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

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

DOMES    SĒDES    PROTOKOLS
Lubānā

2011.gada 24.februārī,                                               Nr. 3

Sēde sasaukta plkst.14.00
Sēdi atklāj plkst.14.00

Sēdi vada –       Tālis SALENIEKS, novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.
Protokolē –       Diāna KRIEVA, tehniskā sekretāre.
Piedalās – 
Deputāti:            Juris MITJAKOVS, 
                           Inese LĪBERE,
                           Anita SLUCKA,
                           Mārīte KOTĀNE,
                           Iveta PEILĀNE,
                           Ilgonis LOSĀNS,
                           Ilze KRAUKLE,
                           Guntis KLIKUČS,    
                           Rudīte KOLĀTE no darba kārtības 5.jautājuma izskatīšanas.

Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors, 
                          Aija OZOLIŅA, nekustamā īpašuma speciāliste.
Nepiedalās – 
Deputāti:            Māris VALAINIS,  
                           Līga ŠPUNE,
                           Laila OZOLIŅA (aizņemti savā tiešajā darbā).

Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Ilze Kraukle, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :

Apstiprināt sekojošu DARBA KĀRTĪBU:
1. Priekšsēdētāja,  komiteju  vadītāju,  izpilddirektora  informācija  par  pašvaldības 

darba aktualitātēm. 
2. Par grozījumiem pašvaldības 2011.gada budžetā.
3. Par ķirurga maksas pakalpojuma noteikšanu.
4. Par piedalīšanos Madonas novada fonda izsludinātā projektu konkursā „Madonas 

novada  fonda  darbības  stratēģijas  2009.-2013.gadam”  ieviešanai  Eiropas 
lauksaimniecības  fonda  lauku  attīstībai  Lauku  attīstības  programmas  2007.-
2013.gadam ietvaros.

5. Par  2011.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par  sociālajiem pabalstiem 
Lubānas novadā” precizēšanu.
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6. Par  saistošo noteikumu Nr.4 „Par 2008.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 
„Par sociālajiem pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam 
pēc  ārpusģimenes  aprūpes  beigšanās  un  pilngadības  sasniegšanas  Lubānas 
novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” pieņemšanu.

7. Par nekustamā īpašuma „Brodiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sadalīšanu 
divos atsevišķos īpašumos un zemes gabalu piekritību.

8. Par zemes gabala „Līdumnieki 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, piekritību.
9. Par pašvaldības dzīvokļa Brīvības ielā 34, dzīvoklis 1, Lubānā, Lubānas novadā, 

īres tiesību piešķiršanu rindas kārtībā.
10. Par  pašvaldībai  piekrītošu  zemes  gabalu  „Grantskalni”  un  „Jaunīšu  mājas”, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatā.
11. Par pašvaldības dzīvokļu Ozolu ielā 14, dzīvoklis 40; Parka ielā 22, dzīvoklis 11; 

Parka ielā 8,  dzīvoklis  3;  Skolas ielā  4,  dzīvoklis  8,  Lubānā,  Lubānas novadā, 
ierakstīšanu zemesgrāmatā.

1.§
PRIEKŠSĒDĒTĀJA, KOMITEJU VADĪTĀJU, IZPILDDIREKTORA 
INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM

(Ziņo: T.Salenieks, J.Mitjakovs, M.Kotāne, I.Kraukle, I.Bodžs)

