
    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 28.decembrī,                                               Nr. 13

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, 
                           Guntis KLIKUČS,
                           Anita SLUCKA,
                           Rudīte KOLĀTE,
                           Māris VALAINIS,
                           Mārīte KOTĀNE,
                           Līga ŠPUNE,
                           Iveta PEILĀNE,
                           Ilgonis LOSĀNS,
                           Ilze KRAUKLE,
                           Laila OZOLIŅA,
                           Inese LĪBERE, no plkst.14,30 - darba kārtības 1.jautājuma  
                                                    izskatīšanas laikā.
Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors.
Uzaicināti -       Lana KUNCE, Meirānu Kalpaka pamatskolas direktore.

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks atklāj domes sēdi, iepazīstina ar darba kārtību un 
lūdz  izdarīt  izmaiņas  tajā,  iekļaujot  jautājumu  „Par  grozījumiem  Lubānas  novada 
domes  2010.gada  28.oktobrī  apstiprinātajos  saistošajos  noteikumos  Nr.15  „Par 
autoceļu uzturēšanas klasēm Lubānas novadā””.

DARBA KĀRTĪBA:
1. Informācija par aktualitātēm pašvaldības, priekšsēdētāja, izpilddirektora darbā un 

komiteju sēžu jautājumiem.
2. Par grozījumiem 2010.gada budžetā.
3. Par debitoru parādu izslēgšanu no pašvaldības bilances un pārmaksu iekļaušanu 

budžeta ieņēmumos.
4. Par  grozījumiem  2009.gada  30.jūlija  nolikuma  Nr.5  „Nolikums  par  darba 

samaksas  kārtību  un  sociālajām  garantijām  Lubānas  novada  pašvaldībā” 
pielikumā Nr.1 „Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības administrācijas 
un iestāžu darbinieku amatu saraksts”.
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5. Par  SIA  „Alba  5”  Eiropas  Savienības  Kohēzijas  fonda  darbības  programmas 
„Infrastruktūra  un  pakalpojumi”  papildinājuma  3.5.prioritātes  „Vides 
infrastruktūras  un  videi  draudzīgas  enerģētikas  veicināšana”  3.5.1.pasākuma 
„Vides  aizsardzības  infrastruktūra”  3.5.1.2.2.apakšaktivitātes  „Reģionālu 
atkritumu  apsaimniekošanas  sistēmu  attīstība”  ietvaros  realizējamā  projekta 
finansēšanu.

6. Par  pašvaldības  nekustamā  īpašuma  „Dzelzceļa  teritorija”,  Lubānā,  Lubānas 
novadā, atsavināšanu.

7. Par SIA „Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšanu.
8. Par  Lubānas  novada  integrētās  attīstības  programmas  2012.  –  2018.gadam 

izstrādes uzsākšanu.
9. Par  Lubānas  novada  teritorijas  plānojuma  2013.  –  2025.gadam  izstrādes 

uzsākšanu.
10. Par  grozījumiem  2009.gada  30.jūlija  saistošajos  noteikumos  Nr.11  „Lubānas 

novada pašvaldības nolikums”.
11. Par grozījumiem 2008.gada 30.oktobrī  apstiprinātajā  nolikumā Nr.13 „Lubānas 

vidusskolas nolikums”.
12. Par  grozījumiem  2008.gada  26.jūnijā  apstiprinātajā  nolikumā  Nr.11  „Lubānas 

novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas nolikums”.
13. Par zemes jautājumiem.
14. Par  precizējumiem  Lubānas  novada  domes  2010.gada  28.oktobra  saistošajos 

noteikumos Nr.15 „Par autoceļu uzturēšanas klasēm Lubānas novadā”.
15. Iesniegumi.

1.§
INFORMĀCIJA PAR AKTUALITĀTĒM PAŠVALDĪBAS, PRIEKŠSĒDĒTĀJA, 

IZPILDDIREKTORA DARBĀ UN KOMITEJU SĒŽU JAUTĀJUMIEM
 (Ziņo: T.Salenieks, I.Bodžs, M.Kotāne, J.Mitjakovs, L.Ozoliņa)

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē par notikušo sēdi Pašvaldību Savienībā, 
6.decembra  tikšanos  ar  būvniekiem,  kuri  veic  Lubānas  vidusskolas  sporta  zāles 
renovāciju. Saņemta vēstule no novada iedzīvotāja K.Doropoļska par aukstumu viņa 
dzīvoklī un lūgumu izveidot deputātu komisiju, kura apsekotu dzīvokli un konstatētu 
faktu.  Priekšsēdētājs,  nesasaucot  komisiju,  ir  apsekojis  dzīvokli  un  dome  sniegs 
atbildi uz vēstuli. Ir notikusi tikšanās ar novada Meirānu puses iedzīvotājiem, kuras 
laikā  saņemti  nelieli  pārmetumi  par  pašvaldības  darbu.  Noticis  Lubānas  Mākslas 
skolas  Jubilejas  pasākums.  14.decembrī  Rīgā  notikusi  Izglītības  komitejas  sēde. 
Skatīti jautājumi par pedagogu darba algām, pirmklasnieku brīvpusdienām un naudas 
sadalījumu  un  iespējamo  pārdali,  ja  bērns  pusdienas  neēd.  17.decembrī,  Litenē 
notikusi „Albas” sanāksme. Tur skatīts jautājums ir iekļauts arī šodienas domes sēdes 
darba kārtībā. Šis uzņēmums šobrīd strādā ar zaudējumiem. Esam kapitāldaļu turētāji 
un šobrīd no mums tiek prasīts atkal ieguldīt naudu šajā uzņēmumā. Par novada egles 
iedegšanu skvērā.

Deputāte Inese Lībere no plkst.14,30 piedalās domes sēdē.

Par Jaungada sagaidīšanas salūtu 31.decembrī un tā sponsoriem. 21.decembrī notikusi 
Daugavas baseina  upju konsultatīvās  padomes  sēde.  Tās  laikā piedāvāts  iekļauties 
dažādos projektos. Nākošā padomes sēde notiks pie Lubānas ezera – Dabas lieguma 
Lubāna mitrājs  informācijas un konsultatīvajā centrā. 22.decembrī  notikusi novadu 
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pašvaldību  Apvienotās  būvvaldes  sanāksme,  kuras  laikā  sprieda  par  aizvadītās 
sezonas  darbu.  Budžetā  2011.gadam  novadam  varētu  būt  samazinājums  par  5%. 
Pagājušajā gadā tikušas izsniegtas 12 būvatļaujas mūsu novadā. Saņemta vēstule par 
to,  ka  finansējumu  Lubānas  vidusskolas  dabas  zinātņu  kabineta  iekārtojumam 
nepiešķirs. Līdzekļi ir jārod pašiem. Tas nav ne pareizi ne arī lietderīgi, ka naudas 
līdzekļi ir tikuši piešķirti lielajām skolām, bet prasības ir vienādas visām vidusskolām.
Ir problēmas ar policista darbu novadā. Vairākkārt ir zvanīts uz Madonas Policijas 
nodaļu,  lai  to  risinātu.  Nav transporta,  tāpat  arī  degvielas,  lai  policists  nokļūtu uz 
Lubānu. Ir pašvaldības, kuras dod degvielu un arī maksā par nokļūšanu uz darbu. Ir 
pieņemti grozījumi noteikumos par pašvaldības policiju, kas pieļauj vieglāku procesu. 
Pie šī jautājuma ir jāatgriežas sastādot budžetu 2011.gadam. 

Finanšu  komitejā  skatītie  jautājumi  ir  iekļauti  domes  sēdes  darba  kārtībā.  Vēl 
jāpieskaras  pie  jautājuma  par  kārtībnieka  amata  nepieciešamību  novadā,  jeb  arī 
fotokameru izvietošanu. Līdzekļi jāiegulda tā kā tā. Budžets ir izpildījies un viss ir 
nomaksāts.  Nākošā gada budžetā pašvaldībai  būs par apmēram 34 tūkstošiem latu 
mazāk kā šogad.  Janvārī  skatīsim un mēģināsim apstiprināt  2011.gada budžetu.  Ir 
jāatstāj nauda rezervē, lai varam iesaistīties projektos ne tikai eksistēt. Autoceļu fondā 
būs liels līdzekļu samazinājums. Tāpat budžetā ielu un ceļu tīrīšanai jāatstāj vismaz 
Ls 10 tūkstoši gadā. Ir beigušies Oskara Kalpaka ielas 4, Lubānā ēkas atjaunošanas 
darbi. Grīdas varētu likt paši. Būvniecības firma piedāvā veikt papildus darbus pie 
ēkas. 

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs informē par uzsāktajiem projektiem novadā. 
Par ielu un ceļu tīrīšanu – sniegs tiek tīrīts cik tik ir iespējams, lielas sūdzības nav 
bijušas, bet jāsaprot, ka šobrīd ir smagi apstākļi. Bijām ievietojuši sludinājumu par 
automašīnas  Nissan Serena pārdošanu,  bet  neviens  pretendents  nav pieteicies.  Būs 
jāveic norakstīšana. Ūdenssaimniecības projekts tuvojas noslēgumam. Ir zināms jauns 
īpašnieks ēkai Ozolu ielā 11, Lubānā – fiziska persona. Sastādīta tāme Latgales ielas 
grāvja  tīrīšanai.  Tā  sastāda  vairāk  kā  Ls  7000.  Diezin  vai  nākošajā  gadā  to  būtu 
iespējams paveikt?  Tika sagatavots  projekts  divu ēku – PII „Rūķīši”  un „Lubānas 
veselības  un  aprūpes  centrs”  siltināšanai,  bet  tas  nav  guvis  apstiprinājumu,  tomēr 
atbilde  vēl  nav  saņemta.  Iespējams,  ka  nevajadzēja  vienā  projektā  iekļaut  divas 
iestādes.

Attīstības  un komunālo jautājumu komitejas  priekšsēdētājs  Juris  Mitjakovs –  sēdē 
skatītie jautājumi ir iekļauti domes sēdes darba kārtībā. Vienīgi tika skatīts jautājums 
par projektu norisi 2010.gadā. Apmēram puse no iesniegtajiem projektiem ir tikusi 
atbalstīta. 

