ:
PIEŠĶIRT adresi: „Liepnieki”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405,
dzīvojamajai mājai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5068 008 0047
(38.pielikums).
6. Sakarā ar nepieciešamību sakārtot adreses Gulbenes novada teritorijā, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumiem Nr.1269 ”Adresācijas sistēmas noteikumi”, Gulbenes novada
domes 26.07.2012.gada 26.jūlija sēdes Nr.13, 12.§ „Par adresēm” 2.1.punktu, un
Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte,
J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis,
V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
6.1. PRECIZĒT adresi: „Akācijas”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV4425, to nosakot ēkām ar kadastra apzīmējumiem – 5072 006 0263 001, 5072 006 0259 006,
5072 006 0259 007, 50720060259002, 50720060259003.

6.1. PRECIZĒT adresi: „Viltiņi”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405, to
nosakot ēkām ar kadastra apzīmējumiem – 5068 004 0167 001, 5068 004 0167 002.
6.2. PRECIZĒT adresi: „Atvasaras”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, LV-4425, to
nosakot ēkām ar kadastra apzīmējumiem 5072 006 0424 001, 5072 006 0424 002, 5072 006
0424 003, 5072 006 0424 005.
13.§
Par lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līgumu slēgšanu
ZIŅO: G.Blūms
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: L.Vīksniņa
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
Izskatot

Valsts

zemes

dienesta

Vidzemes

reģionālās

nodaļas,

reģistrācijas

Nr.90000030432, juridiskā adrese: Rīgas iela 47, Valmiera, LV – 4201, 2012.gada 25.jūnija
vēstuli, reģistrācijas Nr.10-02/141009-1/5 „Par ziņu nodošanu pašvaldībām līdz 30.06.2012.”,
ar lūgumu izvērtēt vēstulei pievienotajā MS Excel dokumentā „Neizpirktās zemes”
informāciju par neizpirktajām zemes vienībām, pieņemot lēmumu par lietošanas tiesību
izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai vai ieskaitīšanu zemes rezerves fondā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu,
25.panta otro daļu, kas nosaka, ka persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeigušās saskaņā ar likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, iegūst zemes
nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, un 21.daļu, kas nosaka, ka zemes nomas
pirmtiesības personai jāizlieto viena gada laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeigšanās, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 1.punktu, kas nosaka, ka zemes reformas laikā
pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma apbūvēta
lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta ceturtajai daļai
noslēdzami zemes nomas līgumi, un 3.panta piektās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka zemes
reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā
ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā
noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, un Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas

ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs,
G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte,
J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada
dome NOLEMJ:
1. IZBEIGT piešķirtās lietošanas tiesības zemes lietotājiem uz zemes vienībām
Gulbenes novadā (39.pielikums).
2. Zemes vienības piekrīt Gulbenes novada pašvaldībai pamatojoties uz likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piekto daļu.
3. NOSLĒGT zemes nomas līgumus ar bijušajiem lietotājiem vai viņu mantiniekiem par
zemes vienībām Gulbenes novadā, kas minētas šī lēmuma 39.pielikumā, nomu uz 5 gadiem.
4. NOTEIKT nomas maksu atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma
noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
5. UZDOT Gulbenes novada pagastu pārvalžu vadītājiem noslēgt zemes nomas līgumus
ar attiecīgā pagasta bijušajiem zemes lietotājiem.
14.§
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu
ZIŅO: G.Blūms
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: R.Cinkuse
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
Izskatot IK „Rudmate 8”, reģistrācijas Nr.44102030252, juridiskā adrese: Kalna iela 1,
Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV – 4420, 2012.gada 1.augusta
iesniegumu, reģistrācijas Nr. GND/5-1/12/1299 -R, ar lūgumu izbeigt 2010.gada 1.martā ar
IK „Rudmate 8” noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.JA/9-7/10/18

par

nedzīvojamo telpu 12,5 kvm platībā, „Gulbīts”, Jaungulbenes pagasts Gulbenes novads,
nomu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka,
ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un Tautsaimniecības
pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs,
R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs,
I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS –
nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:

1. IZBEIGT ar IK „Rudmate 8”, reģistrācijas Nr.44102030252, juridiskā adrese: Kalna
iela 1, Jaungulbene, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov., LV – 4420, 2010.gada 1.martā
noslēgto nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.JA/9-7/10/18 par nedzīvojamo telpu 12,5 m 2
platībā, „Gulbīts”, Jaungulbenes pagasts Gulbenes novads, nomu ar 2012.gada 1.augustu.
2. UZDOT Jaungulbenes pilsētas pārvaldes vadītājam Aleksandram Vasiļjevam slēgt
vienošanos par nomas līguma izbeigšanu, sastādot nodošanas pieņemšanas aktu.
15.§
Par zemes vienības piekritību
ZIŅO: G.Blūms
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: L.Vīksniņa
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
Sakarā ar nepieciešamību sakārtot nekustamā īpašuma dokumentāciju, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka zemes
reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā
ierakstāma neapbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta 2.1 daļā
noteiktajā termiņā ir noslēgti zemes nomas līgumi, 25.panta 21 daļu, kas nosaka, ja viena gada
laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigšanās persona zemes nomas pirmtiesības
neizlieto, pašvaldība pieņem lēmumu par attiecīgās zemes izmantošanu zemes reformas
pabeigšanai vai par ieskaitīšanu rezerves zemes fondā, un Tautsaimniecības pastāvīgās
komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups,
N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš,
I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav,
Gulbenes novada dome NOLEMJ:
1. NOTEIKT, ka Gulbenes novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta piektās
daļas 2.punktu, piekrīt zemes vienība Stradu pagastā „Paliena 2-7”, kadastra apzīmējums
5090 006 0141, 0,06 ha platībā.
2. IESKAITĪT zemes vienību Stradu pagastā ar nosaukumu „Paliena 2-7”, kadastra
apzīmējums 5090 006 0132, 0.3 ha platībā, rezerves zemes fondā, pamatojoties uz Valsts un

pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta 21 daļu.
3. ATDALĪT no nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu „Paliena 2-7”,
kadastra numurs 5090 006 0141, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 5090 006 0132, 0,3
ha platībā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu

