
 

    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 
 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 

Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts:  pasts@lubana.lv 
 

DOMES    SĒDES    PROTOKOLS 
Lubānā 

 

2010.gada 27.maijā                                                   Nr. 5 

Sēde sasaukta plkst.14.00 

Sēdi atklāj plkst.14.00 

 

Sēdi vada –        Tālis SALENIEKS, novada domes priekšsēdētājs. 

Protokolē –        Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre. 

Piedalās –  

Deputāti:            Juris MITJAKOVS, 

                           Mārīte KOTĀNE, 

                           Līga ŠPUNE, 

                           Guntis KLIKUČS, 

                           Anita SLUCKA, 

                           Ilze KRAUKLE, 

                           Laila OZOLIŅA, 

                           Iveta PEILĀNE, 

                           Inese LĪBERE, 

                           Rudīte KOLĀTE. 

Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors,       

               Andra PLIČA, sociālā dienesta vadītāja, 

               Aija OZOLIŅA, nekustamā īpašuma speciāliste. 

Nepiedalās –  

Deputāti:            Māris VALAINIS, Ilgonis LOSĀNS (aizņemti   

                           pamatdarbā). 

                                

               

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

kārtību: 

1. Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā. 

2. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu pašvaldības iestādē „Lubānas veselības 

un sociālās aprūpes centrs”. 

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

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

amatpersonu un pašvaldības administrācijas darbinieku amatu saraksts”. 

4. Par grozījumiem 2010.gada budžetā. 

5. Par nosacītās cenas noteikšanu atsavināmajiem pašvaldības īpašumiem „Kokneši” 

un „Rokāres”. 

6. Par piedalīšanos Satiksmes ministrijas izsludinātajā projektu konkursa 3.2.1.3.1. 

apakšaktivitātē „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”. 

7. Par biedrības „Aiviekstes ozoli” sagatavotā projekta „Trenažieru zāles ierīkošana” 

iesniegšanu Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
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pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. 

8. Par projekta „Estrādes labiekārtošana” iesniegšanu Eiropas Savienības Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” ietvaros. 

9. Par dāvinājuma no Latvijas Pašvaldību savienības pieņemšanu. 

10. Par dalības maksas un pašvaldības dāvinājuma apstiprināšanu Lubānas 

vidusskolas absolventu salidojumam. 

11. Par dalības maksas un pašvaldības dāvinājuma apstiprināšanu Meirānu Kalpaka 

pamatskolas absolventu salidojumam. 

12. Par dāvanām skolēnu olimpiāžu uzvarētājiem un novada skolām salidojumos. 

13. Par zemes jautājumiem. 

14. Par adresācijas jautājumiem. 

15. Par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu. 

16. Par dzīvokļu jautājumu. 

17. Par zvana Jaunos kapos uzstādīšanu. 

18. Iesniegumi. 

                     

1.§ 

INFORMĀCIJA PAR AKTUALITĀTĒM PAŠVALDĪBAS DARBĀ 

(Ziņo: T.Salenieks, I.Bodžs, J.Mitjakovs, M.Kotāne, L.Ozoliņa, I.Kraukle, A.Pliča) 

 

- Priekšsēdētāja informācija; 

- Pašvaldības izpilddirektora informācija par iepriekšējās sēdes lēmumu izpildi 

un pašreizējām aktualitātēm; 

- Par komiteju darbu; 

- Sociālā dienesta vadītājas informācija par darbu. 

(Pielikumā Nr.1 – Sociālā dienesta vadītājas A.Pličas informācija par dienesta darbu 

uz 1 lapas.) 

 

Par šo jautājumu nebalso un lēmums netiek pieņemts. 

 

2.§ 

PAR MAKSAS PAKALPOJUMU APSTIPRINĀŠANU PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒ 

„LUBĀNAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS” 

 (Ziņo: I.Lībere; Debatēs: I.Peilāne) 

1. 

Nolūkā optimizēt iepriekš apstiprinātos (29.01.2009., Protokols Nr.1, 10.§) rentgena 

un citu ambulatoro manipulāciju maksas pakalpojumus, atbilstoši likuma „Par 

pašvaldībām” 21.pantam, ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu un finanšu 

komiteju kopējās sēdes (25.05.2010., Protokols Nr.5, 10.§) lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Apstiprināt maksas pakalpojumus pašvaldības iestādē „Lubānas veselības un 

sociālās aprūpes centrs” ar 2010.gada 01.jūniju. 

 (Pielikumā Nr.2 – Pašvaldības iestādes „Lubānas veselības un sociālās aprūpes 

centrs” maksas pakalpojumu saraksts uz 1 lapas.) 
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2. 