Izglītības,  kultūras  un sporta komitejas  priekšsēdētāja  Laila Ozoliņa – bez domes 
sēdē iekļautā biedrības „Meirānieši” iesaistīšanās Grundtvig programmā tika izskatīts 
jautājums  par  Tautas  mākslas  kolektīvu  dalību  valsts  plānotajos  pasākumos 
2011.gadā. Tam jāparedz finanšu līdzekļi, sastādot 2011.gada budžetu.

Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas priekšsēdētāja Mārīte Kotāne – 
informē par Sociālā dienesta darbu. Lai veiksmīgi pabeigtu 2010.gadu ir tikuši atrasti 
līdzekļi  budžetā.  Nākamajā  gadā  līdzekļi  ir  jāparedz  lielāki.  Atkārtoti  jāizsludina 
konkurss uz Sociālā darbinieka amatu, jo pretendenti, kuri bija pieteikušies, neatbilda 
prasībām. Jādomā par ēkas Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, telpu paredzēšanu Sociālā 
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dienesta vajadzībām- duša un veļas mazgātava. Šobrīd aktuāli ir padomāt par to, kā 
apsveikt  vientuļos  pensionārus  Ziemassvētkos,  cik lielu  naudas summu tam varam 
atvēlēt? Jāprecizē arī saraksts.  

2.§
PAR GROZĪJUMIEM 2010.GADA BUDŽETĀ

 (Ziņo: I.Logina)

Ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (20.12.2010., Protokols Nr.12, 1.§) lēmumu, 
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 

„Par 2010.gada budžetu””.
2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam,

2.1.  Saistošos  noteikumus  Nr.16  „Grozījumi  saistošajos  noteikumos  Nr.1 
„Par  2010.gada  budžetu””,  triju  darba  dienu  laikā  pēc  to  parakstīšanas 
elektroniskā  veidā  nosūtīt  Reģionālās  attīstības  un  pašvaldību  lietu 
ministrijai;
2..2. Saistošie noteikumi Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 
2010.gada budžetu”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ar 
tiem  var  iepazīties  Lubānas  novada  pašvaldībā,  Tilta  ielā  11,  Lubānā, 
Lubānas novadā un pašvaldības mājas lapā internetā.

(Pielikumā Nr.1 – Saistošie noteikumi Nr.16 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.1  
”Par 2010.gada budžetu”” uz 2 lapām.)

3.§
PAR DEBITORU PARĀDU IZSLĒGŠANU NO PAŠVALDĪBAS BILANCES UN 

PĀRMAKSU IEKĻAUŠANU BUDŽETA IEŅĒMUMOS
(Ziņo: I.Logina)

Iepazīstas  ar  22.12.2010.  Mārtiņa  Puškas,  personas  kods:  xxx,  dzīvo  xxx ,  (Nr.1-
22/511) iesniegumu par parāda norakstīšanu par pašvaldībai piederošo dzīvokli Nr.3 
„Cepurīšu skolā”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Ls 76,41 apmērā. Ņemot vērā to, 
ka ģimene ir mazturīga un audzina daudzus bērnus, M.Puškam nav iespējams segt šo 
parādu. 
Izskata Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 15.12.2010., Nr.1-16 
(17.12.2010., Reģ.Nr.541) iesniegumu par ēdināšanas izdevumu parāda norakstīšanu 
Mārtiņam  Strodam,  bijušajam  audzēknim,  Ls  28,00  apmērā.  M.Strods  vairākkārt 
mainījis dzīves vietu un izglītības iestādes ārpus mūsu novada, uz šo brīdi nav zināma 
viņa atrašanās vieta.
Ņemot vērā iepriekšminēto un Finanšu komitejas sēdes (20.12.2010., Protokols Nr.12, 
2.§) lēmumu, 
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1. Atzīt par bezcerīgiem un izslēgt no bilances šādus debitoru parādus:
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1.1.  Mārtiņa Stroda parādu Ls  28,00 (divdesmit  astoņu latu)  apmērā par 
ēdināšanu Meirānu Kalpaka pamatskolā;
1.2.  Mārtiņa  Puškas,  personas  kods:  xxx,  dzīvo:  xxx,  parādu  Ls  76,41 
(septiņdesmit sešu latu, 41 santīma) apmērā par dzīvojamo telpu īri.

2. Iekļaut  pašvaldības  ieņēmumos  Mika  Upenieka  pārmaksu  Ls  5,40  (piecu 
latu,  40  santīmu)  apmērā  par  ēdināšanu  Meirānu  Kalpaka  pamatskolā 
sakarā ar to, ka ģimene izbraukusi no valsts.

3. Noraidīt Lubānas pirmskolas izglītības iestādes „Rūķīši” vadītājas Astrīdas 
Somas  16.12.2010.,  Nr.1-10/26  (Reģ.Nr.1-14/539)  iesniegumu  par  Montas 
Ščuckas  un  Ronalda  Ščucka  ēdināšanas  maksas  parāda  norakstīšanu  par 
kopējo summu Ls 113,81 (viens simts trīspadsmit latu, 81 santīma) apmērā. 

4.§
PAR GROZĪJUMIEM  2009.GADA  30.JŪLIJA  NOLIKUMA  Nr.5  „NOLIKUMS 
PAR  DARBA  SAMAKSAS  KĀRTĪBU  UN  SOCIĀLAJĀM  GARANTIJĀM 
LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ” PIELIKUMĀ Nr.1 „LUBĀNAS NOVADA 
DOMES AMATPERSONU, PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS UN IESTĀŽU 
DARBINIEKU AMATU SARAKSTS”

 (Ziņo: I.Bodžs, I.Lībere)

Ņemot vērā Lubānas novada Sociālā dienesta direktores I. Līberes 17.12.2010., Nr.1-
1/214  (Reģ.Nr.1-14/546)  iesniegumu  par  izmaiņām  iestādes  darbinieku  amatu 
sarakstā,  kuras  veiktas,  pamatojoties  uz  2009.gada  12.februāra  MK  noteikumiem 
Nr.60  „Noteikumi  par  obligātajām  prasībām  ārstniecības  iestādēm  un  to 
struktūrvienībām.”, iestādei ir noslēgts līgums ar Norēķinu valsts centru par ķirurga 
darba finansējumu 2010.gada novembrim un decembrim par kopējo summu Ls 150,00 
apmērā.
Saskaņā ar Finanšu komitejas (20.12.2010., Protokols Nr.12, 6.§, 1.p.) lēmumu, 
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1. Izveidot  ķirurga  ārsta  amata  vienību  0,1  likmes  ar  darba  samaksu  pēc 

punktu sistēmas, sākot ar 2011.g.1.janvāri.
2. Samazināt sociālās aprūpes nodaļas sanitāra amata likmes no 2,0 uz 1,5.
3. Sakarā  ar  sanitāru  amata  likmes  samazinājumu  par  0,5  vienībām, 

paaugstināt aprūpētāju amatalgu no Ls 204,00 (divi simti četri  lati,  nulle 
santīmi) uz Ls 215,00 (divi simti piecpadsmit lati, nulle santīmi).

4. Veikt sekojošas izmaiņas 2009.gada 30.jūlija nolikuma Nr.5 „Nolikums par 
darba  samaksas  kārtību  un  sociālajām  garantijām  Lubānas  novada 
pašvaldībā”  pielikumā  Nr.1  „Lubānas  novada  domes  amatpersonu, 
pašvaldības  administrācijas  un  iestāžu  darbinieku  amatu  saraksts”  ar 
2011.gada 1.janvāri:

Lubānas novada sociālais dienests:  
Nr.p.k. Amata nosaukums Profesiju 

klasifikatora 
kods

Amata algas likme 
vai stundas tarifa 
likme

Amata 
vienība

1. Ķirurgs 2212 61 Pēc  punktu 0,1
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sistēmas
2. Sanitārs 5132 02 180 1,5

3. Aprūpētājs 5133 03  215 4,5

5.§
PAR SIA „ALBA 5” EIROPAS SAVIENĪBAS KOHĒZIJAS FONDA DARBĪBAS 

PROGRAMMAS „INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI” PAPILDINĀJUMA 
3.5.PRIORITĀTES „VIDES INFRASTRUKTŪRAS UN VIDEI DRAUDZĪGAS 

ENERĢĒTIKAS VEICINĀŠANA” 3.5.1.PASĀKUMA „VIDES AIZSARDZĪBAS 
INFRASTRUKTŪRA” 3.5.1.2.2.APAKŠAKTIVITĀTES „REĢIONĀLU 

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SISTĒMU ATTĪSTĪBA” IETVAROS 
REALIZĒJAMĀ PROJEKTA FINANSĒŠANU

(Ziņo: I.Bodžs; Debatēs: T.Salenieks, I.Lībere, L.Ozoliņa, I.Kraukle, J.Mitjakovs)

Pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs informē deputātus par SIA „Alba 5” 2010.gada 
21.decembra  vēstuli  Nr.1-18/437  (Reģ.Nr.1-24/554)  par  „Malienas  reģionālā 
atkritumu  apsaimniekošanas  plāna  2008.-2013.gadam”  grozījumiem  un  projekta 
finansējuma nodrošināšanu. 
SIA  „Alba  5”  ir  uzsākusi  ES  KF  darbības  programmas  „Infrastruktūra  un 
pakalpojumi” papildinājuma 3.5.prioritātes „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas 
enerģētikas  veicināšana”  3.5.1.pasākuma  „Vides  aizsardzības  infrastruktūra” 
3.5.1.2.2.apakšaktivitātes  „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” 
ietvaros  realizējamā  projekta  iesnieguma  sagatavošanu  aktivitātes  īstenošanai 
Malienas atkritumu apsaimniekošanas reģionā.
Uz šo brīdi ir sagatavots projekta TEP (izpildītājs SIA „GEO Consultants”), kurā ir 
apzināti  aktuālākie  un neatliekamie  pasākumi,  kuru  realizācija  projekta  ietvaros  ir 
nepieciešama reģionālā atkritumu apsaimniekošanas poligona ”Kaudzītes” sekmīgai 
ekspluatācijai un saistošo normatīvo aktu prasību, atkritumu apsaimniekošanas jomā 
izpildei:

1. reversās osmozes iekārtu būvniecība;
2. sadzīves atkritumu mehāniskās priekšapstrādes kompleksa būvniecība.