„Palienas zeme”.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 5090 006 0132, 0,3 ha platībā, noteikt lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
16.§
Par projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā”
atbalstīšanu
ZIŅO: G.Blūms, S.Daudziņa
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: E.Vilde
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritātes „Policentriska
attīstība” papildinājuma 3.6.1.1. aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru
izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” iespējams piesaistīt virssaistību līdzekļus
projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā” īstenošanai, kas
sevī apvieno daļas no „Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.
gadam” Investīciju plānā 2012. - 2013. gadam norādītajiem projektiem Nr.2.9. „Gulbenes
pilsētas ielu seguma rekonstrukcija 3.kārta” (Draudzesskolas ielas un Ozolu ielas
rekonstrukcija) un Nr.2.35. „Tranzītielu rekonstrukcija (Brīvības, Baložu, Rēzeknes iela
Gulbenē)” (Rēzeknes ielas rekonstrukcija). Projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu
rekonstrukcija Gulbenes pilsētā” kopējās attiecināmās izmaksas plānotas Ls 1 405 664 (viens
miljons četri simti pieci tūkstoši seši simti sešdesmit četri lati). Eiropas Reģionālās attīstības
fonda atbalsts 85% no attiecināmajām izmaksām, t.i., Ls 1 194 814,40 (viens miljons viens
simts deviņdesmit četri tūkstoši astoņi simti četrpadsmit lati 40 santīmi). Pašvaldības
līdzfinansējums 12% no attiecināmajām izmaksām, t.i. Ls 168 679,68 (viens simts sešdesmit
astoņi tūkstoši seši simti septiņdesmit deviņi lati 68 santīmi). Valsts budžeta dotācija
projektam 3%, t.i., Ls 42 169,92 (četrdesmit divi tūkstoši viens simts sešdesmit deviņi lati 92
santīmi)
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumiem Nr. 91
„Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.6.1.1.aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai””, „Gulbenes novada integrētās attīstības programmas 2011.2017. gadam” Investīciju plānu 2012. -2013. gadam, kā arī likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus

citos likumā paredzētajos gadījumos, un Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas un Finanšu
pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs,
R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs,
I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS –
nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT Gulbenes novada domes projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu
rekonstrukcija Gulbenes pilsētā” ideju par kopējo summu Ls 1 405 664 (viens miljons četri
simti pieci tūkstoši seši simti sešdesmit četri lati) un iesniegt izskatīšanai Koordinācijas
padomē Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” ietvaros.
2. NODROŠINĀT līdzfinansējumu Ls 168 679,68 (viens simts sešdesmit astoņi tūkstoši
seši simti septiņdesmit deviņi lati 68 santīmi) projekta idejas „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu
rekonstrukcija Gulbenes pilsētā” apstiprināšanas gadījumā.
17.§
Par atsavināšanas cenas apstiprināšanu
ZIŅO: G.Blūms
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: L.Vīksniņa
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
1. Izskatot SIA „Arco Real Estate”, reģistrācijas Nr.40003323328, juridiskā adrese:
Brīvības iela 39, Rīga, iesniegto atskaiti par nekustamā īpašuma „Dainas”, Tirzas pag.,
Gulbenes nov., kadastra numurs 5094 011 0095, sastāvošu no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 50940110095, 0,8790 ha platībā, dzīvojamās mājas, kūts ar šķūni un
kūts, tirgus vērtību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kas
nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un Tautsaimniecības
pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs,
R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs,
I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS –
nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT nekustamajam īpašumam „Dainas”, Tirzas pag., Gulbenes nov.,
kadastra Nr. 5094 011 0095, 0,8790 ha platībā, atsavināšanas cenu Ls 900,00 (deviņi simti lati
00 santīmi).
2. Izskatot SIA „Arco Real Estate”, reģistrācijas Nr.40003323328, juridiskā adrese:
Brīvības iela 39, Rīga, iesniegto atskaiti par nekustamā īpašuma „Priedkalni”, Lizuma pag.,

Gulbenes nov., kadastra numurs 5072 005 0037, kas sastāv no divām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 50720050037, 0,87 ha platībā, un 50720050038, 0,51 ha platībā,
tirgus vērtību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kas nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, un Tautsaimniecības pastāvīgās
komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups,
N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš,
I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav,
Gulbenes novada dome NOLEMJ:
APSTIPRINĀT nekustamajam īpašumam „Priedkalni”, Lizuma pag., Gulbenes nov.,
kadastra Nr. 5072 005 0037, 1,38 ha platībā, atsavināšanas cenu Ls 650,00 (seši simti
piecdesmit lati 00 santīmi).
18.§
Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu
ZIŅO: G.Blūms
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: L.Vīksniņa
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
1. Izskatot ….., 2012.gada 14.augusta iesniegumu ar izteiktu piekrišanu iegādāties
nekustamo īpašumu „Spārīte - 96”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5044
014 0248, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0248,
0,0644 ha platībā, par Ls 560,70 (pieci simti sešdesmit lati septiņdesmit santīmi),
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt
kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu,
Gulbenes novada domes 2011.gada 27.oktobra sēdes Nr.15, 22.§ „Par nekustamo īpašumu
atsavināšanu”, Gulbenes novada domes 2012.gada 26.jūlija sēdes Nr.13, 19.§ „Par
atsavināšanas cenas apstiprināšanu”, un Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu,
atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms,
G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis,
Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome
NOLEMJ:
1.1. APSTIPRINĀT par Gulbenes novada domei piederošā nekustamā īpašuma „Spārīte
- 96”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5044 014 0248, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0248, 0,0644 ha platībā, pircēju ….