Sakarā ar degvielas cenu un citu izdevumu pieaugumu, atbilstoši likuma „Par 

pašvaldībām” 21.pantam, ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu un finanšu 

komiteju kopējās sēdes (25.05.2010., Protokols Nr.5, 9.§) lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Palielināt no 0,15 Ls/km uz  0,22 Ls/ km iepriekš apstiprināto maksas 

pakalpojumu par pašvaldības iestādes „Lubānas veselības un sociālās aprūpes 

centrs” automašīnas Volkswagen LT-31, valsts reģistrācijas numurs EZ 1251, 

izmantošanu sākot ar 2010.gada 01.maiju. 

(Pielikumā Nr.3 – Izdevumu aprēķins uz 1 lapas.) 

 

3.§ 

PAR GROZĪJUMIEM NOLIKUMA „NOLIKUMS PAR DARBA SAMAKSAS 

KĀRTĪBU UN SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM LUBĀNAS NOVADA 

PAŠVALDĪBĀ” PIELIKUMĀ Nr.1 „LUBĀNAS NOVADA DOMES 

AMATPERSONU UN PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS DARBINIEKU 

AMATU SARAKSTS” 

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

 

Pamatojoties uz pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” vadītājas Astrīdas Somas 

19.05.2010. iesniegumu Nr.1-10/7, (20.05.2010. Reģ. Nr.1-14/239), kurā izteikts 

priekšlikums veikt amata vienību samazinājumu iestādes amatu sarakstā sakarā ar 

darba apjoma samazināšanos un saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu un 

finanšu komiteju kopējās sēdes (25.05.2010., Protokols Nr.5, 11.§) lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Veikt izmaiņas nolikuma Nr.5 „Nolikums par darba samaksas kārtību un 

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

novada domes amatpersonu un pašvaldības administrācijas darbinieku amatu 

saraksts” ar 2010.gada 01.jūliju, samazinot sekojošas amata vienības 

pirmsskolas izglītības iestādē ”Rūķīši”: 

1. 2 sarga –dežuranta vienības; 

2. 1 pavāra vienību; 

3. 1 apkopējas vienību uz 0,8 vienībām; 

4. 0,5 veļas pārzines vienības uz 0,4 vienībām; 

5. 0,5 veļas mazgātājas vienības uz 0,4 vienībām. 

 

4.§ 

PAR GROZĪJUMIEM 2010.GADA BUDŽETĀ 

(Ziņo: T.Salenieks) 

 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 21.pantam, ņemot vērā Attīstības un 

komunālo jautājumu un finanšu komiteju kopējās sēdes (25.05.2010., Protokols Nr.5, 

18.§) lēmumu,  
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atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Apstiprināt izdarītos grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par 2010.gada budžetu”. 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par 2010.gada budžetu””. 

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

3.1. Saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

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

veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai; 

3.2. Saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 

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

(Pielikumā Nr.4 – Saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

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

 

5.§ 

PAR NOSACĪTĀS CENAS NOTEIKŠANU ATSAVINĀMAJIEM PAŠVALDĪBAS 

ĪPAŠUMIEM „KOKNEŠI” UN „ROKĀRES” 

 (Ziņo: I.Bodžs) 

 

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu un finanšu komiteju kopējās sēdes 

(25.05.2010., Protokols Nr.5, 14.§) lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Apstiprināt atsavināmajam pašvaldības nekustamajam īpašumam „Kokneši” 

nosacīto cenu Ls 1000 (viens tūkstotis latu).  

2. Apstiprināt atsavināmajam pašvaldības nekustamajam īpašumam „Rokāres” 

nosacīto cenu Ls 1000 (viens tūkstotis latu).  

6.§ 

PAR PIEDALĪŠANOS SATIKSMES MINISTRIJAS IZSLUDINĀTAJĀ 

PROJEKTU KONKURSA 3.2.1.3.1. APAKŠAKTIVITĀTĒ „SATIKSMES 

DROŠĪBAS UZLABOJUMI APDZĪVOTĀS VIETĀS ĀRPUS RĪGAS” 

 (Ziņo: T.Salenieks) 

 

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu un finanšu komiteju kopējās sēdes 

(25.05.2010., Protokols Nr.5, 5.§) lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Piedalīties Satiksmes ministrijas izsludinātajā projektu konkursa 3.2.1.3.1. 

apakšaktivitātē ”Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”, 

sagatavojot tehnisko projektu un pieteikumu par ietvju izbūvi Baznīcas ielā,  

(līdz Latgales ielai) un Parka ielā (no krustojuma ar Stacijas ielu līdz autobusu 

pieturai pie veikala „Parks”), Lubānā, Lubānas novadā. 
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7.§ 