Tiek izskatītas divas alternatīvas:
„1”  alternatīva  (optimālais  investīciju  scenārijs  -  reversās  osmozes  iekārtu 
būvniecība,  gan  sadzīves  atkritumu  mehāniskās  priekšapstrādes  kompleksa 
būvniecība), kas uzskatāma par prioritāro programmu un „2” alternatīva (minimālais 
investīciju  scenārijs  -  tikai  reversās  osmozes  iekārtu  būvniecība),  investīciju 
izmaksas, kā arī investīciju apgūšanas posmi un termiņi.
Debatēs: Domes  priekšsēdētājs  T.Salenieks –  Lai  šos  izdevumus  segtu  ir  jāņem 
kredīti  pašvaldībām,  kurām jau tā  neklājas  viegli,  vai  arī  uzņēmums  paaugstinās 
tarifus un tad tas jau skars tieši iedzīvotājus. Lēmumu ir grūti pieņemt, ja nav zināms 
cik lieli  finanšu līdzekļi  ir  nepieciešami.  Ir  jābalso par  jautājuma būtību,  vai  nu 
atbalstām vai nē. 
Deputāte I.Lībere – Atkritumu izvešanas tarifam arī jābūt saprātīgam. Nevar uzkraut 
iedzīvotājiem lielus izdevumus.
Deputāti  T.Salenieks,  I.Lībere,  L.Ozoliņa,  I.Kraukle,  J.Mitjakovs ierosina  atlikt 
jautājuma izskatīšanu un, ja nepieciešams, sasaukt ārkārtas sēdi janvāra mēnesī, līdz 
būs zināms precīzs nepieciešamais finansējums.

 (Pielikumā Nr.2 – Projekta finansēšanas shēmas uz 1 lapas.)
Jautājums nav skatīts komiteju sēdēs.
Par šo jautājumu deputāti nebalso un lēmumu nepieņem.
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6.§
PAR PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „DZELZCEĻA TERITORIJA”, 

LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, ATSAVINĀŠANU
 (Ziņo: I.Bodžs; Debatēs: T.Salenieks, J.Mitjakovs)

Sakarā ar novada domes 2010.gada 25.novembra sēdes (Protokols Nr.12, 12.§, 2.p.) 
lēmumu  par  neapbūvēta  zemes  gabala  „Dzelzceļa  teritorija”,  Lubānā,  Lubānas 
novadā,  otrās  zemes  vienības  atsavināšanu,  ņemot  vērā  Finanšu  komitejas  sēdes 
(20.12.2010., Protokols Nr.12, 5.§) un saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu 
komitejas sēdes (20.12.2010., Protokols Nr.12, 4.§) lēmumiem,
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1. Atsavināt atklātā izsolē par latiem neapbūvētu objekta „Dzelzceļa teritorija”, 

Lubānā,  Lubānas  novadā,  zemes  vienību  25005  m²  platībā  ar  kadastra 
apzīmējumu:7013 005 0110.

2. Apstiprināt  objekta  nosacīto  cenu  Ls  3950  (trīs  tūkstoši  deviņi  simti 
piecdesmit lati).

3. Izsoles organizēšanu uzdot pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Bodžam.

7.§
PAR SIA „LUBĀNAS KP” PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANU

(Ziņo: I.Bodžs)

Pamatojoties  uz  2008.gada  21.novembra  Civiltiesiskā  līguma  starp  Latvijas 
Republikas  Vides  ministriju,  Lubānas  novada  pašvaldību  un  SIA  „Lubānas  KP” 
nosacījumiem par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu  attīstība  Lubānā”  īstenošanu,  pašvaldība  veica  naudas  līdzekļu 
ieguldījumu SIA „Lubānas KP” pamatkapitālā LVL 55 119 (piecdesmit pieci tūkstoši 
viens simts deviņpadsmit lati) apmērā.
Lubānas novada pašvaldība ir SIA „Lubānas KP” kapitāla daļu turētājs 100 procentu 
apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un 
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 43.pantu, Komerclikuma 151. un 
152., 196.-198.pantiem, saskaņā ar Finanšu komitejas (20.12.2010., Protokols Nr.12, 
5.§) lēmumu, 
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1. Palielināt SIA „Lubānas KP” (Reģ.Nr.45403005405) pamatkapitālu par LVL 

55  119  (piecdesmit  pieci  tūkstoši  viens  simts  deviņpadsmit  latiem),  veicot 
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naudas  līdzekļu  ieguldījumu  LVL  55  119  (piecdesmit  pieci  tūkstoši  viens 
simts deviņpadsmit latu) apmērā.

2. Grozīt SIA „Lubānas KP” statūtu 5. un 6.punktu un apstiprināt šos statūtu 
grozījumus pievienotajā redakcijā. 

3. Apstiprināt  SIA  „Lubānas  KP”  pamatkapitālu  LVL  651 710  (seši  simti 
piecdesmit  viens  tūkstotis  septiņi  simti  desmit  lati)  apmērā,  kas  sadalīts 
651 710 (seši simti piecdesmit viens tūkstotis septiņi simti desmit) daļās.

4. Apstiprināt SIA „Lubānas KP” pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā.
5. Uzdot  kapitāla  daļu  turētāja  pārstāvim,  novada  domes  priekšsēdētājam 

Tālim  Saleniekam,  SIA  „Lubānas  KP”  dalībnieku  sapulcē  balsot  „PAR” 
jautājumā  par  pamatkapitāla  palielināšanu,  statūtu  grozīšanu  un  statūtu 
jaunajā redakcijā apstiprināšanu.

(Pielikumā Nr.3 – SIA „Lubānas KP” statūti jaunā redakcijā uz 2 lapām.)

8.§
PAR LUBĀNAS NOVADA INTEGRĒTĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. – 

2018.GADAM IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
 (Ziņo: I.Bodžs; Debatēs: L.Ozoliņa)

Pamatojoties uz Reģionālās attīstības likuma 13.panta 1. punktu un pārejas noteikumu 
17. pantu, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.12.2010., 
Protokols Nr.12, 2.§., 1.p.) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1. Uzsākt Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam 

izstrādi.
2. Par  attīstības  programmas  izstrādes  vadītāju  apstiprināt  pašvaldības 

izpilddirektoru Ivaru Bodžu.
3. Apstiprināt darba uzdevumu. 
(Pielikumā  Nr.4  –  Darba  uzdevums  Lubānas  novada  integrētās  attīstības  
programmas 2012. – 2018.gadam izstrādei uz 7 lapām.)

9.§
PAR LUBĀNAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013. – 2025.GADAM 

IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
(Ziņo: I.Bodžs; Debatēs: L.Ozoliņa, T.Salenieks)

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 11., 18.,32.,33. un 35.punktu, saskaņā ar 
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.12.2010., Protokols Nr.12, 2.§., 
2.p.) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1. Uzsākt Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam izstrādi.
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2. Par  teritorijas  plānojuma  izstrādes  vadītāju  apstiprināt  pašvaldības 
izpilddirektoru Ivaru Bodžu.

3. Apstiprināt darba uzdevumu.
4. Izstrādes  vadītājam  sagatavot  paziņojumu  par  teritorijas  plānojuma 

izstrādes uzsākšanu.
 (Pielikumā  Nr.5  –  Darba  uzdevums  Lubānas  novada  integrētās  attīstības  
programmas 2012. – 2018.gadam izstrādei uz 7 lapām.)

10.§
PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA 30.JŪLIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS 

Nr.11 „LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
 (Ziņo: I.Bodžs)

Sakarā ar vairākiem iepriekš pieņemtiem domes lēmumiem, kā arī pamatojoties uz 
2010.gada 17.jūnija grozījumiem likumā „Par pašvaldībām”, saskaņā ar Attīstības un 
komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.12.2010., Protokols Nr.12, 5.§.) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :

1. Apstiprināt  saistošos  noteikumus  Nr.17  „Par  grozījumiem 
Lubānas  novada  pašvaldības  2009.gada  30.jūlija  saistošajos  noteikumos 
Nr.11 „Lubānas novada pašvaldības nolikums””.
2. Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām”46.punktam,
2.1.  Saistošos  noteikumus  Nr.17  „Par  grozījumiem  Lubānas  novada 
pašvaldības  2009.gada  30.jūlija  saistošajos  noteikumos  Nr.11  „Lubānas 
novada pašvaldības nolikums”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
elektroniskā vai rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijai;
2.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

(Pielikumā  Nr.6  – Paskaidrojuma  raksts  un  saistošie  noteikumi  Nr.17  „Par  
grozījumiem Lubānas novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos  
Nr.11 „Lubānas novada pašvaldības nolikums”” uz 2 lapām.)

11.§
PAR GROZĪJUMIEM 2008.GADA 30.OKTOBRĪ APSTIPRINĀTAJĀ NOLIKUMĀ 

Nr.13 „LUBĀNAS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS”
(Ziņo: T.Salenieks; Debatēs: A.Slucka, I.Peilāne, L.Ozoliņa, M.Kotāne)

Saskaņā  ar  jaunajiem  MK  noteikumiem  par  dokumentu  sagatavošanas  un 
noformēšanas kārtību, kā arī  MK 22.10.2010. noteikumiem Nr.822, iepazīstoties ar 
Lubānas vidusskolas 21.12.2010. iesniegumu Nr.1-12/26 (Reģ.Nr. 1-14/552),
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
Apstiprināt  grozījumus  2008.gada  30.oktobrī  apstiprinātajā  nolikumā  Nr.13 
„Lubānas vidusskolas nolikums”.
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(Pielikumā Nr.7 – Grozījumi un 2008.gada 30.oktobrī apstiprinātais nolikums Nr.13  
„Lubānas vidusskolas nolikums” ar izdarītajiem grozījumiem uz 7 lapām.)

12.§
PAR GROZĪJUMIEM 2008.GADA 26.JŪNIJĀ APSTIPRINĀTAJĀ NOLIKUMĀ 
Nr.11 „LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DZIMTSARAKSTU NODAĻAS 

NOLIKUMS”
 (Ziņo: M.Kotāne)

Saskaņā  ar  jaunajiem  MK  noteikumiem  par  dokumentu  sagatavošanas  un 
noformēšanas  kārtību,  kā  arī  neprecizitātēm  2008.gada  26.jūnijā  apstiprinātajā 
dzimtsarakstu  nodaļas  nolikumā,  ņemot  vērā  Attīstības  un  komunālo  jautājumu 
komitejas sēdes (20.12.2010., Protokols Nr.12, 7.§) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
Apstiprināt  grozījumus  2008.gada  26.jūnijā  apstiprinātajā  nolikumā  Nr.11 
„Lubānas novada pašvaldības dzimtsarakstu nodaļas nolikums”.
(Pielikumā Nr.8 – Grozījumi un 2008.gada 26.jūnijā apstiprinātais nolikums Nr.11  
„Lubānas  novada  pašvaldības  dzimtsarakstu  nodaļas  nolikums”  ar  izdarītajiem  
grozījumiem uz 3 lapām.)