1.2. Pirkuma maksa Ls 560,70 (pieci simti sešdesmit lati septiņdesmit santīmi).
2. Izskatot ….. 2012.gada 15.augusta iesniegumu ar izteiktu piekrišanu iegādāties
nekustamo īpašumu „Lejasgatves 1”, Lizuma pag., Gulbenes nov., kadastra numurs 5072 004
0058, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 004 0058, 0,13 ha
platībā, par Ls 450,00 (četri simti piecdesmit lati 00 santīmi), pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Gulbenes
novada domes 2011.gada 26.maija sēdes Nr.8, 11.§ „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu”,
Gulbenes novada domes 2012.gada 26.jūlija sēdes Nr.13, 19.§ „Par atsavināšanas cenas
apstiprināšanu”, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs,
G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte,
J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada
dome NOLEMJ:
2.1. APSTIPRINĀT par Gulbenes novada domei piederošā nekustamā īpašuma
Lejasgatves 1”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5072 004 0058, kas
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5072 004 0058, 0,13 ha platībā,
pircēju …..
2.2. Pirkuma maksa Ls 450,00 (četri simti piecdesmit lati 00 santīmi).
19.§
Par zemes nomas līgumu izbeigšanu
ZIŅO: S.Daudziņa
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: L.Vīksniņa
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
1. Izskatot ….., 2012.gada 14.augusta iesniegumu, reģistrācijas Nr. GND/5-1/12/1335P, ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu par zemes vienības Lizuma pagastā ar nosaukumu
„Parka 3-1”, kadastra apzīmējums 5072 006 0332, 0,06 ha platībā, nomu ar 2012.gada
1.septembri, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas
nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un
Tautsaimniecības pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte,
J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis,

V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
IZBEIGT ar ….., noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Lizuma pagastā ar nosaukumu „Parka 3-1”, kadastra apzīmējums 5072 006 0332,
0,06 ha platībā, nomu ar 2012.gada 1.septembri.
2. Izskatot ……., 2012.gada 15.augusta iesniegumu, reģistrācijas

Nr. GND/5-

1/12/1537-C, ar lūgumu izbeigt zemes nomas līgumu par zemes vienības Ceriņu ielā 24,
Gulbenē, Gulbenes novadā, kadastra apzīmējums 5001 004 0112, 1353 m 2 platībā, nomu par
labu savai māsai Oniksai Balodei, personas kods 280873-12554, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, kas nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte,
J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis,
V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
IZBEIGT ar ….., noslēgto zemes nomas līgumu par pašvaldībai piekritīgās zemes
vienības Ceriņu ielā 24, Gulbenē, Gulbenes novadā, kadastra apzīmējums 5001 004 0112,
1353 m2 platībā, nomu.
20.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
ZIŅO: G.Blūms
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: L.Vīksniņa
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
1. Izskatot SIA „Metrum”, reģistrācijas Nr.40003388748, juridiskā adrese: Ozolu iela
1, Gulbene, Gulbenes nov., LV – 4401, iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Beļavas pagastā ar nosaukumu „Dzirnavas”, zemes vienības kadastra apzīmējums
5064 016 0028, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Ministru
kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 30.punktu, kas nosaka, ka pēc projekta grafiskās daļas saskaņošanas ar šo
noteikumu 26.punktā minētajām personām un institūcijām, kā arī Valsts zemes dienesta
reģionālo nodaļu, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu un
uz visām projekta grafiskās daļas izdrukām izdara attiecīgu spiedoga atzīmi vai izdod

administratīvo aktu par projekta noraidīšanu, 31.punktu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība, ja
nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes
ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu, un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs,
R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs,
I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS –
nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
1.1. APSTIPRINĀT izstrādāto zemes ierīcības projektu zemes vienībai ar nosaukumu
„Dzirnavas”, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, kadastra apzīmējums 5064 016 0028.
1.2. SAGLABĀT pamatzemes gabalam ar platību 0,28 ha nosaukumu „Dzirnavas”.
Zemes gabalam noteikt lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (NĪLM kods 0101).
1.3. PIEŠĶIRT atdalītajam zemes gabalam ar platību 0,03 ha nosaukumu „Sinoles
dzirnavas 1” un adresi: „Sinoles dzirnavas 1”, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads,
LV-4412. Zemes gabalam 0,03 ha platībā noteikt lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001).
21.§
Par grozījumiem 2010.gada 26.marta domes sēdes Nr.4,40.§ „Par maksas
pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā”
ZIŅO: S.Daudziņa
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: D.Krēsliņa
DEBATĒS PIEDALĀS: A.Alberte, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Krišāne, I.Mezīte, A.Pružinska,
A.Šķēls
Pamatojoties uz 2012.gada 13.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi
par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 14.punkta kas nosaka, ka dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai
noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem,
ko sniedz pašvaldības iestādes, un Finanšu pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 14 (J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa,
S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika);
PRET – 1 (I.Mezīte); ATTURAS – 1 (A.Alberte), Gulbenes novada dome NOLEMJ:
1. GROZĪT Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes Nr.4, 40.§ „Par maksas
pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā” XII daļas „Maksas pakalpojumi Gulbenes
novada pirmsskolas izglītības iestādēs” 1., 5. un 6.punktu un izteikt tos sekojošā redakcijā:
„1. Vecāku maksa mēnesī par viena bērna uzturēšanu Gulbenes novada pirmsskolas
izglītības iestādēs tiek noteikta kā maksa par ēdināšanu šādā apmērā (latos):”