Priekšsēdētājs  T.Salenieks  informē par  tikšanos  ar  atkritumu  poligona  Zaubē 
pārstāvjiem.  Par  Izglītības  komitejas  sēdi  Rīgā,  Vides  aizsardzības  un  reģionālās 
attīstības ministrijā, kur tika lemts par pedagogu algu jautājumu, mazo lauku skolu 
saglabāšanu, novadu Jaunsargu kustību, mācību gada pagarināšanu. Par Domes sēdi 
Rīgā, kuras laikā notika tikšanās ar Satiksmes ministru un Labklājības ministri. Par 
mazo novadu apvienības sēdi. 
Attīstības  un  komunālo  jautājumu  komitejas  priekšsēdētājs  J.Mitjakovs ziņo  par 
komitejas sēdes gaitu, kuras laikā tika apspriests jautājums par renovētās ēkas Oskara 
Kalpaka  ielā  4,  Lubānā,  Lubānas  novadā,  izmantošanu.  Deputātes  M.Kotāne  un 
I.Lībere atgādina  par  Sociālās  palīdzības  un  veselības  aprūpes  komitejā  skarto 
jautājumu  par  telpu  nepieciešamību,  kurās  izvietot  dušas  un  veļas  mazgāšanas 
automātus pašvaldības iedzīvotājiem, kuriem mājās nav šādas iespējas. Priekšsēdētājs  
T.Salenieks iebilst šādai telpu izmantošanai renovētajā ēkā, norādot, ka jārod telpas 
pašā Sociālā dienesta ēkā. 
Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas priekšsēdētāja M.Kotāne informē 
par komitejas sēdē skartajiem jautājumiem – par statistikas atskaitēm; brīvo sociālā 
darbinieka amata vietu; psihologa darbību Sociālajā dienestā, par GMI saņēmējiem un 
iepriekš minēto telpu nepieciešamību veļas mazgātuvei un dušām. 
Izglītības,  kultūras un sporta komitejas locekle  I.Kraukle ziņo par sēdē skatītajiem 
jautājumiem – par mājas lapas administrēšanu; kārtību kino un kultūras pasākumu 
laikā; Lubānas novada reklāmas bukletu.
Pašvaldības  izpilddirektors  I.Bodžs ziņo  par  iepriekšējā  domes  sēdē  pieņemto 
lēmumu izpildi. 

2.§
PAR GROZĪJUMIEM PAŠVALDĪBAS 2011.GADA BUDŽETĀ

 (Ziņo: T.Salenieks)

Pamatojoties  uz  Ministru  kabineta  2001.gada  6.marta  noteikumu  Nr.  97  „Kārtība, 
kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi” un Izglītības un 
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zinātnes  ministrijas  14.01.2011.  rīkojumu  Nr.26  „Par  mācību  literatūras  iegādei 
paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2011.gadam.”, ņemot vērā Finanšu komitejas 
sēdes (21.02.2011., Protokols Nr.2, 1.§) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Ilze Kraukle, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. Izdarīt grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada 

pašvaldības  budžetu”,  palielinot  ieņēmumu  un  izdevumu  plānu  mācību 
grāmatu  iegādei  Lubānas  vidusskolā  un  Meirānu  Kalpaka  pamatskolā 
atbilstoši  audzēkņu  skaitam  un  apstiprināt  saistošos  noteikumus  Nr.3 
„Grozījumi  Lubānas  novada  domes  2011.gada  27.janvāra  saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Par 2011.gada pašvaldības budžetu””.

2. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 46.pantam:
2.1. saistošos  noteikumus  Nr.3 „Grozījumi  Lubānas  novada  domes 

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

2.2. saistošie  noteikumi  Nr.3  „Grozījumi  Lubānas  novada  domes 
2011.gada  27.janvāra  saistošajos  noteikumos  Nr.1  „Par  2011.gada 
pašvaldības  budžetu””  stājas  spēkā  nākamajā  dienā  pēc  to 
publicēšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

(1.pielikumā  –  Saistošie  noteikumi  Nr.3  „Grozījumi  Lubānas  novada  domes 
2011.gada  27.janvāra  saistošajos  noteikumos  Nr.1  „Par  2011.gada  pašvaldības  
budžetu”” uz 1 lapas.)

3.§
PAR ĶIRURGA MAKSAS PAKALPOJUMA NOTEIKŠANU

(Ziņo: T.Salenieks)

Ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes (21.02.2011., Protokols Nr.2, 2.§) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Ilze Kraukle, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
Apstiprināt ķirurga maksas pakalpojuma izcenojumu Lubānas novada sociālajā 
dienestā  Ls 6,00 (sešu latu) apmērā par apmeklējumu pie nosacījuma, ka nav 
ģimenes ārsta nosūtījuma.
(2.pielikumā – Ķirurga maksas pakalpojuma aprēķins uz 1 lapas.)

4.§
PAR PIEDALĪŠANOS MADONAS NOVADA FONDA IZSLUDINĀTĀ 
PROJEKTU KONKURSĀ „MADONAS NOVADA FONDA DARBĪBAS 

STRATĒĢIJAS 2009.-2013.GADAM” IEVIEŠANAI EIROPAS 
LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI LAUKU ATTĪSTĪBAS 

PROGRAMMAS 2007.-2013.GADAM IETVAROS
(Ziņo: J.Mitjakovs; Debatēs: T.Salenieks, I.Kraukle, I.Peilāne, M.Kotāne)

