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DOMES    SĒDES    PROTOKOLS
Lubānā

2011.gada 28.aprīlī,                                                             Nr. 5

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, 
                           Līga ŠPUNE,
                           Anita SLUCKA,
                           Mārīte KOTĀNE,
                           Iveta PEILĀNE, 
                           Ilgonis LOSĀNS, 
                           Guntis KLIKUČS, 
                           Inese LĪBERE,
                           Rudīte KOLĀTE,
                           Ilze KRAUKLE, 
                           Māris VALAINIS, līdz darba kārtības 11.jautājuma izskatīšanai.
Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors. 
                           
Nepiedalās – 
Deputāti:             Laila OZOLIŅA (aizņemta savā tiešajā darbā).
                           
Lubānas  novada pašvaldības  domes  priekšsēdētājs  Tālis  Salenieks  ierosina  iekļaut 
sēdes darba kārtībā jautājumu „Iesniegumi”.

Dome vienojas apstiprināt sekojošu DARBA KĀRTĪBU:
1. Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā. 
2. Par 2010.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
3. Par  līdzfinansējumu  biedrības  „Meirānieši”  sagatavotajam  projektam  „Būsim 

kopā un radīsim pasauli krāsainu”.
4. Par  finansējuma  piešķiršanu  Ģimenes  dienai  veltītajam  pasākumam  Meirānu 

tautas namā.
5. Par grozījumiem pašvaldības 2011.gada budžetā.
6. Par pabalstu audžuģimenē ievietotam bērnam.
7. Par  grozījumiem  2010.gada  26.augusta  (Protokols  Nr.9,  12.§)  saistošajos 

noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā”.
8. Par  vadības  grupas  izveidošanu  pašvaldības  Attīstības  programmas  2012.-

2018.gadam izstrādei.
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9. Par nekustamā īpašuma „Dambīši” sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu. 
10. Par pašvaldības dzīvokļa Ozolu ielā 14-25, Lubānā, Lubānas novadā, izīrēšanu.
11. Par novērtēšanas komisijas izveidi pašvaldības kustamās mantas – greidera DZ-

99A atsavināšanai.
12. Par  Meirānu  Kalpaka  pamatskolas  pirmsskolas  izglītības  programmas 

apstiprināšanu.
13. Iesniegumi.

1.§
INFORMĀCIJA PAR AKTUALITĀTĒM PAŠVALDĪBAS DARBĀ

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

Domes priekšsēdētājs T.Salenieks ziņo par notikušajiem pasākumiem, sanāksmēm un 
savu dalību tajos laika posmā kopš iepriekšējās domes sēdes.

- 1.aprīlī Meirānos noritēja tikšanās ar novada iedzīvotājiem. Tā bija atsaucīgi 
apmeklēta,  salīdzinot  ar  iepriekšējām  reizēm.  Domājot  uz  priekšu,  būtu 
nepieciešams sasaukt iedzīvotāju tikšanos arī Lubānā. Tā varētu būt tikšanās 
arī ar visiem šī sasaukuma deputātiem, vai arī to varētu apvienot ar novada 
attīstības programmas publisko apspriešanu; 

- 4.aprīlī norisinājās tikšanās ar pašvaldības iestāžu vadītājiem, kuras laikā tika 
runāts par Lielo Talku;

- 6.aprīlī  Rīgā  bija  Mazo  novadu  apvienības  sanāksme.  Ir  izstrādāta  mazo 
novadu attīstības programma, kuras autors ir fizikas un ekonomikas zinātņu 
doktors  Māris  Pūķis.  Tiek  gatavoti  dokumenti  apriņķu  izveidei,  kuru 
pārvaldībā  plānots  nodot  divas  nozares  –  veselības  aprūpi  un  profesionālo 
izglītību un to finansējumu;

- 9.aprīlī ritēja TDA „Lubāna” jubilejas koncerts;
- 12.aprīlī notika tikšanās ar SIA „Alba” pārstāvjiem Litenē, Gulbenes novadā. 