Apmeklējums

Ēdināšanas maksa mēnesī par vienu bērnu
Gulbenes novada pirmsskolas izglītības
iestādē, Ls

1.Ja audzēknis apmeklē pirmsskolas izglītības
iestādi nepilnu dienu (1 ēdienreize)
2.Ja audzēknis apmeklē dienas pirmsskolas
izglītības iestādi (3 ēdienreizes)
3.Ja audzēknis apmeklē diennakts
pirmsskolas izglītības iestādi (4 ēdienreizes)

12,00
23,00
27,00

„5. Noteiktā vecāku maksa par bērnu uzturēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs stājas
spēkā ar 2012.gada 1.septembri.”
„ 6. NOTEIKT maksu par darbinieku ēdināšanu pusdienās Ls 0,75.”
2. GROZĪT Gulbenes novada domes 2010.gada 26.marta sēdes Nr.4, 40.§ „Par maksas
pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā” XV daļas „Maksas pakalpojumi Gulbenes
novada vispārējās izglītības iestādēs” 1. sadaļu „Ēdināšanas maksas vispārējās izglītības
iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina pašvaldība” un izteikt to sekojošā redakcijā:
„1. Ēdināšanas maksas Gulbenes novada vispārējās izglītības iestādēs:
1.1 Ēdināšanas maksas vispārējās izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina
pašvaldība:
Nr. p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pakalpojuma veids
Brokastis
Pusdienas
Launags
Vakariņas
Darbinieku ēdināšana par pusdienām
Vecāku maksa mēnesī par pirmsskolas
programmas audzēkni

izglītības

Cena bez PVN, Ls
0,50
0,67
0,33
0,44
0,75
12,00

1.2. NOTEIKT, ka starpība, kas veidojas starp pašvaldības noteikto maksu par
pusdienām un maksu par pusdienām vispārējās izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu
nenodrošina pašvaldība, līdz Ls 1,10 par ēdienreizi, tiek segta no pašvaldības budžeta.”
22.§
Par Gulbenes novada domes noteikumu Nr.3 „Par pusdienu izdevumu segšanu
Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu obligātā
vecuma bērniem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām” apstiprināšanu
ZIŅO: S.Daudziņa
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: M.Bogdans
DEBATĒS PIEDALĀS: I.Mezīte
Pamatojoties uz 2012.gada 13.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi
par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās

rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”, likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, šī likuma 41.panta pirmās daļas 2.punktu un
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu, un Finanšu pastāvīgās
komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups,
N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš,
I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav,
Gulbenes novada dome NOLEMJ:
1. APSTIPRINĀT Gulbenes novada domes noteikumus Nr.3 „Par pusdienu izdevumu
segšanu Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu un pirmskolas izglītības iestāžu
obligātā vecuma bērniem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām”, saskaņā ar 40.pielikumu.
2. ATCELT Gulbenes novada domes 2012.gada 24.maija sēdes Nr.9, 7.§ „Par Gulbenes
novada domes noteikumu Nr.2 „Par pusdienu izdevumu segšanu Gulbenes novada vispārējās
izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu obligātā vecuma bērniem” apstiprināšanu”

23.§
Par projekta „Regeneration of parks as integral parts of historical heritage” iesniegšanu
un līdzfinansējuma nodrošināšanu
ZIŅO: S.Daudziņa
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: L.Spiridonova
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
Pamatojoties uz Reģionālās un pašvaldību lietu ministrijas 2012.gada 10.janvārī
izsludināto Otro projektu pieteikumu konkursu Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu
sadarbības programmas 2007.-2013.gadam, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, kas nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā
paredzētajos gadījumos, un Finanšu pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR –
16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa,
S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs,
D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
1. PIEDALĪTIES Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
otrā uzsaukuma II prioritātes 2.2.aktivtiātē – Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana –
projekta „Regeneration of parks as integral parts of historical heritage” (Parku kā
kultūrvēsturiskā mantojuma neatņemamas sastāvdaļas atjaunošana) pieteikuma sagatavošanā
un iesniegšanā finansējuma piešķiršanai.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā NODROŠINĀT 10% jeb EUR 5000 (pieci tūkstoši
eiro) no Gulbenes novadam plānotās kopējās summas EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši eiro).