Deputāts  J.Mitjakovs  ziņo  par  nodibinājuma  Madonas  novada  fonds  izsludināto 
projektu  iesniegumu  pieņemšanas  uzsākšanu  „Madonas  novada  fonda  darbības 
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stratēģijas  2009.  –  2013.gadam” ieviešanai  Eiropas  Lauksaimniecības  fonda lauku 
attīstībai  Lauku  attīstības  programmas  2007.  –  2013.gadam  ietvaros.  Projektu 
iesniegumu pieņemšana notiek no 2011.gada 8.marta līdz 8.aprīlim divās aktivitātēs.
Jautājums izskatīts  Attīstības  un komunālo  jautājumu komitejas  sēdē (21.02.2011., 
Protokols Nr.2, 5.§).
Debatēs: deputāte I.Peilāne, M.Kotāne – Nepieciešams iesniegt projektu par Lubānas 
bibliotēkas  bērnu  lasītavas  telpas  aprīkošanu,  vēl  jo  vairāk  tādēļ,  ka  šobrīd  rit 
remontdarbi. Telpai nepieciešamas mēbeles.
Deputāte I.Kraukle – Domāju, ka iespējams vairāk ir vajadzīgs bērnu rotaļlaukums, 
bet drīzāk tiks atbalstīts projekts kultūras nama folkloras mūzikas studijas aprīkojuma 
iegādei.  Projektā  ir  paredzēta  nauda  arī  pedagoga  atalgojumam.  Bērnu  lasītavas 
aprīkojumam vēl ir iespējams gūt līdzekļus, ja projektu sagatavo Lasītāju klubs. 
J.Mitjakovs  –  Tad  ir  jāizšķiras  starp  Bērnu  rotaļu  laukuma  izveides  un  folkloras 
mūzikas aprīkojuma iegādes projektiem. 
Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Ilze Kraukle, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :
1. Piedalīties  LEADER  projektu  konkursā  Lauku  attīstības  programmā 

pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1.aktivitātē ar projektiem:

1.1. renovētās ēkas Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā, pagraba 
stāva telpu (tirdzniecības zāle) aprīkošana;

1.2. Lubānas pilsētas estrādes labiekārtošana;
1.3. Lubānas  novada  vēsturisko  liecību  piemiņas  istabas  iekārtošanai 

nepieciešamo materiālu un aprīkojuma iegāde.
2. Piedalīties  LEADER  projektu  konkursā  Lauku  attīstības  programmā 

pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitātē ar projektu:

2.1. Bērnu rotaļu laukuma paplašināšana.

5.§
PAR 2011.GADA 27.JANVĀRA SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.2 „PAR 

SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM LUBĀNAS NOVADĀ” PRECIZĒŠANU
 (Ziņo: M.Kotāne)

Plkst. 16,30 deputāte Rudīte Kolāte sāk darbu domes sēdē.

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 18.02.2011. vēstuli 
Nr.17-1e/1690 (21.02.2011., Reģ.Nr.1-11/92) Par nepieciešamību precizēt 2011.gada 
27.janvāra saistošos noteikumus Nr.2 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā”, 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  10 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j :
1. Izdarīt sekojošus precizējumus 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2 „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā”:
1.1. izveidot vienlaidu punktu numerāciju visā saistošo noteikumu tekstā;
1.2. precizēt 14. punktā MK 17.06.2009. noteikumu Nr.550 nosaukumu „Kārtība, 

kādā  aprēķināms,  piešķirams,  izmaksājams  pabalsts  garantētā  minimālā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”;
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1.3. svītrot 17.punktā aiz vārda „novadā” vārdus „ne mazāk kā 3 mēnešus.”;
1.4. papildināt  23.punkta 3.apakšpunktu aiz vārda „kavējumiem” ar vārdiem „ja 

mācību iestāde nav Lubānas novada  pašvaldības pakļautības iestāde”;
1.5. papildināt 23.punkta 4.apakšpunktu aiz vārda „kopija” ar vārdiem „ja lēmuma 

pieņēmēja  nav  bijusi  Lubānas  novada  pašvaldības  vai  to  veidojošo  bijušo 
pašvaldību bāriņtiesas”;

1.6. svītrot 29.punkta 1.apakšpunktā aiz vārda „brīdim” vārdus „vismaz 1 mēnesi”;
2. Saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību:

2.1. saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu 
laikā  pēc  to  parakstīšanas  elektroniski  un  rakstveidā  nosūtīt  Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai publicēšanai ministrijas 
mājaslapā internetā.
2.2 pēc saistošo noteikumu parakstīšanas tos publicēt novada pašvaldības 
mājas lapā, laikrakstā „Lubānas Ziņas” un ar tiem var iepazīties Lubānas 
novada domē, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā.