PAR BIEDRĪBAS „AIVIEKSTES OZOLI” SAGATAVOTĀ PROJEKTA 

„TRENAŽIERU ZĀLES IERĪKOŠANA” IESNIEGŠANU EIROPAS SAVIENĪBAS 

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI PASĀKUMA 

„LAUKU EKONOMIKAS DAŽĀDOŠANA UN DZĪVES KVALITĀTES 

VEICINĀŠANA VIETĒJO ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU ĪSTENOŠANAS 

TERITORIJĀ” IETVAROS 

(Ziņo: T.Salenieks) 

 

Izskata biedrības „Aiviekstes ozoli” valdes priekšsēdētāja Māra Valaiņa 19.05.2010. 

iesniegumu, (20.05.2010, Reģ.Nr.1-14/238), ar lūgumu projekta apstiprinājuma 

gadījumā rast iespēju finansēt kopējās projekta izmaksas Ls 7000 (septiņi tūkstoši 

latu) apmērā, ar nosacījumu, ka pēc projekta īstenošanas 90% no summas tiks 

atgriezti atpakaļ pašvaldībai, jo finansējums projekta īstenošanai netiek piešķirts līdz 

ar projekta apstiprināšanu. Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu un finanšu 

komiteju kopējās sēdes (25.05.2010., Protokols Nr.5, 15.§) lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Biedrības „Aiviekstes ozoli” sagatavotā projekta „Trenažieru zāles 

ierīkošana” ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 

apstiprināšanas gadījumā segt projekta īstenošanas izmaksas Ls 7000 (septiņi 

tūkstoši latu) apmērā. 

2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Tāli Salenieku parakstīt garantijas vēstuli. 

 

8.§ 

PAR PROJEKTA „ESTRĀDES LABIEKĀRTOŠANA” IESNIEGŠANU EIROPAS 

SAVIENĪBAS EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI 

PASĀKUMA „LAUKU EKONOMIKAS DAŽĀDOŠANA UN DZĪVES 

KVALITĀTES VEICINĀŠANA VIETĒJO ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU 

ĪSTENOŠANAS TERITORIJĀ” IETVAROS. 

(Ziņo: T.Salenieks) 

 

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu un finanšu komiteju kopējās sēdes 

(25.05.2010., Protokols Nr.5, 6.§) lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Iesniegt projektu „Lubānas pilsētas estrādes labiekārtošana” ELFLA 

(Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) 

pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 

vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros par kopējo 

projekta summu Ls 12 967 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit 

septiņu latu) apmērā, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums Ls 4929 (četri 

tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņu latu) apmērā. 

2. Projekta realizāciju nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
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9.§ 

PAR DĀVINĀJUMA NO LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS 

PIEŅEMŠANU 

 (Ziņo: T.Salenieks) 

 

Sakarā ar 2010.gada 16.aprīlī Rīgā starp Lubānas novada pašvaldību un biedrību 

„Latvijas pašvaldību savienība” noslēgto dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.60 par 

44 elektrības norēķinu karšu (500 kWh apmērā katra, vienas kartes nominālvērtība Ls 

37.15), par kopējo summu Ls 1634,60 ziedošanu pašvaldībai un tālāku nodošanu 

trūcīgām mājsaimniecībām un to, ka Lubānas novada pašvaldībai nav noteikta 

dāvinājumu pieņemšanas kārtība un, lai izpildītu likuma „Par pašvaldībām 21.panta 

19) punkta prasības, ka ”...tikai dome var noteikt kārtību, kādā notiek dāvinājumu un 

novēlējumu pieņemšana un pārzināšana...”, ņemot vērā Attīstības un komunālo 

jautājumu un finanšu komiteju kopējās sēdes (25.05.2010., Protokols Nr.5, 17.§) 

lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Akceptēt ziedojumu no biedrības „Latvijas pašvaldību savienība” (Reģistrācijas 

Nr.40008020804) par 44 (četrdesmit četrām) elektrības norēķinu kartēm (500 

kwh apmērā katra) par kopējo vērtību Ls 1634,60 (viens tūkstotis seši simti 

trīsdesmit četri lati, 60 santīmi). 