3. PILNVAROT Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Sandra Daudziņu parakstīt
projekta iesniegumu, projekta pastiprināšanas gadījumā noslēgt līgumu par projekta
realizāciju.
24.§
Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Beļavas tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana
II kārta” īstenošanai
ZIŅO: S.Daudziņa
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: D.Krēsliņa
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
Pamatojoties uz „Likuma par budžeta un finanšu vadību” 41.pantu, kas nosaka
pašvaldību budžeta tiesības un procedūras, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, kas
paredz pašvaldības tiesības ņemt aizņēmumus, 22.1 pantu, kas nosaka, ka pašvaldības ņem
aizņēmumus, noslēdzot aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumus Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem”, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt
lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, ņemot vērā, ka Gulbenes novada domei
saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta 2012.gada 10.februāra lēmumu par projekta Nr.11-07L32100-000173 „Beļavas tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana II kārta” iesnieguma
apstiprināšanu un realizāciju Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības
programmas

2007.-2013.gadam

pasākuma

321

„Pamatpakalpojumi

ekonomikai

un

iedzīvotājiem” ietvaros ir jānodrošina 10 % līdzfinansējums no projekta kopējām
attiecināmajām izmaksām, neattiecināmās izmaksas (pievienotās vērtības nodoklis 21%) un
80 % priekšfinansējums no projekta kopējā publiskā finansējuma, un Finanšu pastāvīgās
komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups,
N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš,
I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav,
Gulbenes novada dome NOLEMJ:
1. LŪGT Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei
atļaut Gulbenes novada domei ņemt vidēja termiņa aizņēmumu Ls 57 566,81 ( piecdesmit
septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit seši lati un 81 santīms) apmērā.
1.2. ŅEMT aizņēmumu no Valsts kases uz Valsts kases noteiktajiem procentiem.
1.3. ŅEMT aizņēmumu ar atmaksas periodu 5 (pieci) gadi.
1.4. SĀKT APMAKSĀT aizņēmuma pamatsummu ar 2013.gada martu, saskaņā ar
41.pielikumu, garantējot tā izpildi ar Gulbenes novada budžetu.

1.5. Gulbenes novada Finanšu un ekonomikas nodaļas finanšu ekonomistei D.Krēsliņai
NODROŠINĀT dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Finanšu ministrijas Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
1.6. PILNVAROT Gulbenes novada domes priekšsēdētāju S.Daudziņu parakstīt
aizņēmuma līgumu.
25.§
Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
ZIŅO: S.Daudziņa
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: I.Strade
DEBATĒS PIEDALĀS: A.Caunītis, I.Mezīte
……

26.§
Par Gulbenes novada domes priekšsēdētājas komandējumu
ZIŅO: D.Švika
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: V.Baškere
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
S.Daudziņa balsošanā nepiedalās.
Izskatot Kenčinas pašvaldības, Polijā 2012.gada 21.jūniia uzaicinājumu piedalīties
Kenčinas pašvaldības sadarbības partneru tikšanās pasākumā un konkursā „Mis Kenčina”, kā
arī pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem
Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 2., 7. un 17.punktu
un Finanšu pastāvīgās komitejas ieteikumu, un Finanšu pastāvīgās komitejas ieteikumu,
atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms,
G.Ciglis, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks,
N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
KOMANDĒT Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Sandru Daudziņu uz Kenčinu,
Polijā no 2012.gada 24.augusta līdz 26.augustam, lai piedalītos Kenčinas pašvaldības
sadarbības partneru tikšanās pasākumā un konkursā „Mis Kenčina”,
komandējuma izdevumus.

27.§
Par atļauju savienot amatus
ZIŅO: S.Daudziņa
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: V.Baškere
DEBATĒS PIEDALĀS: G.Blūms, S.Krišāne

apmaksājot

Izskatot Gulbenes novada Jaungulbenes bāriņtiesas priekšsēdētājas Selgas Kravales
iesniegumu, kas saņemts Gulbenes novada domē 2012.gada 3.augustā, reģistrācijas Nr.
GND/5-9/12/1291-K, kurā iesniedzēja lūdz domei atļauju savienot Jaungulbenes bāriņtiesas
priekšsēdētājas amatu ar internāta audzinātājas pienākumu pildīšanu Sveķu speciālajā
internātpamatskolā, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības iestāžu
vadītājiem ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar citu amatu valsts vai
pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts
amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi,
ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā, un Finanšu pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti
balsojot: PAR – 15(A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis,
S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs,
D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – 1 (I.Mezīte), Gulbenes novada dome NOLEMJ:
ATĻAUT Gulbenes novada Jaungulbenes bāriņtiesas priekšsēdētājai Selgai Kravalei,
savienot Gulbenes novada Jaungulbenes bāriņtiesas priekšsēdētājas darbu ar internāta
audzinātājas pienākumiem Sveķu speciālajā internātpamatskolā 2012./2013. mācību gadā.

28.§
Par dāvinājuma pieņemšanu
ZIŅO: S.Daudziņa
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: A.Pružinska
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
1. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 15.panta pirmās daļas 7.punktu nodrošināt

iedzīvotājiem

sociālo

palīdzību

(sociālo

aprūpi)

(sociālā

palīdzība

maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām) un pamatojoties uz
Gulbenes novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošo noteikumu Nr.18 „Par kārtību, kādā
Gulbenes novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu
resursus” 5.2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības izveidoto iestāžu vadītāji un domes
priekšsēdētājs ir tiesīgi lemt par novada domei vai domes iestādei sniegta dāvinājuma
pieņemšanu, domes nodaļu vai iestāžu vajadzībām, bet gadījumos, kad dāvinājuma summa
pārsniedz Ls 1000,-, nepieciešama domes atļauja dāvinājuma pieņemšanai, un Gulbenes
novada domē saņemto Lion club Siegen un Herrn Eskart Strunk ziedojumu Ls 5175,-, atklāti
balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis,

S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks,
N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
1.1. PIEŅEMT Lion club Siegen un Herrn Eskart Strunk, ziedojumu Ls 5175,maznodrošināto ģimeņu bērniem, kas sekmīgi beiguši vidusskolu un uzsākuši mācības
augstākajās mācību iestādēs un daudzbērnu ģimeņu bērniem.
1.2. UZDOT Gulbenes novada domes Finanšu un uzskaites nodaļai (vadītājai
A.Pružinska) nodrošināt pieņemtā dāvinājuma uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības slēgt
darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības, 15.panta pirmās daļas 7.punktu nodrošināt

iedzīvotājiem

sociālo

palīdzību

(sociālo

aprūpi)