Tika runāts arī par Lielās Talkas norisi;
- 20.aprīlī  domes  sēde  Rīgā,  tikšanās  ar  Kultūras  ministri  Sarmīti  Ēlerti  un 

Labklājības  ministri  Ilonu  Jurševsku.  Ar  2012.gadu  tiek  plānots  atcelt 
pabalstu  garantētā  minimālā  ienākuma  nodrošināšanai  izmaksu.  Tāpat  ar 
nākošo  gadu  beigsies  Nodarbinātības  valsts  aģentūras  darba  praktizēšanas 
pašvaldībās ar 100 latu stipendiju programma, pie kam ar 1.jūliju šī stipendija 
būs samazināta uz 80 latiem. Turpināsies iespēja saņemt Latvenergo elektrības 
dāvinājuma kartes daudzbērnu ģimenēm;

- 26.aprīlī ritēja Ideju Talka Meirānu Kalpaka pamatskolā.

Pašvaldības izpilddirektors I.Bodžs informē par izveidojušos situāciju ar LMT bāzes 
stacijas  torņa  būvniecību  Meirānos.  Torņa  būvniecības  vieta  nav  izvēlēta  pareizi 
apdzīvotā vietā, nav ņemts vērā Indrānu pagasta teritorijas plānojums, kā arī novērtēts 
torņa  starojums;  Par  projekta  „Satiksmes  drošības  uzlabojumi  Lubānas  pilsētā” 
ietvaros  izbūvējamo trotuāru  Parka  ielā  un  to  vai  šie  būvniecības  darbi  netraucēs 
Aiviekstes  Svētku  norisei.  Būvniecības  darbus  plānots  beigt  līdz  svētkiem;  Par 
pašvaldības  atteikumu  no  pirmpirkuma  tiesību  izmantošanas  uz  četriem 
nekustamajiem īpašumiem.
Deputāte  I.Peilāne aizrāda  par  neaizbērtajām  bedrēm  Ozolu  ielā,  kur  ir  traucēta 
satiksme un vaicā kad tas tiks novērsts? Izpilddirektors I.Bodžs apgalvo, ka bedre tiks 



aizbērta pēc darbu pilnīgas pabeigšanas.  Priekšsēdētājs T.Salenieks ierosina runāt ar 
SIA „Lubānas KP” vadītāju I.Ivanovu, lai paātrinātu procesu.

Attīstības un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs J.Mitjakovs, Sociālās  
palīdzības un veselības aprūpes komitejas priekšsēdētāja M.Kotāne un Izglītības,  
kultūras un sporta komitejas locekle I.Kraukle ziņo par komiteju sēžu norisi un 
izskatītajiem jautājumiem tajās.

2.§
PAR 2010.GADA FINANŠU PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU

 (Ziņo: L.Špune)

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, kas nosaka, ka „ ...tikai 
dome var apstiprināt gada publisko pārskatu” un ņemot vērā Finanšu komitejas sēdes 
(21.04.2011., Protokols Nr.4,1.§) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR  -  12 balsis  (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, 
Juris  Mitjakovs,  Inese  Lībere,  Ilgonis  Losāns),  PRET – nav,  ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
Apstiprināt  Lubānas  novada  pašvaldības  2010.gada  konsolidēto  finanšu 
pārskatu.
(1.pielikumā – vadības ziņojums un SIA „ASTROP” ziņojuma vadībai kopija uz 3  
lapām.)

3.§
PAR LĪDZFINANSĒJUMU BIEDRĪBAS „MEIRĀNIEŠI” SAGATAVOTAJAM 

PROJEKTAM „BŪSIM KOPĀ UN RADĪSIM PASAULI KRĀSAINU”
 (Ziņo: T.Salenieks)