13.§
PAR ZEMES JAUTĀJUMIEM

(Ziņo: I.Bodžs)

1. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Paulīnai Ādminei uz zemi „Fondiņi”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Paulīnai Ādminei uz zemi 
„Fondiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Izvērtē Lubānas novada domes rīcībā 
esošo informāciju,  kā arī  ar  lietu  saistītos  apstākļus,  pamatojas  uz VZD Zemgales 
reģionālās nodaļas 2010.gada 27.augusta iesniegto informāciju (dokumenta Nr.2-04-
Z/339)  par  Lauku  zemes  izpircēju  reģistrā  iekļautajām  nekustamā  īpašuma  valsts 
kadastra  informācijas  sistēmā  reģistrētajām  lietošanā  esošajām  zemes  vienībām, 
kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai  nekustamā īpašuma valsts  kadastra 
informācijas sistēmā iesniegts zemes robežu plāns un līdz 2010.gada 31.maijam nav 
iesniegts  iesniegums  lēmuma  pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par 
samaksu.  Izvērtē  iepriekš  minēto,  pamatojas  uz  „Valsts  un  pašvaldību  īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 
kur teikts, ka fiziskām un juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja 
23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta teritoriālajai 
struktūrvienībai  nav  iesniegts  iesniegums  un  attiecīgie  dokumenti  lēmuma 
pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par  samaksu  vai  saņemts  atteikums 
izpirkt (pirkt) zemi, 25.panta 2.daļu, kur teikts, ka persona, kurai zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesības izbeidzas saskaņā ar šī likuma 25.panta 1.daļu, iegūst zemes nomas 
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas viena gada laikā no zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas šai gadījumā ir līdz 2011.gada 
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1.jūnijam,  pamatojoties  uz  MK  noteikumiem  Nr.644  „Noteikumi  par  neizpirktās 
lauku  apvidu  zemes  nomas  līguma  noslēgšanas  un  nomas  maksas  aprēķināšanas 
kārtību” 3.punktu, kur teikts, ka pašvaldība ziņas par personām, kuras ir ieguvušas 
zemes nomas pirmtiesības iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas, ņemot 
vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.12.2010., Protokols Nr.12, 
3.§, 1.p.) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Paulīnai  Ādminei,  personas  kods: xxx, 

deklarētā  dzīvesvieta:  xxx,  uz  nekustamo  īpašumu  „Fondiņi”,  kadastra 
numurs: 7058-016-0088, 1,96 ha platībā un kadastra numurs: 7058-016-0274, 
1,1 ha platībā;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta  iela  11,  Lubāna,  Lubānas  novads,  piekrīt  zemes  gabali  ar  kadastra 
numuru:  7058-016-0088,  1,96  ha  platībā  un  kadastra  numuru:  7058-016-
0274, 1,1 ha platībā;

3. piedāvāt Paulīnai Ādminei slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minētajiem 
zemes gabaliem uz visu viņas lietošanā bijušo zemi vai daļu no tās, un lūgt 
sniegt  Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi  rakstveidā  līdz 
2011.gada 31.maijam.

(Pielikumā Nr.9 – VZD Zemgales reģionālās nodaļas 27.08.2010. vēstule Nr.2-04-
Z/339;  Pārskata  saraksts  par  LZIR  iekļautajām  NĪVKR  IS  reģistrētajām  zemes  
vienībām, par kurām līdz 31.08.2009. reģistrācijai NĪVK IS iesniegts zemes robežu  
plāns un līdz 31.05.2010. nav iesniegts iesniegums lēmuma pieņemšanai īpašumā par  
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu; Izvērsts lēmums uz 5 lapām.)

2. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Irinai Rakūnei uz zemi „Lazdiņas 1”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

Izskata  jautājumu par  zemes  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  Irinai  Rakūnei  uz  zemi 
„Lazdiņas 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Izvērtē Lubānas novada domes rīcībā 
esošo informāciju,  kā arī  ar  lietu  saistītos  apstākļus,  pamatojas  uz VZD Zemgales 
reģionālās nodaļas 2010.gada 27.augusta iesniegto informāciju (dokumenta Nr.2-04-
Z/339)  par  Lauku  zemes  izpircēju  reģistrā  iekļautajām  nekustamā  īpašuma  valsts 
kadastra  informācijas  sistēmā  reģistrētajām  lietošanā  esošajām  zemes  vienībām, 
kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai  nekustamā īpašuma valsts  kadastra 
informācijas sistēmā iesniegts zemes robežu plāns un līdz 2010.gada 31.maijam nav 
iesniegts  iesniegums  lēmuma  pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par 
samaksu.  Izvērtē  iepriekš  minēto,  pamatojas  uz  „Valsts  un  pašvaldību  īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 
kur teikts, ka fiziskām un juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja 
23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta teritoriālajai 
struktūrvienībai  nav  iesniegts  iesniegums  un  attiecīgie  dokumenti  lēmuma 
pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par  samaksu  vai  saņemts  atteikums 
izpirkt (pirkt) zemi, 25.panta 2.daļu, kur teikts, ka persona, kurai zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesības izbeidzas saskaņā ar šī likuma 25.panta 1.daļu, iegūst zemes nomas 
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pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas viena gada laikā no zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas šai gadījumā ir līdz 2011.gada 
1.jūnijam, pamatojas uz MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku 
apvidu zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 
3.punktu,  kur  teikts,  ka  pašvaldība  ziņas  par  personām,  kuras  ir  ieguvušas  zemes 
nomas pirmtiesības iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas,  ņemot vērā 
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.12.2010., Protokols Nr.12, 3.§, 
2.p.) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1. izbeigt zemes lietošanas tiesības Irinai Rakūnei, personas kods: xxx, deklarētā 

dzīvesvieta:  xxx,  uz  nekustamo īpašumu „Lazdiņas  1”,  kadastra  numurs: 
7058-001-0122, 5,22 ha platībā;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta  iela  11,  Lubāna,  Lubānas  novads,  piekrīt  zemes  gabals  ar  kadastra 
numuru: 7058-001-0122, 5,22 ha platībā;

3. piedāvāt Irinai Rakūnei slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto zemes 
gabalu uz visu viņas lietošanā bijušo zemi vai  daļu no šīs  zemes,  un lūgt 
sniegt  Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi  rakstveidā  līdz 
2011.gada 31.maijam.

(Pielikumā Nr.10 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valdim Ločmelim uz zemi „Cepurītes 
2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valdim Ločmelim uz zemi 
„Cepurītes  2”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā.  Izvērtē  Lubānas  novada  domes 
rīcībā  esošo  informāciju,  kā  arī  ar  lietu  saistītos  apstākļus,  pamatojas  uz  VZD 
Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 27.augusta iesniegto informāciju (dokumenta 
Nr.2-04-Z/339) par Lauku zemes izpircēju reģistrā iekļautajām nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām lietošanā esošajām zemes vienībām, 
kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai  nekustamā īpašuma valsts  kadastra 
informācijas sistēmā iesniegts zemes robežu plāns un līdz 2010.gada 31.maijam nav 
iesniegts  iesniegums  lēmuma  pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par 
samaksu.  Izvērtē  iepriekš  minēto,  pamatojas  uz  „Valsts  un  pašvaldību  īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 
kur teikts, ka fiziskām un juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja 
23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta teritoriālajai 
struktūrvienībai  nav  iesniegts  iesniegums  un  attiecīgie  dokumenti  lēmuma 
pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par  samaksu  vai  saņemts  atteikums 
izpirkt (pirkt) zemi, 25.panta 2.daļu, kur teikts, ka persona, kurai zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesības izbeidzas saskaņā ar šī likuma 25.panta 1.daļu, iegūst zemes nomas 
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas viena gada laikā no zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas šai gadījumā ir līdz 2011.gada 
1.jūnijam, pamatojas uz MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku 
apvidu zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 
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3.punktu,  kur  teikts,  ka  pašvaldība  ziņas  par  personām,  kuras  ir  ieguvušas  zemes 
nomas pirmtiesības iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas, ņemot vērā 
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.12.2010., Protokols Nr.12, 3.§, 
3.p.) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Valdim  Ločmelim,  personas  kods:  xxx, 

deklarētā  dzīvesvieta:  xxx,  Rīga,  uz  nekustamo  īpašumu  „Cepurītes  2”, 
kadastra numurs: 7058-005-0066, 0,99 ha platībā;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta  iela  11,  Lubāna,  Lubānas  novads,  piekrīt  zemes  gabals  ar  kadastra 
numuru: 7058-005-0066, 0,99 ha platībā;

3.  piedāvāt Valdim Ločmelim slēgt  zemes nomas līgumu par augstāk minēto 
zemes gabalu uz visu viņa lietošanā bijušo zemi vai daļu no šīs zemes, un lūgt 
sniegt  Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi  rakstveidā  līdz 
2011.gada 31.maijam.