(sociālā

palīdzība

maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām) un pamatojoties uz
Gulbenes novada domes 2010.gada 22.jūlija saistošo noteikumu Nr.18 „Par kārtību, kādā
Gulbenes novada domes amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu
resursus” 5.2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības izveidoto iestāžu vadītāji un domes
priekšsēdētājs ir tiesīgi lemt par novada domei vai domes iestādei sniegta dāvinājuma
pieņemšanu, domes nodaļu vai iestāžu vajadzībām, bet gadījumos, kad dāvinājuma summa
pārsniedz Ls 1000,-, nepieciešama domes atļauja dāvinājuma pieņemšanai, Avoti SWF, SIA
ziedojis Ls 3075,- (trīs tūkstoši septiņdesmit pieci lati) finansiālam atbalstam Gulbenes
novada 205 pirmās klases skolēniem, katram Ls 15,- apmērā, mācību materiālu iegādei,
atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms,
G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis,
Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome
NOLEMJ:
2.1. PIEŅEMT Avoti SWF, SIA ziedojumu Ls 3075,- (trīs tūkstoši septiņdesmit pieci
lati) Gulbenes novada 205 pirmās klases skolēnu finansiālam atbalstam - mācību materiālu
iegādei.
2.2. UZDOT Gulbenes novada domes Finanšu un uzskaites nodaļai (vadītājai
A.Pružinska)
nodrošināt pieņemtā dāvinājuma uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

29.§
Par konfiscētās mantas vērtības atlīdzināšanu nepamatoti represētas personas
mantiniekam
ZIŅO: S.Daudziņa

LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: V.Kravale
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
…….
30.§
Par grozījumiem Tirzas pamatskolas nolikumā
ZIŅO: R.Apalups
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: A.Rozentāle
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka „Valsts,
pašvaldību un privātās izglītības iestādes, izņemot komercsabiedrības un augstskolas,
darbojas, pamatojoties uz šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem, kā arī
attiecīgās iestādes nolikumu, kuru apstiprina iestādes dibinātājs”, Vispārējās izglītības likuma
9.panta otro daļu, kas nosaka, ka „Vispārējās izglītības iestādes nolikumu apstiprina tās
dibinātājs” un Tirzas pamatskolas 2012.gada 8.augustu iesniegumu Nr.1-12/53, un Izglītības,
kultūras un sporta pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte,
J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis,
V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
PAPILDINĀT Tirzas pamatskolas nolikuma 3.2. punktu ar 3.2.7.apakšpunktu sekojošā
redakcijā: „3.2.7.Vispārējās pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) tālmācības programma,
programmas kods 23011113”.
31.§
Par grozījumiem Gulbenes novada domes noteikumos „Valsts budžeta mērķdotācijas
aprēķina un sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai”.
ZIŅO: R.Apalups
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: A.Rozentāle
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām
izglītības

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas

izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, kas nosaka, ka „novadu un
republikas pilsētu pašvaldības sadarbībā ar sabiedrības pārstāvjiem izstrādā un apstiprina
mērķdotācijas sadales kārtību un atbilstoši šai kārtībai sadala mērķdotāciju izglītības

iestādēm”, un Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot:
PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs, G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa,
S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs,
D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
1. GROZĪT Gulbenes novada domes noteikumu „Valsts budžeta mērķdotācijas
aprēķina un sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 2.8.punktu
un izteikt to šādā redakcijā:
„2.8. Gulbenes novada pašvaldība izglītības iestāžu administrācijas darba samaksas
finansēšanai izlieto ne vairāk kā 12% no saņemtās mērķdotācijas”.
2. GROZĪT Gulbenes novada domes noteikumu „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina
un sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”
2.8.2.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.8.2. vadītāja vietnieka amata algu un pārējā pedagoģiskā personāla algu nosaka
izglītības iestādes vadītājs piešķirtā finansējuma ietvaros.”

32.§
Par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora Normunda
Aizpura atbrīvošanu no darba
ZIŅO: R.Apalups
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: A.Rozentāle
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
Izskatot Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora Normunda
Aizpura 2012.gada 31.jūlija iesniegumu par atbrīvošanu no darba, reģistrācijas Nr. GND/78/12/291, pamatojoties uz Darba likuma 100.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka darbiniekam ir
tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba
līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
9.punktu, kas nosaka, ka dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu
vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos
un Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem darbā
un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu,
speciālo izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu

sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus — saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju,
un Izglītības, kultūras un sporta pastāvīgās komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 16
(A.Alberte,

J.Antaņevičs,

R.Apalups,

N.Audzišs,

G.Blūms,

G.Ciglis,

S.Daudziņa,

S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs,
D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:
1.ATBRĪVOT no darba Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoru
Normundu Aizpuru, ar 2012.gada 31.augustu.
2. UZDOT Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldei aprēķināt un izmaksāt
Normundam Aizpuram galīgo norēķinu.
33.§
Par Atzinības raksta piešķiršanu
ZIŅO: S.Daudziņa
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: A.Rozentāle
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
……
34.§
Par Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja apstiprināšanu
ZIŅO: S.Daudziņa
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: V.Baškere
DEBATĒS PIEDALĀS: A.Alberte, G.Blūms, S.Gžibovskis, I.Mezīte, J.Naglis, D.Švika