 

10.§ 

PAR DALĪBAS MAKSAS UN PAŠVALDĪBAS DĀVINĀJUMA 

APSTIPRINĀŠANU LUBĀNAS VIDUSSKOLAS ABSOLVENTU 

SALIDOJUMAM 

(Ziņo: T.Salenieks) 

 

Izskata Lubānas vidusskolas direktores Maijas Krustas iesniegumu Nr.1-12/9 

(20.05.2010, Reģ.Nr.1-14/236) par dalības maksas apstiprināšanu Lubānas 

vidusskolas salidojumam š.g. 05.jūnijā. Ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu 

un finanšu komiteju kopējās sēdes (25.05.2010., Protokols Nr.5, 13.§, 1.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Apstiprināt dalības maksu Lubānas vidusskolas salidojumā 2010.gada 05. 

jūnijā Ls 3,00 (trīs lati, nulle santīmi) apmērā. 

2. Piešķirt pašvaldības dāvinājumu - dāvanu karti Ls 100 (viens simts latu) 

apmērā no 2010.gada apstiprinātā budžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem. 

(Pielikumā Nr.5 – Salidojuma dalības maksas aprēķins uz 1 lapas.) 
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11.§ 

PAR DALĪBAS MAKSAS UN PAŠVALDĪBAS DĀVINĀJUMA 

APSTIPRINĀŠANU MEIRĀNU KALPAKA PAMATSKOLAS ABSOLVENTU 

SALIDOJUMAM 

(Ziņo: T.Salenieks) 

 

Izskata Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces iesniegumu Nr.1-20/9 

(21.05.2010, Reģ.Nr.1-14/241) par dalības maksas apstiprināšanu Meirānu Kalpaka 

pamatskolas salidojumam š.g. 29.maijā. Ņemot vērā Attīstības un komunālo 

jautājumu un finanšu komiteju kopējās sēdes (25.05.2010., Protokols Nr.5, 13.§, 2.p.) 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Apstiprināt dalības maksu Meirānu Kalpaka pamatskolas salidojumā 

2010.gada 29. maijā Ls 2,00 (divi lati, nulle santīmi) apmērā. 

2. Piešķirt pašvaldības dāvinājumu - dāvanu karti Ls 100 (viens simts latu) 

apmērā no 2010.gada apstiprinātā budžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem. 

(Pielikumā Nr.6 – Salidojuma dalības maksas aprēķina kopija uz 1 lapas.) 

12.§ 

PAR DĀVANĀM SKOLĒNU OLIMPIĀŽU UZVARĒTĀJIEM UN NOVADA 

SKOLĀM SALIDOJUMOS 

(Ziņo: T.Salenieks) 

 

Izskata novada pašvaldības Izglītības darba speciālistes Anitas Sluckas 24.05.2010. 

iesniegumu (25.05.2010, Reģ.Nr.1-14/248) par novada skolu skolēnu – mācību 

olimpiāžu uzvarētāju prēmēšanu ar naudas balvām un dāvanām (grāmatām). Ņemot 

vērā Attīstības un komunālo jautājumu un finanšu komiteju kopējās sēdes 

(25.05.2010., Protokols Nr.5, 16.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Akceptēt naudas balvas Ls 35,00 (trīsdesmit piecu latu) pasniegšanu par iegūto 

3. vietu Valsts latviešu valodas olimpiādē, naudas balvas Ls10,00 (desmit latu) 

pasniegšanu par iegūto 2. vietu Madonas reģiona matemātikas olimpiādē, kā arī 

dāvanu (grāmatas) pasniegšanu deviņiem Lubānas vidusskolas skolēniem no 

pašvaldības 2010.gada apstiprinātā budžeta Izglītības darba speciālistam šim 

nolūkam paredzētajiem līdzekļiem.  

 

13.§ 

PAR ZEMES JAUTĀJUMIEM 

(Ziņo: J.Mitjakovs) 

1. Par zemesgabala nosaukuma maiņu. 

Izskata jautājumu par zemesgabala Oskara Kalpaka ielā 6A, Lubānā, Lubānas novadā,  

nosaukuma maiņu. Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī 
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ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likuma” 14.panta 2.daļu, kur teikts, ka nosaukumus viensētām un apbūvei 

paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet numurus ēkām un telpu grupām, 

nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus 

pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome, sakarā ar to, ka ar 29.04.2010. Lubānas novada 

domes sēdes lēmumu uz šī zemesgabala esošajai ēkai tika piešķirta adrese: Jāņa 

Zābera iela 2A, ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu un finanšu komiteju 

kopējās sēdes (25.05.2010., Protokols Nr.5, 1.§, 1.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j: 

mainīt nosaukumu zemesgabalam ar kadastra numuru: 7013-002-0200 no 

Oskara Kalpaka iela 6A uz Jāņa Zābera iela 2A.   