(Pielikumā Nr.11 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

4. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Mirdzai Pelēcei uz zemi „Dumbrāji”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Mirdzai Pelēcei  uz zemi 
„Dumbrāji”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Izvērtē Lubānas novada domes rīcībā 
esošo informāciju,  kā arī  ar  lietu  saistītos  apstākļus,  pamatojas  uz VZD Zemgales 
reģionālās nodaļas 2010.gada 27.augusta iesniegto informāciju (dokumenta Nr.2-04-
Z/339)  par  Lauku  zemes  izpircēju  reģistrā  iekļautajām  nekustamā  īpašuma  valsts 
kadastra  informācijas  sistēmā  reģistrētajām  lietošanā  esošajām  zemes  vienībām, 
kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai  nekustamā īpašuma valsts  kadastra 
informācijas sistēmā iesniegts zemes robežu plāns un līdz 2010.gada 31.maijam nav 
iesniegts  iesniegums  lēmuma  pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par 
samaksu.  Izvērtē  iepriekš  minēto,  pamatojas  uz  „Valsts  un  pašvaldību  īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 
kur teikts, ka fiziskām un juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja 
23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta teritoriālajai 
struktūrvienībai  nav  iesniegts  iesniegums  un  attiecīgie  dokumenti  lēmuma 
pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par  samaksu  vai  saņemts  atteikums 
izpirkt (pirkt) zemi, 25.panta 2.daļu, kur teikts, ka persona, kurai zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesības izbeidzas saskaņā ar šī likuma 25.panta 1.daļu, iegūst zemes nomas 
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas viena gada laikā no zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas šai gadījumā ir līdz 2011.gada 
1.jūnijam, pamatojas uz MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku 
apvidu zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 
3.punktu,  kur  teikts,  ka  pašvaldība  ziņas  par  personām,  kuras  ir  ieguvušas  zemes 
nomas pirmtiesības iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas,  ņemot vērā 
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.12.2010., Protokols Nr.12, 3.§, 
4.p.) lēmumu,
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atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Mirdzai  Pelēcei,  personas  kods:  xxx, 

deklarētā  dzīvesvieta:  xxx,  uz  ½  domājamo daļu  no  nekustamā  īpašuma 
„Dumbrāji”, t.i., uz zemi 0,175 ha platībā, kadastra numurs: 7058-019-0029;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, piekrīt ½ domājamā daļa no zemes 
gabala ar kadastra numuru: 7058-019-0029, 0,175 ha;

3. piedāvāt Mirdzai Pelēcei slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto zemes 
platību,  un  lūgt  sniegt  Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi 
rakstveidā līdz 2011.gada 31.maijam.

(Pielikumā Nr.12 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Guntai Jurkovskai uz zemi „Matīsi”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Guntai Jurkovskai uz zemi 
„Matīsi”,  Indrānu pagastā,  Lubānas  novadā.  Izvērtē  Lubānas  novada domes  rīcībā 
esošo informāciju,  kā arī  ar  lietu  saistītos  apstākļus,  pamatojas  uz VZD Zemgales 
reģionālās nodaļas 2010.gada 27.augusta iesniegto informāciju (dokumenta Nr.2-04-
Z/339)  par  Lauku  zemes  izpircēju  reģistrā  iekļautajām  nekustamā  īpašuma  valsts 
kadastra  informācijas  sistēmā  reģistrētajām  lietošanā  esošajām  zemes  vienībām, 
kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai  nekustamā īpašuma valsts  kadastra 
informācijas sistēmā iesniegts zemes robežu plāns un līdz 2010.gada 31.maijam nav 
iesniegts  iesniegums  lēmuma  pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par 
samaksu.  Izvērtē  iepriekš  minēto,  pamatojas  uz  „Valsts  un  pašvaldību  īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 
kur teikts, ka fiziskām un juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja 
23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta teritoriālajai 
struktūrvienībai  nav  iesniegts  iesniegums  un  attiecīgie  dokumenti  lēmuma 
pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par  samaksu  vai  saņemts  atteikums 
izpirkt (pirkt) zemi, 25.panta 2.daļu, kur teikts, ka persona, kurai zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesības izbeidzas saskaņā ar šī likuma 25.panta 1.daļu, iegūst zemes nomas 
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas viena gada laikā no zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas šai gadījumā ir līdz 2011.gada 
1.jūnijam, pamatojas uz MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku 
apvidu zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 
3.punktu,  kur  teikts,  ka  pašvaldība  ziņas  par  personām,  kuras  ir  ieguvušas  zemes 
nomas pirmtiesības iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas,  ņemot vērā 
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.12.2010., Protokols Nr.12, 3.§, 
5.p.) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
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1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Guntai  Jurkovskai,  personas  kods:  xxx, 
deklarētā  dzīvesvieta:  xxx,  uz  nekustamo  īpašumu  „Matīsi”,  kadastra 
numurs: 7058-004-0140, 4,49 ha platībā;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta  iela  11,  Lubāna,  Lubānas  novads,  piekrīt  zemes  gabals  ar  kadastra 
numuru: 7058-004-0140, 4,49 ha platībā;

3.3. piedāvāt Guntai Jurkovskai slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto 
zemes gabalu uz visu viņas lietošanā bijušo zemi vai daļu no šīs zemes, un 
lūgt  sniegt  Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi  rakstveidā  līdz 
2011.gada 31.maijam.

(Pielikumā Nr.13 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

6. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Anitai Baumanei uz zemi „Alīdas”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Anitai Baumanei uz zemi 
„Alīdas”,  Indrānu pagastā,  Lubānas  novadā.  Izvērtē  Lubānas  novada domes  rīcībā 
esošo informāciju,  kā arī  ar  lietu  saistītos  apstākļus,  pamatojas  uz VZD Zemgales 
reģionālās nodaļas 2010.gada 27.augusta iesniegto informāciju (dokumenta Nr.2-04-
Z/339)  par  Lauku  zemes  izpircēju  reģistrā  iekļautajām  nekustamā  īpašuma  valsts 
kadastra  informācijas  sistēmā  reģistrētajām  lietošanā  esošajām  zemes  vienībām, 
kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai  nekustamā īpašuma valsts  kadastra 
informācijas sistēmā iesniegts zemes robežu plāns un līdz 2010.gada 31.maijam nav 
iesniegts  iesniegums  lēmuma  pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par 
samaksu.  Izvērtē  iepriekš  minēto,  pamatojas  uz  „Valsts  un  pašvaldību  īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 
kur teikts, ka fiziskām un juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja 
23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta teritoriālajai 
struktūrvienībai  nav  iesniegts  iesniegums  un  attiecīgie  dokumenti  lēmuma 
pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par  samaksu  vai  saņemts  atteikums 
izpirkt (pirkt) zemi, 25.panta 2.daļu, kur teikts, ka persona, kurai zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesības izbeidzas saskaņā ar šī likuma 25.panta 1.daļu, iegūst zemes nomas 
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas viena gada laikā no zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas šai gadījumā ir līdz 2011.gada 
1.jūnijam, pamatojas uz MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku 
apvidu zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 
3.punktu,  kur  teikts,  ka  pašvaldība  ziņas  par  personām,  kuras  ir  ieguvušas  zemes 
nomas pirmtiesības iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas, ņemot vērā 
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.12.2010., Protokols Nr.12, 3.§, 
6.p.) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Anitai  Baumanei,  personas  kods:  xxx, 

deklarētā dzīvesvieta: xxx, uz nekustamo īpašumu „Alīdas”, 1.zemes vienības 
kadastra  numurs:  7058-001-0129,  2,13  ha  platībā,  2.zemes  vienība  ar 
kadastra  numuru:  7058-004-0165,  0,4728  ha  platībā,  3.zemes  vienība  ar 
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kadastra  numuru:  7058-005-0108,  0,903  ha  platībā,  4.zemes  vienība  ar 
kadastra numuru: 7058-016-0227, 0,8661 ha platībā;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, piekrīt zemes gabali - zemes vienība 
ar  kadastra  numuru:  7058-001-0129,  2,13  ha  platībā,  zemes  vienība  ar 
kadastra  numuru:  7058-004-0165,  0,4728  ha  platībā,  zemes  vienība  ar 
kadastra  numuru:  7058-005-0108,  0,903  ha  platībā,  zemes  vienība  ar 
kadastra numuru: 7058-016-0227, 0,8661 ha platībā;

3. piedāvāt Anitai Baumanei slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minētajiem 
zemes gabaliem uz visu viņas lietošanā bijušo zemi vai daļu no tās, un lūgt 
sniegt  Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi  rakstveidā  līdz 
2011.gada 31.maijam.

(Pielikumā Nr.14 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Pēterim Apaļajam uz zemi „Vizuļi”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Pēterim Apaļajam uz zemi 
„Vizuļi”,  Indrānu pagastā,  Lubānas  novadā.  Izvērtē  Lubānas  novada domes  rīcībā 
esošo informāciju,  kā arī  ar  lietu  saistītos  apstākļus,  pamatojas  uz VZD Zemgales 
reģionālās nodaļas 2010.gada 27.augusta iesniegto informāciju (dokumenta Nr.2-04-
Z/339)  par  Lauku  zemes  izpircēju  reģistrā  iekļautajām  nekustamā  īpašuma  valsts 
kadastra  informācijas  sistēmā  reģistrētajām  lietošanā  esošajām  zemes  vienībām, 
kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai  nekustamā īpašuma valsts  kadastra 
informācijas sistēmā iesniegts zemes robežu plāns un līdz 2010.gada 31.maijam nav 
iesniegts  iesniegums  lēmuma  pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par 
samaksu.  Izvērtē  iepriekš  minēto,  pamatojas  uz  „Valsts  un  pašvaldību  īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 
kur teikts, ka fiziskām un juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja 
23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta teritoriālajai 
struktūrvienībai  nav  iesniegts  iesniegums  un  attiecīgie  dokumenti  lēmuma 
pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par  samaksu  vai  saņemts  atteikums 
izpirkt (pirkt) zemi, 25.panta 2.daļu, kur teikts, ka persona, kurai zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesības izbeidzas saskaņā ar šī likuma 25.panta 1.daļu, iegūst zemes nomas 
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas viena gada laikā no zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas šai gadījumā ir līdz 2011.gada 
1.jūnijam, pamatojas uz MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku 
apvidu zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 
3.punktu,  kur  teikts,  ka  pašvaldība  ziņas  par  personām,  kuras  ir  ieguvušas  zemes 
nomas pirmtiesības iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas,  ņemot vērā 
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.12.2010., Protokols Nr.12, 3.§, 
7.p.) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
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1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Pēterim  Apaļajam,  personas  kods: xxx, 
deklarētā  dzīvesvieta:  xxx,  uz  nekustamo  īpašumu  „Vizuļi”,  kadastra 
numurs: 7058-011-0062, 6,5 ha platībā;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta  iela  11,  Lubāna,  Lubānas  novads,  piekrīt  zemes  gabals  ar  kadastra 
numuru: 7058-011-0062, 6,5 ha platībā;

3.  piedāvāt Pēterim Apaļajam slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto 
zemes gabalu uz visu viņa lietošanā bijušo zemi vai daļu no šīs zemes, un lūgt 
sniegt  Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi  rakstveidā  līdz 
2011.gada 31.maijam.