3. Precizēti saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta 
publicēšanas.

(3.pielikumā  –  Precizēti  2011.gada  27.janvāra  saistošie  noteikumi  Nr.2 „Par 
sociālajiem  pabalstiem  Lubānas  novadā”  un  to  paskaidrojuma  raksts  uz  4  
lapām.)

6.§
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.4 „PAR 2008.GADA 31.JANVĀRA SAISTOŠO 

NOTEIKUMU Nr.2 „PAR SOCIĀLAJIEM PABALSTIEM BĀRENIM UN BEZ 
VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAM BĒRNAM PĒC ĀRPUSĢIMENES APRŪPES 

BEIGŠANĀS UN PILNGADĪBAS SASNIEGŠANAS LUBĀNAS NOVADĀ” 
ATZĪŠANU PAR SPĒKU ZAUDĒJUŠIEM” PIEŅEMŠANU

 (Ziņo: M.Kotāne)

Pašvaldības 2011.gada budžetā nav plānots palielināt  sociālo pabalstu apmērus vai 
noteikt jaunus pabalstu veidus, kas atšķirtos no 15.11.2005. MK noteikumos Nr.857 
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās” 
noteiktajiem. Sakarā ar iepriekš minēto,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  10 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j :
1. Pieņemt  saistošos  noteikumus  Nr.4  ”Par  2008.gada  31.janvāra  saistošo 

noteikumu Nr.2 „Par sociālajiem pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam  pēc  ārpusģimenes  aprūpes  beigšanās  un  pilngadības 
sasniegšanas Lubānas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem””.

2. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteikto kārtību:
2.1. saistošos noteikumus Nr.4 ”Par 2008.gada 31.janvāra saistošo noteikumu 

Nr.2  „Par  sociālajiem  pabalstiem  bārenim  un  bez  vecāku  gādības 
palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās un pilngadības 
sasniegšanas  Lubānas  novadā”  atzīšanu  pār  spēku  zaudējušiem”” un  to 
paskaidrojuma  rakstu  triju  darba  dienu  laikā  pēc  to  parakstīšanas 
elektroniski  un  rakstveidā  nosūtīt  Vides  aizsardzības  un  reģionālās 
attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai;
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2.2. Pēc atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu 
publicēt novada pašvaldības mājas lapā, laikrakstā „Lubānas Ziņas” un ar 
tiem  var  iepazīties  Lubānas  novada  pašvaldībā,  Tilta  ielā  11,  Lubānā, 
Lubānas novadā.

(4.pielikumā  –  Saistošie  noteikumi  Nr.4  ”Par  2008.gada  31.janvāra  saistošo 
noteikumu  Nr.2  „Par  sociālajiem  pabalstiem  bārenim  un  bez  vecāku  gādības  
palikušajam  bērnam  pēc  ārpusģimenes  aprūpes  beigšanās  un  pilngadības  
sasniegšanas Lubānas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”” uz 1 lapas.)

7.§
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „BRODIŅI”, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS 

NOVADĀ, SADALĪŠANU DIVOS ATSEVIŠĶOS ĪPAŠUMOS UN ZEMES 
GABALU PIEKRITĪBU

 (Ziņo: A.Ozoliņa)

Izskata  jautājumu  par  nekustamā  īpašuma  „Brodiņi”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas 
novadā, sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos un zemesgabala ieskaitīšanu rezerves 
zemes  fondā.  Saskaņā  ar  Attīstības  un  komunālo  jautājumu  komitejas  sēdes 
(21.02.2011., Protokols Nr.2, 1.§, 1.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  10 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j :
1.  sadalīt  nekustamo īpašumu  „Brodiņi”,  Indrānu pagastā,  Lubānas  novadā, 

divos  atsevišķos  īpašumos,  jauna  nekustamā  īpašuma  veidošanai  atdalīt 
zemes vienību ar kadastra numuru: 7058-005-0032, platība – 3,0 ha, atdalīto 
zemes  gabalu  ieskaitīt  rezerves  zemes  fondā,  piešķirt  nosaukumu: 
„Mazbrodiņi”, noteikt lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (kods:0101);

2. paliekošajam, pašvaldībai piekrītošajam zemes gabalam ar kadastra numuru: 
7058-004-0023,  platība  –  3,4  ha,  piešķirt  nosaukumu:  „Brodiņi”,  noteikt 
lietošanas  mērķi:  zeme,  uz  kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība  ir 
lauksaimniecība (kods:0101).