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 9.punktu, kas nosaka, ka dome
var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas
likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, Izglītības likuma 17. panta trešās
daļas 2. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā
esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā internātskolu, speciālo izglītības iestāžu, interešu
izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar
Izglītības un zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslā vai
kultūrā vadītājus — saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju un ievērojot pretendentu
vērtēšanas komisijas 2012.gada 20.augusta sēdes ieteikumu, atklāti balsojot: PAR – 15
(A.Alberte,

J.Antaņevičs,

R.Apalups,

N.Audzišs,

G.Blūms,

G.Ciglis,

S.Daudziņa,

S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika);
PRET - nav; ATTURAS – 1 (I.Mezīte), Gulbenes novada dome NOLEMJ:

IECELT Mariku Sirmo, ….. par Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju ar
2012.gada 24.augustu, nosakot darba algu Ls 447,- (četri simti četrdesmit septiņi lati 00
santīmi) mēnesī.

35.§
Par ēku (būvju) īpašuma sadalīšanu
ZIŅO: S.Daudziņa
LĒMUMA PROJEKTU SAGATAVOJA: R.Cinkuse
DEBATĒS PIEDALĀS: nav
Izskatot SIA „Ākoti”, reģistrācijas Nr.44603001002, juridiskā adrese: „Rēveļi”, Rankas
pagasts, Gulbenes novads, 2012.gada 22.augusta iesniegumu, reģistrācijas Nr. GND/51/12/1365-Ā, ar lūgumu atļaut sadalīt ēku (būvju) īpašumu Rankas pagastā ar nosaukumu
„Akoti”, kadastra numurs 5084 504 0041, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos
gadījumos, atklāti balsojot: PAR – 16 (A.Alberte, J.Antaņevičs, R.Apalups, N.Audzišs,
G.Blūms, G.Ciglis, S.Daudziņa, S.Gžibovskis, V.Krauklis, I.Kupčs, I.Liepiņš, I.Mezīte,
J.Naglis, Dz.Poļaks, N.Stepanovs, D.Švika); PRET - nav; ATTURAS – nav, Gulbenes novada
dome NOLEMJ:
1. ATĻAUT SIA „Ākoti”, reģistrācijas Nr.44603001002, juridiskā adrese: „Rēveļi”,
Rankas pagasts, Gulbenes novads, sadalīt ēku (būvju) īpašumu Rankas pagastā ar nosaukumu
„Akoti”, kadastra numurs 5084 504 0041, divos ēku (būvju) īpašumos.
2. SAGLABĀT atlikušajam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no ādu ģērēšanas ceha ar
piebūvēm ar kadastra apzīmējumu 5084 004 0044 001, esošo nosaukumu „Akoti” un adresi:
„Akoti”, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416.
3. PIEŠĶIRT atdalītajam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no ūdenstorņa ar ūdensvadu
ar kadastra apzīmējumu 5084 004 0043 001, jaunu nosaukumu „Rēveļu ūdenstornis” un
saglabāt adresi: „Rēveļu ūdenstornis”, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416.
Nākošā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 2012.gada 19.septembrī plkst.9.00,
Tautsaimniecības komitejas sēde plkst.11.00, Sociālo jautājumu komitejas sēde plkst.13.00,
2012.gada 20.septembrī plkst.9.00 - Finanšu komitejas sēde.
Domes sēde 2012.gada 27.septembrī plkst.9.00.
Sēde slēgta plkst. 11.00

Sēdi vadīja

S.Daudziņa
Protokols parakstīts 2012.gada __.augustā

Sēdi protokolēja

V.Baškere

34. pielikums pie 2012.gada 23.augusta domes sēdes Nr.14, 6.§

GULBENES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009116327
Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis 6447710, fakss 64472974, e-pasts: dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv
Gulbenē
2012.gada 23.augustā
Nr.20

Saistošie noteikumi
APSTIPRINĀTI
Gulbenes novada domes 2012.gada
23.augusta sēdē (protokols Nr.14, 6.§)

Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas
ģimenes (personas) statusam
Izdoti saskaņā ar 2010.gada 30.marta
Ministru
kabineta
noteikumiem
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu”19.4.apakšpunktu
1. Saistošie noteikumi nosaka ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, turpmāk –
ģimene (persona), īpašumā esošo kustamo un nekustamo īpašumu novērtēšanas kritērijus,
nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
2. Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par nekustamo īpašumu
netiek uzskatīta viena garāža un viens nekustamais īpašums, kurš sastāv no zemes īpašuma ar
platību līdz 1 hektāriem, pie nosacījuma, ja nekustamajā īpašumā vai tā daļa, kur savu
dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība
ar iesniedzēju nav lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
3. Nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, par kustamo īpašumu netiek
uzskatīts viens transportlīdzeklis, tajā skaitā viena automašīna vai motocikls, kurš ir ilgāk par
60 mēnešiem bijis ģimenes īpašumā, kā arī mopēds bez īpašumā esošā termiņa ierobežojuma.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Gulbenes
novada
pašvaldības ikmēneša informatīvajā izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas”.
Gulbenes novada domes priekšsēdētāja
S.Daudziņa
Par Gulbenes novada domes 2012.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.20
apstiprināšanu paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2012.gada 1.jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta ", turpmāk - MK
noteikumi, 2012.gada 29.maija noteikumi Nr.366 "Grozījumi
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu"".
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.299 19.4. apakšpunktu par īpašumu
šo noteikumu izpratnē nav uzskatāms pašvaldības saistošajos
noteikumos noteiktais kustamais un nekustamais īpašums.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošajos noteikumos tiek noteikts kustamais un nekustamais
īpašums, kurš MK noteikumu Nr.299 izpratnē nav uzskatāms par
īpašumu.
Saistošie noteikumi nosaka kritērijus, pēc kādiem tiks vērtēts
ģimenes (personas) īpašumā esošais kustamais un nekustamais
īpašums, nosakot, vai ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu.