(Pielikumā Nr.15 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

8. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Gintam Saliņam uz zemi „Brodiņi”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Gintam Saliņam uz zemi 
„Brodiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Izvērtē Lubānas novada domes rīcībā 
esošo informāciju,  kā arī  ar  lietu  saistītos  apstākļus,  pamatojas  uz VZD Zemgales 
reģionālās nodaļas 2010.gada 27.augusta iesniegto informāciju (dokumenta Nr.2-04-
Z/339)  par  Lauku  zemes  izpircēju  reģistrā  iekļautajām  nekustamā  īpašuma  valsts 
kadastra  informācijas  sistēmā  reģistrētajām  lietošanā  esošajām  zemes  vienībām, 
kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai  nekustamā īpašuma valsts  kadastra 
informācijas sistēmā iesniegts zemes robežu plāns un līdz 2010.gada 31.maijam nav 
iesniegts  iesniegums  lēmuma  pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par 
samaksu.  Izvērtē  iepriekš  minēto,  pamatojas  uz  „Valsts  un  pašvaldību  īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 
kur teikts, ka fiziskām un juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja 
23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta teritoriālajai 
struktūrvienībai  nav  iesniegts  iesniegums  un  attiecīgie  dokumenti  lēmuma 
pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par  samaksu  vai  saņemts  atteikums 
izpirkt (pirkt) zemi, 25.panta 2.daļu, kur teikts, ka persona, kurai zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesības izbeidzas saskaņā ar šī likuma 25.panta 1.daļu, iegūst zemes nomas 
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas viena gada laikā no zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas šai gadījumā ir līdz 2011.gada 
1.jūnijam, pamatojas uz MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku 
apvidu zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 
3.punktu,  kur  teikts,  ka  pašvaldība  ziņas  par  personām,  kuras  ir  ieguvušas  zemes 
nomas pirmtiesības iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas,  ņemot vērā 
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.12.2010., Protokols Nr.12, 3.§, 
8.p.) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Gintam  Saliņam,  personas  kods:  xxx, 

deklarētā  dzīvesvieta:  xxx,  uz  nekustamo  īpašumu  „Brodiņi”,  1.zemes 
vienība ar kadastra numurs: 7058-004-0023, 3,4 ha platībā, 2.zemes vienība 
ar kadastra numuru: 7058-005-0032, 3,0 ha platībā;
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2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, piekrīt zemes gabali - zemes vienība 
ar  kadastra  numuru:  7058-004-0023,  3,4  ha  platībā  un  zemes  vienība  ar 
kadastra numuru: 7058-005-0032, 3,0 ha platībā;

3. piedāvāt Gintam Saliņam slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minētajiem 
zemes gabaliem uz visu viņa lietošanā bijušo zemi vai daļu no tās, un lūgt 
sniegt  Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi  rakstveidā  līdz 
2011.gada 31.maijam.

(Pielikumā Nr.16 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Robertam Vanagam uz zemi 
„Grantskalni”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

Izskata  jautājumu  par  zemes  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  Robertam Vanagam uz 
zemi „Grantskalni”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Izvērtē Lubānas novada domes 
rīcībā  esošo  informāciju,  kā  arī  ar  lietu  saistītos  apstākļus,  pamatojas  uz  VZD 
Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 27.augusta iesniegto informāciju (dokumenta 
Nr.2-04-Z/339) par Lauku zemes izpircēju reģistrā iekļautajām nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām lietošanā esošajām zemes vienībām, 
kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai  nekustamā īpašuma valsts  kadastra 
informācijas sistēmā iesniegts zemes robežu plāns un līdz 2010.gada 31.maijam nav 
iesniegts  iesniegums  lēmuma  pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par 
samaksu.  Izvērtē  iepriekš  minēto,  pamatojas  uz  „Valsts  un  pašvaldību  īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 
kur teikts, ka fiziskām un juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja 
23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta teritoriālajai 
struktūrvienībai  nav  iesniegts  iesniegums  un  attiecīgie  dokumenti  lēmuma 
pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par  samaksu  vai  saņemts  atteikums 
izpirkt (pirkt) zemi, 25.panta 2.daļu, kur teikts, ka persona, kurai zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesības izbeidzas saskaņā ar šī likuma 25.panta 1.daļu, iegūst zemes nomas 
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas viena gada laikā no zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas šai gadījumā ir līdz 2011.gada 
1.jūnijam, pamatojas uz MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku 
apvidu zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 
3.punktu,  kur  teikts,  ka  pašvaldība  ziņas  par  personām,  kuras  ir  ieguvušas  zemes 
nomas pirmtiesības iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas, ņemot vērā 
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.12.2010., Protokols Nr.12, 3.§, 
9.p.) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Robertam Vanagam,  personas  kods:  xxx, 

deklarētā dzīvesvieta: xxx uz nekustamo īpašumu „Grantskalni”, kadastra 
numurs: 7058-019-0045, 42,56 ha;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta  iela  11,  Lubāna,  Lubānas  novads,  piekrīt  zemes  gabals  ar  kadastra 
numuru: 7058-019-0045, 42,56 ha platībā;
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3. piedāvāt Robertam Vanagam slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto 
zemes gabalu uz visu viņa lietošanā bijušo zemi vai daļu no šīs zemes, un lūgt 
sniegt  Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi  rakstveidā  līdz 
2011.gada 31.maijam.

(Pielikumā Nr.17 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Mārim Zepam uz zemi „Sogārdi”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

Izskata  jautājumu par  zemes  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  Mārim Zepam uz  zemi 
„Sogārdi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Izvērtē Lubānas novada domes rīcībā 
esošo informāciju,  kā arī  ar  lietu  saistītos  apstākļus,  pamatojas  uz VZD Zemgales 
reģionālās nodaļas 2010.gada 27.augusta iesniegto informāciju (dokumenta Nr.2-04-
Z/339)  par  Lauku  zemes  izpircēju  reģistrā  iekļautajām  nekustamā  īpašuma  valsts 
kadastra  informācijas  sistēmā  reģistrētajām  lietošanā  esošajām  zemes  vienībām, 
kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai  nekustamā īpašuma valsts  kadastra 
informācijas sistēmā iesniegts zemes robežu plāns un līdz 2010.gada 31.maijam nav 
iesniegts  iesniegums  lēmuma  pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par 
samaksu.  Izvērtē  iepriekš  minēto,  pamatojas  uz  „Valsts  un  pašvaldību  īpašuma 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 3.punktu, 
kur teikts, ka fiziskām un juridiskām personām zemes lietošanas tiesības izbeidzas, ja 
23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta teritoriālajai 
struktūrvienībai  nav  iesniegts  iesniegums  un  attiecīgie  dokumenti  lēmuma 
pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par  samaksu  vai  saņemts  atteikums 
izpirkt (pirkt) zemi, 25.panta 2.daļu, kur teikts, ka persona, kurai zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesības izbeidzas saskaņā ar šī likuma 25.panta 1.daļu, iegūst zemes nomas 
pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas viena gada laikā no zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas šai gadījumā ir līdz 2011.gada 
1.jūnijam, pamatojas uz MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku 
apvidu zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 
3.punktu,  kur  teikts,  ka  pašvaldība  ziņas  par  personām,  kuras  ir  ieguvušas  zemes 
nomas pirmtiesības iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas, ņemot vērā 
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (20.12.2010., Protokols Nr.12, 3.§, 
10.p.) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1. izbeigt zemes lietošanas tiesības Mārim Zepam, personas kods: xxx, deklarētā 

dzīvesvieta:  xxx,  uz  nekustamo  īpašumu  „Sogārdi”,  1.zemes  vienība  ar 
kadastra  numurs:  7058-016-0040,  16,2  ha  platībā,  2.zemes  vienība  ar 
kadastra  numuru:  7058-016-0041,  8,2  ha  platībā,  3.zemes  vienība  ar 
kadastra numuru: 7058-016-0042, 5,0 ha platībā;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, piekrīt zemes gabali - zemes vienība 
ar  kadastra  numuru:  7058-016-0040,  16,2  ha  platībā,  zemes  vienība  ar 
kadastra  numuru:  7058-016-0041,  8,2  ha  platībā  un  zemes  vienība  ar 
kadastra numuru: 7058-016-0042, 5,0 ha platībā;
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3. piedāvāt Mārim Zepam slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minētajiem 
zemes gabaliem uz visu viņa lietošanā bijušo zemi vai daļu no tās, un lūgt 
sniegt  Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi  rakstveidā  līdz 
2011.gada 31.maijam.

(Pielikumā Nr.18 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

11. Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam.

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 2009.gada 3.novembra „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,  ņemot  vērā  Attīstības  un  komunālo  jautājumu  komitejas  sēdes 
(20.12.2010., Protokols Nr.12, 3.§, 11.p.) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
ēkām, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra numuru: 7058-004-0072 piešķirt 
adresi: „Irbītes 1”, Indrānu ciems, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830.
Atbilstoši „Adresācijas sistēmas noteikumu” 44.punktam, kur teikts, ka apliecinātu 
lēmuma kopiju par adreses piešķiršanu, maiņu vai likvidāciju vai izrakstu no attiecīgā 
lēmuma pašvaldības dome iesniedz Valsts zemes dienestā piecu darbdienu laikā pēc 
lēmuma  parakstīšanas,  nosūtīt  lēmuma  izrakstu  Valsts  zemes  dienesta  Zemgales 
reģionālajai nodaļai, juridiskā adrese: Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001, lēmumu 
izrakstu  divos  eksemplāros  nosūtīt  Artim Lācim uz  adresi:  „Smilgas”,  Varakļānu 
pagasts, Varakļānu novads, LV-4836.

(Pielikumā Nr.19 – Adresācijas objekta izvietojuma skice uz 1 lapas.)

12. Par platības precizēšanu nekustamajiem īpašumiem „Olgasvārti” un 
„Olgavārti”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

Izskata SIA „Geo SIJA”, juridiskā adrese: Saules iela 16, Madona, 17.12.2010. Nr.1-
5/10/289  (21.12.2010.,  Reģ.Nr.  1-12/553)  iesniegumu  par  zemes  gabalu  platības 
precizēšanu.

Izvērtē  Lubānas  novada  domes  rīcībā  esošo  informāciju,  kā  arī  ar  lietu  saistītos 
apstākļus, sakarā ar to, ka veicot zemes ierādīšanu un uzmērīšanu dabā tika precizēta 
zemes gabalu platība, ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 
(20.12.2010., Protokols Nr.12, 3.§, 12.p.) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
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Lubānas novada dome n o l e m j :
precizēt platības Ainai Anitai Petrovai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā:

• „Olgasvārti”,  kadastra  numurs  īpašumam:  7058-016-0006,  zemes 
vienības kadastra numurs: 7058-016-0109, precizēt platību no 23,15 ha uz 
25,9 ha;

• „Olgavārti”, kadastra numurs īpašumam: 7058-016-0045, zemes vienības 
kadastra numurs: 7058-016-0045, precizēt platību no 23,15 ha uz 25,0 ha.