 

2. Par zemes reformas pabeigšanai paredzētā zemesgabala sadali. 

Izskata jautājumu par zemes reformas pabeigšanai paredzētā zemesgabala Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā, sadali. Izvērtējot Lubānas novada domes rīcībā esošo 

informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, saskaņā ar Lubānas novada Indrānu 

pagasta teritorijas plānojuma II sējumu Indrānu pagasta padomes saistošie noteikumi 

„Indrānu pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 6.2.5.punktu 

zemesgabals atrodas mežsaimniecībā izmantojamās teritorijās, plānojums pieļauj 

zemesgabala sadali, plānojumā noteikts, ka minimālais jaunveidojamo zemes vienību 

lielums - 2,00 ha, ņemot vērā Guntas Ārendes izvēlētā zemesgabala robežas, ņemot 

vērā Attīstības un komunālo jautājumu un finanšu komiteju kopējās sēdes 

(25.05.2010., Protokols Nr.5, 1.§, 2.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j: 

sadalīt zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemesgabalu ar kadastra numuru: 

7058-001-0038, platība – 9,6 ha, divos atsevišķos zemesgabalos: 

1. pirmais īpašums – zemesgabals, uz kuru Centrālajā zemes komisijā tika 

saņemts pieprasījums no Guntas Ārendes, un viņai tiks atjaunotas zemes 

īpašuma tiesības kā bijušā īpašnieka mantiniecei; zemesgabala platība – 6,31 

ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201); 

2. otrais īpašums – zemes reformas pabeigšanai paredzētais zemesgabals, 

platība – 3,29 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201). 

(Pielikumā Nr.7 – Zemesgabala sadalījuma skice uz 1 lapas.) 

3. Par ceļa servitūta noteikšanu nekustamajam īpašumam „Kokneši”. 

Izskata jautājumu par ceļa servitūta noteikšanu uz pašvaldībai piederošo nekustamo 

īpašumu „Kokneši”. Izskatot Lubānas novada domes rīcībā esošo informāciju, kā arī 

ar lietu saistītos apstākļus, sakarā ar to, ka nav nodrošināta piekļuve īpašumam 
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„Kokneši”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kas reģistrēts zemesgrāmatā 

26.11.2001. uz Lubānas novada pašvaldības vārda, nodalījuma (folijas) Nr. 

100000042686, pamatojoties uz Civillikuma 1156.pantu, kur teikts, ka ar ceļa 

servitūtu tiek piešķirtas tiesības uz braucamo ceļu, ņemot vērā Attīstības un komunālo 

jautājumu un finanšu komiteju kopējās sēdes (25.05.2010., Protokols Nr.5, 1.§, 3.p.) 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j: 

noteikt ceļa servitūtu valstij piekrītošajam zemesgabalam ar kadastra numuru: 

7058-004-0159, lai nodrošinātu piekļuvi nekustamajam īpašumam „Kokneši”, 

kadastra numurs: 7058-004-0126. 

(Pielikumā Nr.8 – Zemesgabala skice uz 1 lapas.) 

4. Par ceļa servitūta noteikšanu nekustamajam īpašumam „Lubānas masīvs”. 

Izskata jautājumu par ceļa servitūta noteikšanu nekustamajam īpašumam „Lubānas 

masīvs”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Izskatot Lubānas novada domes rīcībā 

esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, sakarā ar to, ka nav nodrošināta 

piekļuve īpašumiem, pamatojoties uz Civillikuma 1156.pantu, kur teikts, ka ar ceļa 

servitūtu tiek piešķirtas tiesības uz braucamo ceļu, ņemot vērā Attīstības un komunālo 

jautājumu un finanšu komiteju kopējās sēdes (25.05.2010., Protokols Nr.5, 1.§, 4.p.) 

lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j: 

lai nodrošinātu piekļuvi nekustamajiem īpašumiem, noteikt ceļa servitūtus 

zemes gabalam „Lubānas masīvs”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra 

numurs: 7058-002-0027. 

(Pielikumā Nr.9 – Zemesgabala skice uz 1 lapas.) 

5. Par nekustamā īpašuma „Lettes” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

Izskata Miķeļa Gruzīša, dzīvo xxx, iesniegumu (11.05.2010., Reģ. Nr.1-22/203) par 

nekustamā īpašuma „Lettes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sadali divos 

atsevišķos īpašumos un nosaukuma piešķiršanu. Saskaņā ar Miķeļa Gruzīša personīgo 

iesniegumu, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 

15.pantu, MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

ņemot vērā Lubānas novada Indrānu pagasta teritorijas plānojumu, saskaņā ar 

Attīstības un komunālo jautājumu un finanšu komiteju kopējās sēdes (25.05.2010., 

Protokols Nr.5, 1.§, 5.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

sadalīt nekustamo īpašumu „Lettes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

kadastra numurs pamatgabalam: 7058-006-0034, divos atsevišķos īpašumos: 
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jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra  

numuru: 7058-001-0103, platība - 28,57 ha, atdalītajam zemesgabalam piešķirt 

nosaukumu: „Audzes 1”, noteikt lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).  