3. Informācija par
plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par
Neietekmē.
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam
novērtē Gulbenes novada sociālais dienests pēc iesnieguma
saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. Par
Saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Gulbenes novada
domē vai Gulbenes novada sociālajā dienestā.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja

S.Daudziņa

35. pielikums pie 2012.gada 23.augusta domes sēdes Nr.14, 10.§, 5.p.

36. pielikums pie 2012.gada 23.augusta domes sēdes Nr.14, 12.§, 3.p.

37. pielikums pie 2012.gada 23.augusta domes sēdes Nr.14, 12.§, 4.p.

38. pielikums pie 2012.gada 23.augusta domes sēdes Nr.14, 12.§, 5.p.

40. pielikums pie 2012.gada 23.augusta domes sēdes Nr.14, 22.§

GULBENES NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90009116327
Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis 64497710, fakss 64497730, e-pasts: dome@gulbene.lv , www.gulbene.lv
Gulbenē
2012.gada 23.augusta

Noteikumi Nr.3
APSTIPRINĀTI
ar Gulbenes novada domes
2012.gada
23.augusta
sēdes
lēmumu
(protokols Nr.14, 22.§ )

Noteikumi „Par pusdienu izdevumu segšanu Gulbenes novada vispārējās izglītības
iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu obligātā vecuma bērniem”
Izdoti

saskaņā

ar

likuma

„Par

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu un 41.panta pirmās daļas
2.punktu, Izglītības likuma 17. panta
trešās daļas 11.punktu
1.

Vispārīgie jautājumi

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīts un piešķirts finansējums
pusdienu izdevumu segšanai.
1.2. Tiesības saņemt finansējumu pusdienu izdevumu segšanai ir Gulbenes novada
vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – izglītības iestāde)
obligātā izglītības vecuma bērniem, kuru ģimenes ir atzītas par trūcīgām, kā arī visiem 2.4.klases Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu skolēniem neizvērtējot ģimenes ienākumus.
2.

Finansējuma apmērs

2.1. Maksas apmērs pusdienām izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nodrošina
pašvaldība un izglītības iestādēs, kurās ēdināšanu nenodrošina pašvaldība noteikts saskaņā ar
2010.gada 26.marta Gulbenes novada domes sēdes lēmumu Nr.4, 40.§ „Par maksas
pakalpojumiem Gulbenes novada pašvaldībā”.
3. Finansējuma pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība
3.1. Ja ģimenē ir bezdarbnieks darbspējīgā vecumā, pusdienu finansējuma piešķiršanai
pārvalde var noteikt līdzdalību sabiedriskajiem darbiem.
3.2. Izglītības iestāde, pamatojoties uz vecāku iesniegtās ‘’Izziņas par trūcīgas ģimenes
(personas) statusa piešķiršanu’’, līdz nākamā mēneša 5.datumam attiecīgajai pārvaldei un
Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļai iesniedz skolēnu sarakstu, kuriem
piešķirts finansējums pusdienu izdevumu segšanai, norādot faktisko ēdienreižu skaitu
3.3. Ēdināšanu no 2.-4.klasei nodrošina katram vispārizglītojošās skolas audzēknim,
neizvērtējot ģimenes ienākumus.
Noslēguma jautājumi
4. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Gulbenes novada domes
2011.gada 25.augusta noteikumi „Par pusdienu izdevumu segšanu Gulbenes novada
vispārējās izglītības iestāžu un pirmskolas izglītības iestāžu obligātā vecuma bērniem, kuru
ģimenes atzītas par trūcīgām” (protokols Nr.12, 10. §)
5. Noteikumi stājas spēkā ar 2012.gada 1.septembri.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja

S.Daudziņa

41. pielikums pie 2012.gada 23.augusta domes sēdes Nr.14, 24.§
Projekta „Beļavas tautas nama rekonstrukcija un aprīkošana II. kārta ” aizņēmuma
plānotais atmaksas grafiks
Aizņēmējs: Gulbenes novada dome
Aizņēmuma summa: 57 566,81
Aizņēmuma valūta: Ls
Atmaksas termiņš
2013.gada 30.marts
2013.gada 30.jūnijs
2013.gada 30.septembris
2013.gada 20.decembris
2014.gada 30.marts
2014.gada 30.jūnijs
2014.gada 30.septembris
2014.gada 20.decembris
2015.gada 30.marts
2015.gada 30.jūnijs
2015.gada 30.septembris
2015.gada 20.decembris
2016.gada 30.marts
2016.gada 30.jūnijs
2016.gada 30.septembris
2016.gada 30.decembris
2017.gada 30.marts
2017.gada 30.jūnijs
2017.gada 30.septembris
2017.gada 20.decembris

Summa
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2884,81

KOPĀ

57 566,81

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja

Divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi lati
Divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi lati
Divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi lati
Divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi lati
Divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi lati
Divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi lati
Divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi lati
Divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi lati
Divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi lati
Divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi lati
Divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi lati
Divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi lati
Divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi lati
Divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi lati
Divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi lati
Divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi lati
Divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi lati
Divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi lati
Divi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi lati
Divi tūkstošu astoņi simti astoņdesmit četri lati 81
santīms
Piecdesmit septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit seši lati
81 santīms

S.Daudziņa