(5.pielikumā – Izvērsts lēmums, G.Saliņa iesniegums, zemes robežu plāna kopija uz 3  
lapām.)

8.§
PAR ZEMES GABALA „LĪDUMNIEKI 1”, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS 

NOVADĀ, PIEKRITĪBU
(Ziņo: A.Ozoliņa)

Izskata  jautājumu  par  zemes gabala  „Līdumnieki  1”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas 
novadā,  ieskaitīšanu  rezerves  zemes  fondā.  Saskaņā  ar  Attīstības  un  komunālo 
jautājumu komitejas sēdes (21.02.2011., Protokols Nr.2, 1.§, 2.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  10 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
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n o l e m j :
zemes vienību ar kadastra numuru: 7058-017-0014, platība – 3,5 ha, ieskaitīt 
rezerves zemes fondā, piešķirt nosaukumu: „Līdumnieki 1”, noteikt lietošanas 
mērķi:  zeme,  uz  kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība ir  lauksaimniecība 
(kods:0101).
(6.pielikumā – Izvērsts lēmums, M.Jēgeres iesniegums, zemes robežu plāna kopija uz  
3 lapām.)

9.§
PAR PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA BRĪVĪBAS IELĀ 34, DZĪVOKLIS 1, 

LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, ĪRES TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU RINDAS 
KĀRTĪBĀ

 (Ziņo: I.Bodžs; Debatēs: M.Kotāne, T.Salenieks)

2009.gada 22.decembrī  (Reģ.Nr.1-22/606) un 2010.gada 23.jūlijā (Reģ.Nr.1-22/313) 
saņemti Valda Brenča, personas kods: xxx, deklarētā dzīves vieta: xxx, iesniegumi ar 
lūgumu  izīrēt  dzīvojamo  platību  Lubānas  pilsētā.  V.Brencim  piešķirts  trūcīgas 
personas  statuss,  ko  apliecina  Sociālā  dienesta  23.07.2010.  izdotā  izziņa  Nr.10-
11/200. V.Brencis ir apskatījis piedāvājamo dzīvokli un piekritis īrēt to.
Izraisās  debates:  deputāte  M.Kotāne-  ierosinu izīrēt  dzīvojamo platību  uz noteiktu 
laiku.
Domes  priekšsēdētājs  T.Salenieks –  Īres  līgumā jāiestrādā  noteikums,  ka  personai 
jādzīvo īrētajā dzīvoklī.
Izpilddirektors  I.Bodžs –  Nevaram  izdomāt  savus  noteikumus,  jo  valsts  jau  ir 
izstrādājusi noteikumus par dzīvojamo telpu īri. 
Pamatojoties  uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri”  5.pantu  „Dzīvojamās telpas īres 
līguma  slēgšanas  nosacījumi”,  kur  teikts,  ka  „valstij  vai  pašvaldībai  piederošas 
dzīvojamās telpas īres līgumu uz valsts vai pašvaldības institūcijas lēmuma pamata 
slēdz valdītājs un Dzīvojamās telpas īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc šāda 
lēmuma pieņemšanas”, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 
(21.02.2011., Protokols Nr.2, 6.§) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  10 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j :
1. Izīrēt dzīvokli Brīvības ielā 34, dzīvoklis 1, Lubānā, Lubānas novadā, Valdim 

Brencim, deklarēta dzīves vieta: xxx, personas kods: xxx.
2. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz nenoteiktu laiku.
(7.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

10.§
PAR PAŠVALDĪBAI PIEKRĪTOŠU ZEMES GABALU „GRANTSKALNI” UN 

„JAUNĪŠU MĀJAS”, INDRĀNU PAGASTĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, 
IERAKSTĪŠANU ZEMESGRĀMATĀ

(Ziņo: I.Bodžs)

1. Par neapbūvēta zemes gabala „Grantskalni”, Indrānu pagastā, Lubānas 
novadā, kadastra apzīmējums:7058- 019- 0045, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz 