(Pielikumā Nr.10 – Izvērsts lēmums, M.Gruzīša iesniegums uz 2 lapām.) 

6. Par nekustamā īpašuma „Kalniņi 1” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

Izskata Aleksandra Šķēļa, dzīvo xxx, iesniegumu (25.05.2010., Reģ. Nr.1-22/217) par 

nekustamā īpašuma „Kalniņi 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sadali divos 

atsevišķos īpašumos un nosaukuma piešķiršanu. Saskaņā ar Aleksandra Šķēļa 

personīgo iesniegumu, pamatojoties uz „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma” 15.pantu, MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 

ņemot vērā Lubānas novada Indrānu pagasta teritorijas plānojumu,  

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

sadalīt nekustamo īpašumu „Kalniņi 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

kadastra numurs pamatgabalam: 7058-004-0119, divos atsevišķos īpašumos: 

jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra  

numuru: 7058-004-0152, platība - 4,38 ha, atdalītajam zemesgabalam piešķirt 

nosaukumu: „Ceriņi 3”, noteikt lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).  

(Pielikumā Nr.11 – Izvērsts lēmums, A.Šķēļa iesniegums, Madonas Zemesgrāmatas 

nodalījuma datubāzes pieprasījuma kopija uz 3 lapām.) 

14.§ 

PAR ADRESĀCIJAS JAUTĀJUMIEM 

 (Ziņo: J.Mitjakovs; Debatēs: A.Slucka) 

 

1. Par adreses piešķiršanu. 

 

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

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

kam nav piešķirta adrese, pamatojoties uz MK 03.11.2009. „Adresācijas sistēmas 

noteikumu” 8.punktu, kur teikts, ka pašvaldības dome piešķir, maina, likvidē 

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

nosaukumus administratīvajām teritorijām un to teritoriālā iedalījuma vienībām, kā arī 

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

maina vai apstiprina, ievērojot Valsts valodas likuma noteikumus par vietu 

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

apstākļus, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu un finanšu komiteju kopējās 

sēdes (25.05.2010., Protokols Nr.5, 2.§, 1.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

ēkām, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra numuru: 7058-004-0009 piešķirt 



 11 

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

(Pielikumā Nr.12 – Adresācijas objekta izvietojuma shēma uz 1 lapas.) 

 

2. Par adrešu maiņu Indrānu pagastā, Lubānas novadā. 

 

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

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

pašvaldības dome piešķir, maina, likvidē nosaukumus saskaņā ar teritorijas 

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

nedrīkst atkārtoties, ņemot vērā VZD Vidzemes reģionālās nodaļas iesniegto 

informāciju, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu un finanšu komiteju 

kopējās sēdes (25.05.2010., Protokols Nr.5, 2.§, 2.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

mainīt adreses un nosaukumus Indrānu pagastā, Lubānas novadā: 

1. īpašumam ar kadastra numuru: 7058-004-0050 no „Āres” uz “Indrānu 

Āres”; 

2. īpašumam ar kadastra numuru: 7058-004-0038 no „Ozolkalns” uz 

„Ozolkalna mājas”; 

3. īpašumam ar kadastra numuru: 7058-004-0047 no „Zīlītes” uz „Zīlīšu 

mājas”; 

4. īpašumam ar kadastra numuru: 7058-016-0034 no „Birznieki” uz „Birznieki 

2”; 

5. īpašumam ar kadastra numuru: 7058-016-0137 no „Liepiņas” uz „Liepiņu 

mājas”. 

 

3. Par adrešu maiņu Lubānas pilsētā, Lubānas novadā. 

  

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

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

pašvaldības dome piešķir, maina, likvidē nosaukumus saskaņā ar teritorijas 

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

apbūvei paredzētai zemes vienībai vai ēkai numuru piešķir saistībā ar tuvāko ielu, no 

kuras attiecīgajā daļā var nokļūt, ņemot vērā VZD Vidzemes reģionālās nodaļas 

iesniegto informāciju, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu un finanšu 

komiteju kopējās sēdes (25.05.2010., Protokols Nr.5, 2.§, 3.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

mainīt adreses Lubānas pilsētā, Lubānas novadā: 

1. īpašumam ar kadastra numuru: 7013-003-0026 no Barkavas iela 1 uz 

Lubānas iela 10; 
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2. īpašumam ar kadastra numuru: 7013-003-0018 no Latgales iela 73 uz 

Barkavas iela 23B; 

3. īpašumam ar kadastra numuru: 7013-001-0053 no Mazā iela 6A uz 

Aiviekstes iela 7A; 

4. īpašumam ar kadastra numuru: 7013-002-0101 no Oskara Kalpaka iela 8A 

uz Jāņa Zābera iela 2. 