Izskata biedrības „Meirānieši”, juridiskā adrese: „Skola”, Meirāni, Lubānas novads, 
LV-4826,  Reģ.Nr.40008141949,  14.04.2011.  iesniegumu  (Reģ.Nr.1-14/175)  par 
projekta  „Būsim  kopā  un  radīsim  pasauli  krāsainu”  līdzfinansējuma  Ls 93,00 
piešķiršanu.  Projekta  mērķis:  atbalsta  pasākumu  īstenošana  Meirānu  Kalpaka 
pamatskolā, kuru mērķis ir sniegt atbalstu sociālās izstumtības riska mazināšanai un 
kvalitatīvai  integrācijai  sabiedrībā,  dzīves  prasmju  apguvē  un  karjeras  izaugsmē 
bērniem un jauniešiem, bērniem ar īpašām vajadzībām, veicinot skolas un ģimenes 
sadarbību.  Projekta  kopējās  izmaksas  sastāda  Ls  1793,32.  Ņemot  vērā  Finanšu 
komitejas sēdes (21.04.2011., Protokols Nr.4, 4.§, 1.p.,) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR  -  12 balsis  (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, 
Juris  Mitjakovs,  Inese  Lībere,  Ilgonis  Losāns),  PRET – nav,  ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
Piešķirt  līdzfinansējumu Ls 93,60 (deviņdesmit  trīs  latu,  60 santīmu) apmērā 
biedrības  „Meirānieši”,  juridiskā  adrese:  „Skola”,  Meirāni,  Lubānas  novads, 
LV-4826,  Reģ.Nr.40008141949,  Latvijas  Kopienu iniciatīvu  fonda programmā 
„Kopā  ar  ģimeni  un  skolu”  finansētā  atklātā  projektu  iesniegumu konkursa 



projektam  ”Būsim  kopā  un  radīsim  pasauli  krāsainu”,  noslēdzot  līgumu  ar 
biedrību.

4.§
PAR FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU ĢIMENES DIENAI VELTĪTAJAM 

PASĀKUMAM MEIRĀNU TAUTAS NAMĀ
(Ziņo: T.Salenieks; Debatēs: I.Kraukle, J.Mitjakovs)

Izskata  Latvijas  Kultūras  koledžas  Mākslas  institūciju  pārvaldības  Kultūras 
menedžeres  ar  specializāciju  svētku  režijā,  3.kursa  neklātienes  nodaļas  studentes 
Baibas Daiginas 18.04.2011., (19.04.2011., Reģ.Nr.1-22/150) iesniegumu ar lūgumu 
paredzēt  finanšu  līdzekļus  novada  stipro,  kuplo  un  radošo  ģimeņu  apbalvošanai 
Ģimenes dienai veltītajā koncertā Meirānu tautas namā š.g. 21.maijā.
Finanšu  komiteja  sēdē  (21.04.2011.,  Protokols  Nr.4,  4.§)  iepazinās  ar  Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas sēdes (19.04.2011., Protokols Nr.4, 1.§) lēmumu sakarā 
ar Latvijas Kultūras koledžas 3.kursa neklātienes studentes B. Daiginas iesniegumu 
un noraidīja aptaujas organizēšanu novadā ar mērķi  tādā veidā atrast  apbalvošanai 
cienīgas ģimenes.
Ņemot vērā iebildumus un Finanšu komitejas priekšlikumus finansējuma izlietošanā,
atklāti balsojot: PAR  -  12 balsis  (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, 
Juris  Mitjakovs,  Inese  Lībere,  Ilgonis  Losāns),  PRET – nav,  ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
Piešķirt  finansējumu  Ls  70,00  (septiņdesmit  lati)  apmērā  no  pašvaldības 
2011.gada  apstiprinātā  budžeta  neparedzētiem  gadījumiem  plānotajiem 
līdzekļiem  Indrānu  pagasta,  Lubānas  novadā  ģimeņu  sveikšanai,  pasākumā 
Meirānu tautas namā š.g. 21.maijā - koncertā „Ģimene ir stiprums un spēks”.
(2.pielikumā – Ģimenes dienai veltītā koncerta „Ģimene ir stiprums un spēks” tāme  
un atšifrējums uz 1 lapas.)

5.§
PAR GROZĪJUMIEM PAŠVALDĪBAS 2011.GADA BUDŽETĀ

 (Ziņo: T.Salenieks)

Sakarā ar saņemtajiem līdzekļiem Eiropas Savienības un Valsts Kultūrkapitāla fonda 
līdzfinansēto  projektu  īstenošanai  un  nepieciešamību  precizēt  plānotās  aktivitātes 
atbilstoši  faktiskajiem  izdevumiem, kā  arī  ņemot  vērā  Finanšu  komitejas  sēdes 
(21.04.2011., Protokols Nr.4, 4.§) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR  -  12 balsis  (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, 
Juris  Mitjakovs,  Inese  Lībere,  Ilgonis  Losāns),  PRET – nav,  ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1. Izdarīt  grozījumus  pašvaldības  saistošajos  noteikumos  Nr.1  „Par 

2011.gada pašvaldības  budžetu”  un apstiprināt  saistošos  noteikumus Nr.6 



„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.6  „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.6  „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.