Lēmuma izrakstus izsūtīt - SIA „Geo SIJA” uz adresi Saules iela 16, Madona, LV-
4801,  Ainai  Anitai  Petrovai  uz  adresi  „Grantsbedres”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas 
novadā, LV-4826, un Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālajai nodaļai, juridiskā 
adrese: Akadēmijas iela 19, Jelgava, LV-3001.

(Pielikumā Nr.20 – SIA „GeoSIJA” iesniegums; zemesgabalu skice uz 2 lapām.)

13. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Maigai Jēgerei uz zemi „Līdumnieki 
1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

Izskata  jautājumu par zemes lietošanas  tiesību izbeigšanu Maigai  Jēgerei  uz zemi 
„Līdumnieki 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Izvērtē Lubānas novada domes 
rīcībā  esošo  informāciju,  kā  arī  ar  lietu  saistītos  apstākļus,  pamatojas  uz  VZD 
Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 27.augusta iesniegto informāciju (dokumenta 
Nr.2-04-Z/339) par Lauku zemes izpircēju reģistrā iekļautajām nekustamā īpašuma 
valsts  kadastra  informācijas  sistēmā  reģistrētajām  lietošanā  esošajām  zemes 
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai nekustamā īpašuma valsts 
kadastra  informācijas  sistēmā  iesniegts  zemes  robežu  plāns  un  līdz  2010.gada 
31.maijam  nav  iesniegts  iesniegums  lēmuma  pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu 
īpašumā par samaksu. Izvērtē iepriekš minēto, pamatojas uz „Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 
3.punktu, kur teikts, ka fiziskām un juridiskām personām zemes lietošanas tiesības 
izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta 
teritoriālajai  struktūrvienībai  nav  iesniegts  iesniegums  un  attiecīgie  dokumenti 
lēmuma  pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par  samaksu  vai  saņemts 
atteikums izpirkt (pirkt) zemi, 25.panta 2.daļu, kur teikts, ka persona, kurai zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas saskaņā ar šī likuma 25.panta 1.daļu, iegūst 
zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas viena gada 
laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas šai gadījumā ir 
līdz  2011.gada  1.jūnijam,  pamatojas  uz MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi  par 
neizpirktās  lauku  apvidu  zemes  nomas  līguma  noslēgšanas  un  nomas  maksas 
aprēķināšanas kārtību” 3.punktu, kur teikts, ka pašvaldība ziņas par personām, kuras 
ir ieguvušas zemes nomas pirmtiesības iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās 
nodaļas,

atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
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1. izbeigt zemes lietošanas tiesības Maigai Jēgerei, personas kods: xxx, deklarētā 
dzīvesvieta: xxx, uz nekustamo īpašumu „Līdumnieki 1”, kadastra numurs: 
7058-017-0014, 3,5 ha platībā;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta  iela  11,  Lubāna,  Lubānas  novads,  piekrīt  zemes  gabals  ar  kadastra 
numuru: 7058-017-0014, 3,5 ha platībā;

3. piedāvāt Maigai Jēgerei slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto zemes 
gabalu uz visu viņas lietošanā bijušo zemi vai  daļu no šīs  zemes,  un lūgt 
sniegt  Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi  rakstveidā  līdz 
2011.gada 31.maijam.

(Pielikumā Nr.21 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

14. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jurim Bičkovskim uz zemi „Ozoli 8”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jurim Bičkovskim uz zemi 
„Ozoli 8”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Izvērtē Lubānas novada domes rīcībā 
esošo informāciju,  kā arī  ar lietu  saistītos apstākļus,  pamatojas uz VZD Zemgales 
reģionālās nodaļas 2010.gada 27.augusta iesniegto informāciju (dokumenta Nr.2-04-
Z/339)  par  Lauku  zemes  izpircēju  reģistrā  iekļautajām nekustamā  īpašuma  valsts 
kadastra  informācijas  sistēmā  reģistrētajām  lietošanā  esošajām  zemes  vienībām, 
kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā iesniegts zemes robežu plāns un līdz 2010.gada 31.maijam nav 
iesniegts  iesniegums  lēmuma  pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par 
samaksu.  Izvērtē  iepriekš  minēto,  pamatojas  uz  „Valsts  un  pašvaldību  īpašuma 
privatizācijas  sertifikātu  izmantošanas  pabeigšanas  likuma”  25.panta  1.daļas 
3.punktu, kur teikts, ka fiziskām un juridiskām personām zemes lietošanas tiesības 
izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta 
teritoriālajai  struktūrvienībai  nav  iesniegts  iesniegums  un  attiecīgie  dokumenti 
lēmuma  pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par  samaksu  vai  saņemts 
atteikums izpirkt (pirkt) zemi, 25.panta 2.daļu, kur teikts, ka persona, kurai zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas saskaņā ar šī likuma 25.panta 1.daļu, iegūst 
zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas viena gada 
laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas šai gadījumā ir 
līdz  2011.gada  1.jūnijam,  pamatojas  uz MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi  par 
neizpirktās  lauku  apvidu  zemes  nomas  līguma  noslēgšanas  un  nomas  maksas 
aprēķināšanas kārtību” 3.punktu, kur teikts, ka pašvaldība ziņas par personām, kuras 
ir ieguvušas zemes nomas pirmtiesības iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās 
nodaļas,

atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Jurim  Bičkovskim,  personas  kods:  xxx, 

deklarētā  dzīvesvieta:  xxx,  uz  nekustamo  īpašumu  „Ozoli  8”,  kadastra 
numurs: 7058-011-0096, 0,1708 ha;
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2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta  iela  11,  Lubāna,  Lubānas  novads,  piekrīt  zemes  gabals  ar  kadastra 
numuru: 7058-011-0096, 0,1708 ha platībā;

3.  piedāvāt Jurim Bičkovskim slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto 
zemes gabalu uz visu viņa lietošanā bijušo zemio0, un lūgt sniegt Lubānas 
novada pašvaldībai motivētu atbildi rakstveidā līdz 2011.gada 31.maijam.

(Pielikumā Nr.22 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Maijai Ladigai uz zemi „Dzīšļi”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

Izskata  jautājumu par zemes lietošanas  tiesību izbeigšanu Maijai  Ladigai  uz zemi 
„Dzīšļi”,  Indrānu pagastā,  Lubānas  novadā.  Izvērtē  Lubānas  novada domes  rīcībā 
esošo informāciju,  kā arī  ar lietu  saistītos apstākļus,  pamatojas uz VZD Zemgales 
reģionālās nodaļas 2010.gada 27.augusta iesniegto informāciju (dokumenta Nr.2-04-
Z/339)  par  Lauku  zemes  izpircēju  reģistrā  iekļautajām nekustamā  īpašuma  valsts 
kadastra   informācijas  sistēmā  reģistrētajām  lietošanā  esošajām  zemes  vienībām, 
kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā iesniegts zemes robežu plāns un līdz 2010.gada 31.maijam nav 
iesniegts  iesniegums  lēmuma  pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par 
samaksu.  Izvērtē  iepriekš  minēto,  pamatojas  uz  „Valsts  un  pašvaldību  īpašuma 
privatizācijas  sertifikātu  izmantošanas  pabeigšanas  likuma”  25.panta  1.daļas 
3.punktu, kur teikts, ka fiziskām un juridiskām personām zemes lietošanas tiesības 
izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta 
teritoriālajai  struktūrvienībai  nav  iesniegts  iesniegums  un  attiecīgie  dokumenti 
lēmuma  pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par  samaksu  vai  saņemts 
atteikums izpirkt (pirkt) zemi, 25.panta 2.daļu, kur teikts, ka persona, kurai zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas saskaņā ar šī likuma 25.panta 1.daļu, iegūst 
zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas viena gada 
laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas šai gadījumā ir 
līdz  2011.gada  1.jūnijam,  pamatojas  uz MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi  par 
neizpirktās  lauku  apvidu  zemes  nomas  līguma  noslēgšanas  un  nomas  maksas 
aprēķināšanas kārtību” 3.punktu, kur teikts, ka pašvaldība ziņas par personām, kuras 
ir ieguvušas zemes nomas pirmtiesības iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās 
nodaļas, 

atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1. izbeigt zemes lietošanas tiesības Maijai Ladigai, personas kods: xxx, deklarētā 

dzīvesvieta:  xxx,  uz nekustamo īpašumu „Dzīšļi”,  kadastra numurs: 7058-
004-0024, 1,1 ha platībā;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta  iela  11,  Lubāna,  Lubānas  novads,  piekrīt  zemes  gabals  ar  kadastra 
numuru: 7058-004-0024, 1,1 ha platībā;

3. piedāvāt Maijai Ladigai slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto zemes 
gabalu uz visu viņas lietošanā bijušo zemi vai  daļu no šīs  zemes,  un lūgt 

23



sniegt  Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi  rakstveidā  līdz 
2011.gada 31.maijam.