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

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

lēmuma pašvaldības dome iesniedz Valsts zemes dienestā piecu darbdienu laikā pēc 

lēmuma parakstīšanas, nosūtīt lēmumu izrakstus un pielikumus pie tiem Valsts zemes 

dienesta Vidzemes reģionālajai nodaļai uz adresi: Rīgas iela 47, Valmiera, LV - 4200, 

lēmumu izrakstus divos eksemplāros nosūtīt personām, kurām piederošajos īpašumos 

veiktas adrešu izmaiņas. 

15.§ 

PAR PIRMPIRKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU 

 (Ziņo: J.Mitjakovs) 

 

1. 

Izskata SIA „Crossroads”, Reģ.Nr.40003299755, juridiskā adrese: Elizabetes iela 

45/47-303, Rīga, LV-1010, 11.05.2010. iesniegumu (17.05.2010., Reģ.Nr.1-13/226) 

ar lūgumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamajiem 

īpašumiem: „Uzvaras 2”, kadastra numurs:7058-016-0083, sastāvoša no diviem 

zemes gabaliem ar kopējo platību 5,1 ha; „Uzvaras 3”, kadastra numurs:7058-016-

0259, sastāvoša no dzīvojamās mājas un zemes gabala ar kopējo platību 0,2 ha; 

„Lābāni”, kadastra numurs: 7058-016-0086, sastāvoša no dzīvojamās mājas, diviem 

kūts mūriem un zemes gabala ar kopējo platību 1,27 ha. Saskaņā ar likuma “Par 

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

var lemt par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz attiecīgajā administratīvajā teritorijā 

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

vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā 

teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums, un tas ir nepieciešams pašvaldības 

funkciju veikšanai, ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu un finanšu komiteju 

kopējās sēdes (25.05.2010., Protokols Nr.5, 3.§, 1.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

numuru:7058-016-0083, „Uzvaras 2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

sastāvošu no 2 (diviem) zemes gabaliem ar kopējo platību 5,1 ha. 

 (Pielikumā Nr.13 – Izvērsts lēmums, SIA „Crossroads” iesniegums, nekustamā 

īpašuma „Uzvaras 2” zemesgrāmatu apliecības kopija, pirkuma līgums uz 5 lapām.) 

2. atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

numuru:7058-016-0259, „Uzvaras 3”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

sastāvošu no zemes gabala ar kopējo platību 0,2 ha un dzīvojamās mājas. 

 (Pielikumā Nr.14 – Izvērsts lēmums, nekustamā īpašuma „Uzvaras 3” zemesgrāmatu 

apliecības kopija, pirkuma līgums uz 4 lapām.) 
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3. atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

numuru:7058-016-0086, „Lābāni”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

sastāvošu no zemes gabala ar kopējo platību 1,27 ha, dzīvojamās mājas un 

diviem kūts mūriem. 

 (Pielikumā Nr.15 – Izvērsts lēmums, nekustamā īpašuma „Lābāni” zemesgrāmatu 

apliecības kopija, pirkuma līgums uz 4 lapām.) 

 

2. 

Izskata Elitas Markevicas, personas kods:xxx, dzīvo xxx, Kārļa Maizīša, personas 

kods:xxx, dzīvo xxx, pilnvarotās personas iesniegumu (21.05.2010., Reģ.Nr.1-

22/212) ar lūgumu izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz 

nekustamo īpašumu ar kadastra numuru:7058-016-0234, „Vīnavas”, Indrānu pagastā, 

Lubānas novadā, sastāvošu no zemes gabala ar kopējo platību 0,66 ha, dzīvojamās 

mājas, pagraba un divām palīgēkām. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

18.punktu, kurā noteikts, ka tikai vietējās pašvaldības dome var lemt par pirmpirkuma 

tiesību izmantošanu uz attiecīgajā administratīvajā teritorijā pārdodamo nekustamo 

īpašumu un šā likuma 78.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka vietējām pašvaldībām ir 

pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts 

nekustamais īpašums, un tas ir nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, ņemot 

vērā Attīstības un komunālo jautājumu un finanšu komiteju kopējās sēdes 

(25.05.2010., Protokols Nr.5, 3.§, 2.p.) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra 

numuru:7058-016-0234, „Vīnavas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 

sastāvošu no zemes gabala ar kopējo platību 0,66 ha, dzīvojamās mājas, pagraba 

un divām palīgēkām. 