(3.pielikumā  –  Saistošie  noteikumi  Nr.6  „Grozījumi  Lubānas  novada  domes  
2011.gada  27.janvāra  saistošajos  noteikumos  Nr.1  „Par  2011.gada  pašvaldības  
budžetu”” uz 1 lapas.)

6.§
PAR PABALSTU AUDŽUĢIMENĒ IEVIETOTAM BĒRNAM

 (Ziņo: I.Bodžs; Debatēs: I.Lībere)

Izskata Lubānas novada Sociālā dienesta direktores I.Līberes 13.04.2011., Reģ.Nr.1-
1/105  (Reģ.Nr.1-14/173)  iesniegumu  „Par  maksu  bērnam  audžuģimenē  …”.  Ar 
Lubānas  novada  bāriņtiesas  2011.gada  31.marta  lēmumu  Nr.1-6/5  audžuģimenē 
ievietots  bērns  Renāte  Poruka,  personas  kods:  xxx.  Saskaņā  ar  MK  noteikumu 
Nr.1036 43.punktu, kas nosaka, ka „pabalstu bērna uzturam un pabalstu apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei audžuģimenei izmaksā no tās pašvaldības līdzekļiem, kura 
noslēgusi līgumu ar audžuģimeni”, kā arī ņemot vērā iepriekš minēto MK noteikumu 
43.1.  un  43.2.  apakšpunktos  noteikto,  saskaņā  ar  Sociālās  palīdzības  un  veselības 
aprūpes komitejas sēdes (20.04.2011., Protokols Nr. 4, 2.§) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR  -  12 balsis  (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, 
Juris  Mitjakovs,  Inese  Lībere,  Ilgonis  Losāns),  PRET – nav,  ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
Noteikt  pabalsta  apmēru  audžuģimenē  ievietotās  Renātes  Porukas,  personas 
kods:  xxx  uzturam  Ls  45,00  (četrdesmit  pieci  lati)  mēnesī,  apģērbam  un 
mīkstajam inventāram Ls 12,00 (divpadsmit lati) mēnesī no pašvaldības iestādes 
„Lubānas  novada  Sociālais  dienests”  2011.gada  budžetā  sociālās  palīdzības 
pabalstiem plānotajiem līdzekļiem.
(4.pielikumā – Līguma Nr.1 par bērna ievietošanu audžuģimenē kopija uz 1 lapas.)

7.§
PAR GROZĪJUMIEM 2010.GADA 26.AUGUSTA (PROTOKOLS Nr.9, 12.§) 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.10 „PAR APRŪPI MĀJĀS LUBĀNAS 
NOVADĀ”

(Ziņo: M.Kotāne; Debatēs: I.Lībere)

Izskata Lubānas novada Sociālā dienesta direktores I.Līberes 13.04.2011., Reģ.Nr.1-
1/105  (Reģ.Nr.1-14/173)  iesniegumu  „Par…  mājas  aprūpes  līdzdalības  maksu”. 



Ņemot  vērā  deputātu  ieteikumus  un  Sociālās  palīdzības  un  veselības  aprūpes 
komitejas sēdes (20.04.2011., Protokols Nr.4, 3.§) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR  -  12 balsis  (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, 
Juris  Mitjakovs,  Inese  Lībere,  Ilgonis  Losāns),  PRET – nav,  ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1. Izdarīt grozījumus 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 ”Par 

aprūpi  mājās  Lubānas  novadā”  un  pieņemt  saistošos  noteikumus  Nr.7 
”Grozījumi 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par aprūpi 
mājās Lubānas novadā””.

2. Saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteikto kārtību:
2.1 Saistošos noteikumus Nr.7 “Grozījumi 2010.gada 26.augusta saistošajos 

noteikumos  Nr.10  „Par  aprūpi  mājās  Lubānas  novadā””  triju  darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski un rakstveidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma saņemšanai;

2.2 Pēc  atzinuma  saņemšanas,  saistošos  noteikumus  publicēt  novada 
pašvaldības  mājas  lapā,  laikrakstā  „Lubānas  Ziņas”  un  ar  tiem  var 
iepazīties  Lubānas  novada pašvaldībā,  Tilta  ielā  11,  Lubānā,  Lubānas 
novadā.

3.   Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
(5.pielikumā – Saistošie noteikumi Nr.7 ”Grozījumi 2010.gada 26.augusta saistošajos  
noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā”” uz 2 lapām.)

8.§
PAR VADĪBAS GRUPAS IZVEIDOŠANU PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS 

PROGRAMMAS 2012.-2018.GADAM IZSTRĀDEI
(Ziņo: I.Bodžs; Debatēs: T.Salenieks)

Sakarā ar pašvaldības attīstības programmas 2012. – 2018.gadam izstrādes uzsākšanu 
ir  nepieciešams izveidot  vadības grupu attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 
izstrādei. Ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (21.04.2011., 
Protokols Nr.4, 6.§) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR  -  12 balsis  (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, 
Juris  Mitjakovs,  Inese  Lībere,  Ilgonis  Losāns),  PRET – nav,  ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
Izveidot vadības grupu pašvaldības attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 
izstrādei piecu cilvēku sastāvā: 
Tālis Salenieks, novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
Ivars Bodžs, pašvaldības izpilddirektors;
Juris Mitjakovs, Attīstības un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
Mārīte Kotāne, Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas  
                           priekšsēdētāja;
Laila Ozoliņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja.

9.§
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „DAMBĪŠI” SADALĪŠANU UN NOSAUKUMU 

PIEŠĶIRŠANU



 (Ziņo: I.Bodžs)

Izskata  Mārtiņa Ulpes,  dzīvo  xxx,  06.04.2011.  iesniegumu (Reģ.  Nr.1-22/137)  par 
nekustamā  īpašuma  „Dambīši”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā,  sadali  divos 
atsevišķos īpašumos un nosaukumu piešķiršanu. Saskaņā ar Attīstības un komunālo 
jautājumu komitejas sēdes (21.04.2011., Protokols Nr.4, 7.§) lēmumu,

atklāti balsojot: PAR  -  12 balsis  (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, 
Juris  Mitjakovs,  Inese  Lībere,  Ilgonis  Losāns),  PRET – nav,  ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :

1. sadalīt  nekustamo īpašumu „Dambīši”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 
kadastra  numurs  pamatgabalam:  7058-005-0002,  divos  atsevišķos 
īpašumos: jauna nekustamā īpašuma veidošanai  atdalīt  zemes vienību ar 
kadastra  numuru:  7058-005-0018,  platība  -  22,7  ha,  atdalītajam 
zemesgabalam  piešķirt  nosaukumu:  „Rūcis”,  noteikt  lietošanas  mērķi: 
zeme,  uz  kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība  ir  mežsaimniecība  (kods: 
0201);

2. sakarā ar to,  ka pašvaldības administratīvajā teritorijā  ir  divi  īpašumi ar 
vienādiem  nosaukumiem,  paliekošajam  nekustamajam  īpašumam  ar 
kadastra  numuru:  7058-005-0002,  mainīt  nosaukumu  no  „Dambīši”  uz 
„Dambīši 3”.

(6.pielikumā – Izvērsts lēmums, M. Ulpes iesniegums, nostiprinājuma uzraksta, zemes  
gabala eksplikācijas, pirkuma līguma kopijas uz 6 lapām.)