pašvaldības vārda.
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Saņemts Roberta Vanaga 01.02.2011. (Reģ.Nr.1-22/58) iesniegums par pašvaldībai 
piekrītoša zemes gabala „Grantskalni”,  Indrānu pagastā,  Lubānas novadā, kadastra 
apzīmējums:7058-019-0045, atsavināšanu. Zemesgabalam ir sastādīts zemes robežu 
plāns, Roberts Vanags ir noslēdzis zemes nomas līgumu ar pašvaldību. Zemesgabals 
piekrīt  pašvaldībai  pamatojoties  uz  LR  likuma  „Par  valsts  un  pašvaldību  zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta (5) daļas 2) punktu. 
Pirms  zemesgabalu  nodod  atsavināšanai,  tas  jānostiprina  zemesgrāmatā  uz 
pašvaldības  vārda.  Ņemot  vērā Attīstības  un komunālo  jautājumu komitejas  sēdes 
(21.02.2011., Protokols Nr.2, 4.§) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  10 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j :
Reģistrēt  zemesgrāmatā uz  Lubānas  novada pašvaldības  vārda zemes  gabalu 
Grantskalni”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums: 7058-
019-0045.
(8.pielikumā  – R.Vanaga  iesnieguma,  izziņas,  zemes  robežu  situācijas  un  
apgrūtinājumu plāna kopijas uz 5 lapām.)

2. Par apbūvēta zemes gabala „Jaunīšu mājas”, Indrānu pagastā, Lubānas 
novadā, kadastra apzīmējums:7058- 004- 0046, uzmērīšanu un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

Saņemts Aināra Spridzēna 18.01.2011. (Reģ.Nr.1-22/10) iesniegums par pašvaldībai 
piekrītoša zemes gabala „Jaunīšu mājas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra 
apzīmējums:7058-004-0046, atsavināšanu. Zemesgabalam nav sastādīts robežu plāns. 
Uz minētā zemesgabala atrodas Aināram Spridzēnam īpašumā esoša dzīvojamā ēka 
un  palīgēkas,  ir  noslēgts  zemes  nomas  līgums.  Zemesgabals  piekrīt  pašvaldībai 
pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta (5) daļas 1) punktu. Pirms zemesgabalu nodod 
atsavināšanai,  tas  jānostiprina  zemesgrāmatā  uz  pašvaldības  vārda.  Ņemot  vērā 
Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (21.02.2011., Protokols Nr.2, 4.§) 
lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  10 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j :
Uzmērīt  zemes gabalu  „Jaunīšu  mājas”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā, 
kadastra apzīmējums:7058-004-0046, robežas un reģistrēt to zemesgrāmatā uz 
Lubānas novada pašvaldības vārda.
(9.pielikumā – A.Spridzēna iesnieguma, zemesgrāmatu apliecības, skices kopijas uz 4 
lapām.)

11.§
PAR PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻU OZOLU IELĀ 14, DZĪVOKLIS 40; PARKA 
IELĀ 22, DZĪVOKLIS 11; PARKA IELĀ 8, DZĪVOKLIS 3; SKOLAS IELĀ 4, 

DZĪVOKLIS 8, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, IERAKSTĪŠANU 
ZEMESGRĀMATĀ

(Ziņo: I.Bodžs)
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Pašvaldības  neizīrēto  dzīvokļu  uzturēšana  ir  neizdevīga.  Sakarā  ar  to,  ka  tie  nav 
izmantojami  palīdzības  sniegšanai  dzīvokļu  jautājumu  risināšanā  sociāli 
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem dārgās dzīvokļu uzturēšanas dēļ, tie būtu jāpārdod. 
Šobrīd  daži  brīvie  dzīvokļi  tiek  īslaicīgi  izīrēti  celtniekiem.  Lai  dzīvokļus  varētu 
atsavināt, dzīvokļu īpašumus jānostiprina zemesgrāmatā, kā tas paredzēts „Dzīvokļa 
īpašuma” likuma 8.pantā.  Dzīvokļiem Ozolu ielā  14,  dzīvoklis  40;  Parka ielā  22, 
dzīvoklis  11;  Skolas  ielā  4,  dzīvoklis  8;  Parka  ielā  8,  dzīvoklis  3,  nav  veikta 
kadastrālā uzmērīšana. Ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes 
(21.02.2011., Protokols Nr.2, 6.§) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR  –  10 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Mārīte Kotāne, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Inese Lībere, Ilgonis Losāns, 
Ilze Kraukle, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j :
Veikt pašvaldības dzīvokļu Ozolu ielā 14, dzīvoklis 40; Parka ielā 22, dzīvoklis 
11; Skolas ielā 4, dzīvoklis 8; Parka ielā 8, dzīvoklis 3, Lubānā, Lubānas novadā, 
kadastrālo  uzmērīšanu  un  reģistrēt  tos  zemesgrāmatā  uz  Lubānas  novada 
pašvaldības vārda.

Sēdi slēdz plkst. 17,00. 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva

Parakstīts __________________________________________
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