(Pielikumā Nr.16 – Izvērsts lēmums, E.Markevicas iesniegums, pirkuma līguma, 

pilnvaras kopijas uz 4 lapām.) 

  

16.§ 

PAR DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU 

(Ziņo: I.Bodžs) 

 

Izskata Ilgas Putniņas, deklarēta dzīvesvieta xxx, iesniegumu (24.05.2010., Reģ. Nr.1-

22/214) par dzīvojamās platības izīrēšanu. Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta 1.punkta 1.daļas b) sadaļu, kura nosaka, ka 

„pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas maznodrošinātas personas, ar 

kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, ja tās tiek 

izliktas no īrētās dzīvojamās telpas”. Šīs personas ir nodrošināmas pirmām kārtām 

saskaņā ar likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteikto personu loku, ņemot vērā 

Attīstības un komunālo jautājumu un finanšu komiteju kopējās sēdes (25.05.2010., 

Protokols Nr.5, 7.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 
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Sakarā ar krīzes situāciju ģimenē, nodrošināt Ilgu Putniņu, deklarētā dzīvesvieta 

xxx, ar pagaidu dzīvojamo platību Brīvības ielā 34, dzīvoklis 6, Lubānā, Lubānas 

novadā, slēdzot īres līgumu uz 1 gadu ar apsaimniekotāju SIA „Lubānas KP”. 

(Pielikumā Nr.17 – Izvērsts lēmums, Lubānas novada pašvaldības Sociālā dienesta 

18.03.2010. izdotās Izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam 

Nr.10-11/79 kopija uz 2 lapām.) 

 

17.§ 

PAR ZVANA UZSTĀDĪŠANU JAUNAJOS KAPOS  

 (Ziņo: J.Mitjakovs; Debatēs: G.Klikučs, T.Salenieks) 

 

Sakarā ar to, ka nav sagatavota tāme par zvana Jaunos kapos uzstādīšanas izmaksām, 

ja tiek akceptēta skice Nr.4, domes priekšsēdētājs T.Salenieks izsaka priekšlikumu 

apstiprināt finansējumu nepārsniedzot Ls 2000 (divi tūkstoši latus). 

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu un finanšu komiteju kopējās sēdes 

(25.05.2010., Protokols Nr.5, 4.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

1. Akceptēt skici ar Nr.4, kā piemērotāko risinājumu, zvana uzstādīšanai 

Lubānas Jaunajos kapos. 

2. Apstiprināt zvana uzstādīšanas izmaksas Ls 2000 (divi tūkstoši latu) apmērā 

no pašvaldības 2010.gada apstiprinātā budžeta līdzekļiem neparedzētiem 

gadījumiem.  

 

18.§  

IESNIEGUMI 

(Ziņo: T.Salenieks, I.Peilāne) 

 

Izskata novada dziesmu un deju svētku koordinatores Ivetas Peilānes 20.05.2010 

iesniegumu (Reģ.Nr.1-14/237) ar lūgumu rast iespēju finansēt 20 dalībnieku (5.-6. 

klašu deju kolektīvs no Lubānas vidusskolas) ēdināšanu par Ls 100,00 (viens simts 

lati) š.g. 06.jūlijā, kad kolektīvam jāuzstājas X skolēnu dziesmu un deju svētku 

laureātu koncertā, bet ierobežotā valsts finansējuma dēļ šo dalībnieku ēdināšana 

koncerta dienā netiek apmaksāta. Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu un 

finanšu komiteju kopējās sēdes (25.05.2010., Protokols Nr.5, 12.§) lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR - 11 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, 

Guntis Klikučs, Līga Špune, Ilze Kraukle, Laila Ozoliņa, Iveta Peilāne, Inese Lībere, 

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

Lubānas novada dome n o l e m j : 

Segt Lubānas vidusskolas 5.-6. klašu deju kolektīva, kurš piedalīsies X skolēnu 

dziesmu un deju svētku laureātu koncertā Rīgā š.g. 06. jūlijā, izdevumus par 

ēdināšanu par summu līdz Ls 100,00 (viens simts lati) no pašvaldības 2010.gada 

apstiprinātā budžeta neparedzētiem gadījumiem plānotajiem līdzekļiem. 

 

 

 

 

Kārtējā domes sēde plānota š.g. 29.jūnijā. 
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Sēdi slēdz plkst. 17,30. 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs                                                     Tālis Salenieks 

 

Protokolists                                                                                               Diāna Krieva 

 

Parakstīts ____________________________________ 

 

 