(Pielikumā Nr.23 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

16. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amandai Evelonei uz zemi „Liepiņu 
mājas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Amandai Evelonei uz zemi 
„Liepiņu mājas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Izvērtē Lubānas novada domes 
rīcībā  esošo  informāciju,  kā  arī  ar  lietu  saistītos  apstākļus,  pamatojas  uz  VZD 
Zemgales reģionālās nodaļas 2010.gada 27.augusta iesniegto informāciju (dokumenta 
Nr.2-04-Z/339) par Lauku zemes izpircēju reģistrā iekļautajām nekustamā īpašuma 
valsts  kadastra  informācijas  sistēmā  reģistrētajām  lietošanā  esošajām  zemes 
vienībām, kurām līdz 2009.gada 31.augustam reģistrācijai nekustamā īpašuma valsts 
kadastra  informācijas  sistēmā  iesniegts  zemes  robežu  plāns  un  līdz  2010.gada 
31.maijam  nav  iesniegts  iesniegums  lēmuma  pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu 
īpašumā par samaksu. Izvērtē iepriekš minēto, pamatojas uz „Valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 
3.punktu, kur teikts, ka fiziskām un juridiskām personām zemes lietošanas tiesības 
izbeidzas, ja 23.panta vienpadsmitajā daļā noteiktajos termiņos Valsts zemes dienesta 
teritoriālajai  struktūrvienībai  nav  iesniegts  iesniegums  un  attiecīgie  dokumenti 
lēmuma  pieņemšanai  par  zemes  piešķiršanu  īpašumā  par  samaksu  vai  saņemts 
atteikums izpirkt (pirkt) zemi, 25.panta 2.daļu, kur teikts, ka persona, kurai zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas saskaņā ar šī likuma 25.panta 1.daļu, iegūst 
zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi, kas realizējamas viena gada 
laikā no zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanās dienas, kas šai gadījumā ir 
līdz  2011.gada  1.jūnijam,  pamatojas  uz MK noteikumiem Nr.644 „Noteikumi  par 
neizpirktās  lauku  apvidu  zemes  nomas  līguma  noslēgšanas  un  nomas  maksas 
aprēķināšanas kārtību” 3.punktu, kur teikts, ka pašvaldība ziņas par personām, kuras 
ir ieguvušas zemes nomas pirmtiesības iegūst no Valsts zemes dienesta reģionālās 
nodaļas, 

atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Amandai  Evelonei,  personas  kods:  xxx, 

deklarētā  dzīvesvieta:  xxx,  uz  nekustamo  īpašumu  „Liepiņu  mājas”, 
kadastra numurs: 7058-016-0137, 4,3 ha platībā;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta  iela  11,  Lubāna,  Lubānas  novads,  piekrīt  zemes  gabals  ar  kadastra 
numuru: 7058-016-0137, 4,3 ha platībā;

3.  piedāvāt Amandai Evelonei  slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto 
zemes gabalu uz visu viņas lietošanā bijušo zemi vai daļu no šīs zemes, un 
lūgt  sniegt  Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi  rakstveidā  līdz 
2011.gada 31.maijam.

(Pielikumā Nr.24 – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)
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14.§
PAR PRECIZĒJUMIEM LUBĀNAS NOVADA DOMES 2010.GADA 

28.OKTOBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.15 „PAR AUTOCEĻU 
UZTURĒŠANAS KLASĒM LUBĀNAS NOVADĀ”

(Ziņo: I.Bodžs)

Lai izpildītu Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par 
valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 
prasības, kas nosaka valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības un to 
izpildes kontroles kārtību, savukārt, saistošo noteikumu pielikumā Nr.1 ir noteiktas 
Lubānas  pilsētas  ielu  uzturēšanas  klases,  ņemot  vērā  Reģionālās  attīstības  un 
pašvaldību  lietu  ministrijas  23.12.2010.vēstuli  Nr.2.2-13/12878/7758  (27.12.2010., 
Reģ.Nr.1-11/561)  par  saistošajiem  noteikumiem,  kurā  lūgts  precizēt  2010.gada 
28.oktobra  saistošos  noteikumus  Nr.15  „Par  autoceļu  uzturēšanas  klasēm Lubānas 
novadā”, 
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :

1. Precizēt Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra 
saistošos  noteikumus  Nr.15  „Par  autoceļu  uzturēšanas  klasēm  Lubānas 
novadā””:
1.1. Punktā 2. aizstāt vārdus „1. un 2.pielikumā” ar vārdu „pielikumā”;
1.2. Izslēgt pielikumu Nr. 1;
1.3. Pielikumā Nr. 2 aizstāt vārdus „Pielikums Nr. 2” ar vārdu „Pielikums”.

 2.  Saistošie  noteikumi  Nr.15  „Par  autoceļu  uzturēšanas  klasēm  Lubānas 
novadā””  publicējami  un  stājas  spēkā  likuma  „Par  pašvaldībām”  45.panta 
astotajā daļā noteiktajā kārtībā.
(Pielikumā Nr.25 – Saistošo noteikumu paskaidrojuma raksts;  Saistošie  noteikumi 
Nr.15 „Par autoceļu uzturēšanas klasēm Lubānas novadā”” ; pielikums uz 3 lapām.)

15.§
IESNIEGUMI

 (Ziņo: T.Salenieks, L.Kunce, A.Slucka)
1.
Izskata  16.12.2010.  (17.12.2010.,  Reģ.Nr.1-14/544)  biedrības  „Meirānieši”  valdes 
priekšsēdētājas Daces Mežsargas un Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas 
Kunces  17.12.2010.  (Reģ.Nr.1-14/542)  iesniegumus  ar  lūgumu  izskatīt  iespēju 
piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 25 % apmērā līdzdalībai Grundtvig programmā. 
Noklausās L.Kunces ziņojumu - Biedrībai ”Meirānieši” ir laba sadarbība ar Lietuvas 
Republikas  Grundtvig un Comeniuss  projektu koordinatori  Aldonu Birdernann un, 
šobrīd, ir radusies iespēja piedalīties kā partneriem Grundtvig programmā, kas domāta 
pieaugušajiem. Projektam „Jaunu dzīves iemaņu veidošana izmantojot tautas mākslas 
prasmes un tradīcijas” nepieciešams avansa nodrošinājums apmēram 25% apmērā. 
Projektu 100% finansē no ES
16.12.2010.  (17.12.2010.,  Reģ.Nr.1-14/544)  biedrības  „Meirānieši”  valdes 
priekšsēdētājas Daces Mežsargas iesniegums izskatīts  Izglītības,  kultūras un sporta 
komitejas  sēdē  (20.12.2010.,  Protokols  Nr.11,  2.§)  un  Finanšu  komitejas  sēdē 
(20.12.2010., Protokols Nr.12, 6.§, 2.p. un guvis deputātu atbalstu.
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Deputāti  vienojas  konceptuāli  atbalstīt  biedrības  „Meirānieši”  līdzdalību 
Grundtvig programmā, rezervēt  pašvaldības budžetā  līdzekļus šim projektam 
2011. – 2013.gadiem un lēmuma pieņemšanu šajā jautājumā atlikt uz nākošo 
domes sēdi.

Par šo jautājumu deputāti nebalso.

2.
Izskata 15.12.2010.  (17.12.2010.,  Reģ.Nr.1-14/543)  biedrības  „Meirānieši”  valdes 
priekšsēdētājas Daces Mežsargas iesniegumu par ES finansēto projektu „Modernās 
mūzikas studija bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai Meirānos”, kurš noslēdzas 
2011.gada 31.maijā. Tā  kā  projektā  iesaistītie  25  jaunieši  jau  ir  izteikuši  vēlmi 
turpināt apgūt mūzikas instrumentu spēli arī nākamajā mācību gadā, ir zināms arī, ka 
pieteikušies  jauni  dalībnieki,  izteikts  lūgums pašvaldībai  finansēt  divu pasniedzēju 
atalgojumu 2011.gada 4 mēnešiem – Ls 443,00 (septembrim, oktobrim, novembrim, 
decembrim), jo projekta finansējums beidzas 2011.gada 31.maijā. Jautājums izskatīts 
Finanšu komitejas sēdē (20.12.2010., Protokols Nr.12, 6.§, 3.p.).
Deputāti vienojas ņemt vērā biedrības „Meirānieši” valdes priekšsēdētājas Daces 
Mežsargas  iesniegumu un,  sagatavojot  2011.gada  budžetu,  paredzēt  līdzekļus 
šim mērķim, iekļaujot Meirānu Kalpaka pamatskolas budžetā.

Par šo jautājumu deputāti nebalso.

3.
Izskata Pirmskolas izglītības iestādes „Rūķīši” vadītājas Astrīdas Somas 09.12.2010., 
iesniegumu  Nr.1-10/25  (Reģ.Nr.1-14/529)  ar  lūgumu  budžeta  ietvaros  saglabāt 
2011.gadā piemaksu iestādes pedagogiem par 2 nodarbību sagatavošanas stundām, 
kas  tika  noteikta  saskaņā  ar  28.01.2010.  grozījumiem  Lubānas  novada  domes 
noteikumos  ”Par  kārtību,  kādā  nosaka  pedagogu  darba  slodzes  lielumu  un  amata 
vienību skaitu Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 10.punktu. Ņemot vērā 
Finanšu komitejas sēdes (20.12.2010., Protokols Nr.12, 6.§, 4.p.) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
Saglabāt 2010.gadā noteikto  piemaksu Pirmskolas  izglītības  iestādes  „Rūķīši” 
pedagogiem par 2 (divu) nodarbību sagatavošanas stundām. 

4. 
Iepazīstas ar Lubānas novada bāriņtiesas 17.12.2010. sēdes Lēmumu Nr.1-6/14 „Par 
iestāšanos Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā.”.  Asociācijas mērķis ir uzlabot 
bāriņtiesu darba kvalitāti un palielināt to nozīmi bērnu tiesību aizsardzībā. Ņemot vērā 
Finanšu komitejas sēdes (20.12.2010., Protokols Nr.12, 6.§, 5.p.) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
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Atbalstīt  Lubānas  novada  bāriņtiesas  priekšlikumu  par  iestāšanos  Latvijas 
bāriņtiesu darbinieku asociācijā pie nosacījuma, ka netiek palielināta bāriņtiesas 
darbam paredzētā izdevumu tāme 2011.gadam.

5.
Izskata pirmskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītājas Astrīdas Somas 28.12.2010. 
iesniegumu  Nr.1-10/28  (Reģ.Nr.1-14/570)  par  vispārējās  izglītības  programmas 
licences saskaņošanu. 
Atklāti balsojot: PAR -  13 balsis  (Juris Mitjakovs, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Laila Ozoliņa, Līga Špune, Ilze Kraukle, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Rudīte  Kolāte,  Tālis  Salenieks,  Anita  Slucka,  Guntis  Klikučs)  PRET  –  nav, 
ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
Dot  saskaņojumu Lubānas  novada  pašvaldības  pirmskolas  izglītības  iestādes 
“Rūķīši” īstenojamai izglītības  programmai:  Izglītības  un zinātnes  ministrijas 
izstrādātajam  programmas  paraugam:  pirmskolas  izglītības  programma, 
pamatojoties  uz  MK  14.07.2009.  noteikumiem  Nr.775  „Vispārējās  un 
profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 3.4.punktu.
(Pielikumā Nr.26 – Pirmskolas izglītības programmas paraugs; izziņu kopijas uz 4  
lapām.)

Sēdi slēdz plkst. 18,30. 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva

Parakstīts __________________________________________
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