10.§
PAR PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻA OZOLU IELĀ 14-25, LUBĀNĀ, LUBĀNAS 

NOVADĀ, IZĪRĒŠANU
 (Ziņo: I.Bodžs)

Izskata  Sņežanas  Pērkones,  personas  kods:  xxx,  deklarētā  dzīves  vieta:  xxx, 
29.03.2011.  iesniegumu  (Reģ.Nr.1-22/125)  ar  lūgumu  izīrēt  dzīvojamo  platību  - 
divistabu dzīvokli ar centrālo vai malkas apkuri Lubānas pilsētā. Saskaņā ar Attīstības 
un komunālo jautājumu komitejas sēdes (21.04.2011., Protokols Nr.4, 4.§) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR  -  12 balsis  (Tālis Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, 
Guntis Klikučs, Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, 
Juris  Mitjakovs,  Inese  Lībere,  Ilgonis  Losāns),  PRET – nav,  ATTURAS – nav, 
Lubānas novada dome n o l e m j :
1. Izīrēt  dzīvokli  Ozolu  ielā  14-25,  Lubānā,  Lubānas  novadā,  Sņežanai 

Pērkonei,  personas  kods: xxx ,  deklarētā  dzīves  vieta:  Krasta  iela  1-3, 
Lubānā, Lubānas novadā.

2.  Dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgt uz vienu gadu.
(7.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

Plkst.17,10 deputāts Māris Valainis beidz darbu domes sēdē.

11.§



PAR NOVĒRTĒŠANAS KOMISIJAS IZVEIDI PAŠVALDĪBAS KUSTAMĀS 
MANTAS – GREIDERA DZ-99A ATSAVINĀŠANAI

(Ziņo: I.Bodžs)

Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu komitejas sēdes (21.04.2011., Protokols 
Nr.4, 5.§) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR  -  11 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, 
Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Juris Mitjakovs, 
Inese  Lībere,  Ilgonis  Losāns),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Lubānas  novada 
dome n o l e m j :
Izveidot  pašvaldības  kustamās  mantas  –  greidera  DZ-99A  novērtēšanas  un 
atsavināšanas komisiju sekojošā sastāvā:
      komisijas priekšsēdētājs: Ivars Bodžs, pašvaldības izpilddirektors; 
      komisijas locekļi:  Egils Rēvelis, attīstības daļas vadītājs; 
                                     Andris Kļaviņš, pašvaldības jurists.                     

12.§
PAR MEIRĀNU KALPAKA PAMATSKOLAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMAS APSTIPRINĀŠANU
(Ziņo: T.Salenieks)

Izskata  Meirānu Kalpaka pamatskolas  direktores  Lanas  Kunces  14.04.2011.,  Nr.1-
16/3  iesniegumu  (Reģ.Nr.1-14/174)  ar  lūgumu  apstiprināt  Meirānu  Kalpaka 
pamatskolas pirmskolas izglītības programmu (kods 01011111) iesniegšanai Izglītības 
kvalitātes  dienestam licences  saņemšanai. Saskaņā ar Izglītības,  kultūras un sporta 
komitejas sēdes (19.04.2011., Protokols Nr.4, 4.§) lēmumu,
atklāti balsojot: PAR  -  11 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, 
Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Juris Mitjakovs, 
Inese  Lībere,  Ilgonis  Losāns),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Lubānas  novada 
dome n o l e m j :
Apstiprināt  Meirānu  Kalpaka  pamatskolas  pirmskolas  izglītības  programmu 
(kods 01011111) iesniegšanai Izglītības kvalitātes dienestam licences saņemšanai.
(8.pielikumā  –  Meirānu  Kalpaka  pamatskolas  Pirmskolas  izglītības  programma 
(kods:01011111) uz 5 lapām.)

13.§
IESNIEGUMI

 (Ziņo: T.Salenieks)

Izskata  Ilgas  Putniņas,  dzīvo:  xxx,  27.04.2011.  iesniegumu (Reģ.Nr.1-22/157)  ar 
lūgumu pagarināt noslēgto dzīvojamo telpu īres līgumu. Pamatojoties uz likuma „Par 
dzīvojamo telpu īri” 6.pantu - Dzīvojamās telpas īres līguma termiņi,
atklāti balsojot: PAR  -  11 balsis  (Tālis Salenieks, Mārīte Kotāne, Guntis Klikučs, 
Ilze Kraukle, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Juris Mitjakovs, 
Inese  Lībere,  Ilgonis  Losāns),  PRET – nav,  ATTURAS – nav,  Lubānas  novada 
dome n o l e m j :
Pagarināt  dzīvojamo  telpu  īres  līgumu Nr.2084  Ilgai  Putniņai,  dzīvo  xxx,  uz 
nenoteiktu laiku.



(9.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

Sēdi slēdz plkst. 17,30. 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva


