
    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 31.martā,                                               Nr. 4

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:            Māris VALAINIS,
                           Juris MITJAKOVS, 
                           Līga ŠPUNE,
                           Anita SLUCKA,
                           Mārīte KOTĀNE,
                           Iveta PEILĀNE,
                           Rudīte KOLĀTE, no plkst.14,20.
                           Ilze KRAUKLE, līdz darba kārtības 4.jautājuma izskatīšanai.
                           
Administrācija:  Ivars BODŽS, pašvaldības izpilddirektors, 
                          Aija OZOLIŅA, nekustamā īpašuma speciāliste,
                          Ligita PĒTERSONE, laikraksta „Lubānas Ziņas” redaktore.
Nepiedalās – 
Deputāti:            Ilgonis LOSĀNS,
                           Guntis KLIKUČS,    
                           Inese LĪBERE,
                           Laila OZOLIŅA (aizņemti savā tiešajā darbā).

Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks,  Mārīte  Kotāne,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne,  Ilze  Kraukle,  Līga  Špune, 
Māris Valainis), PRET – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j :

Iekļaut darba kārtībā jautājumus:
„Par zemes robežu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajam zemes gabalam 
Jāņa Zābera ielai, Lubānā, Lubānas novadā”; „Iesniegumi”: „Par Lubānas vidusskolas 
direktores  Maijas  Krustas  iesniegumu ceļa  izdevumu segšanai  diviem audzēkņiem 
skolēnu  grupas  apmaiņas  braucienam  uz  Vaiji  Vācijā”;  „Par  Kristapa  Mežsarga 
iesniegumu finansiāla atbalsta saņemšanai”. 

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

pašvaldības darba aktualitātēm. 
2. Par grozījumiem pašvaldības 2011.gada budžetā.
3. Par projektu „Atbalsts vietējo mājražotāju un amatnieku produkcijas realizācijai” 

Eiropas  Savienības  Eiropas  lauksaimniecības  fonda  lauku  attīstībai  pasākuma 
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„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju  īstenošanas  teritorijā”  1.aktivitātē  „Iekārtu,  tehnikas,  aprīkojuma, 
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un 
infrastruktūras  izveide  pakalpojumu  pieejamībai,  kvalitātei  un  sasniedzamībai 
vietējiem iedzīvotājiem”.

4. Par  līdzfinansējumu  biedrību  „Meirānieši”,  „Saulains  rīts”,  „Dejotprieks” 
sagatavotajiem projektiem.

5. Par  grozījumiem  2009.gada  30.jūlija  nolikuma  Nr.5  „Nolikums  par  darba 
samaksas  kārtību  un  sociālajām  garantijām  Lubānas  novada  pašvaldībā” 
1.pielikumā „Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības administrācijas un 
iestāžu darbinieku amatu saraksts”.

6. Par zemes gabalu lietošanas tiesību izbeigšanu.
7. Par zemes  robežu un platības  precizēšanu valstij  piekrītošajam zemes gabalam 

Oskara Kalpaka ielai 8, Lubānā, Lubānas novadā.
8. Par  zemes  robežu  un  platības  precizēšanu  pašvaldībai  piekrītošajam  zemes 

gabalam Jāņa Zābera ielai, Lubānā, Lubānas novadā. 
9. Par  izsoles  rezultātu  apstiprināšanu  un  nekustamā  īpašuma  neapbūvēta  zemes 

gabala „Dzelzceļa iela 1”, Lubānā, Lubānas novadā, atsavināšanu”.
10. Par  projekta  „Atkritumu  apglabāšanas  poligona  „Kaudzītes”  infrastruktūras 

attīstība II kārta” tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un galvojuma 
sniegšanu.

11. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēra apstiprināšanu Lubānas 
novada teritorijā.

12. Par saskaņojumu bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai uz pašvaldības īpašumā esošā 
zemes gabala biedrībai „Tērcītes” projekta īstenošanai.

13. Par  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kraujas”, 
Lubānā, Lubānas novadā.

14. Par dzīvokļa daļas Skolas ielā 4 – 6, Lubānā, Lubānas novadā, izīrēšanu.
15. Par  komisijas  izveidošanu  izglītojamo  atbrīvošanai  no  valsts  pārbaudījumu 

kārtošanas.
16. Par līgumu slēgšanu ar SIA „Aiviekstes energobūvnieks” un SIA „Elbra”.
17. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma samaksas termiņa pagarināšanu.
18. Iesniegumi:
18.1. Par atļauju Genādijam Krivickim Valsts policijas inspektora amatu savienot ar 

Lubānas novada kārtībnieka amatu;
18.2. Par Daces Kļaviņas, pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājas, iesniegumu;
18.3. Par Lubānas vidusskolas direktores Maijas Krustas iesniegumu ceļa izdevumu 

segšanai  diviem  audzēkņiem  skolēnu  grupas  apmaiņas  braucienam  uz  Vaiji 
Vācijā;

18.4. Par Kristapa Mežsarga, Gulbenes moto kluba biedra, iesniegumu finansiālam  
         atbalstam.

1.§
PRIEKŠSĒDĒTĀJA, KOMITEJU PRIEKŠSĒDĒTĀJU, IZPILDDIREKTORA 

INFORMĀCIJA PAR PAŠVALDĪBAS DARBA AKTUALITĀTĒM
 (Ziņo: T.Salenieks, J.Mitjakovs, M.Kotāne, I.Kraukle, I.Bodžs, M.Valainis)

Priekšsēdētājs  T.Salenieks informē  par  savu  dalību  25.februārī  Litenē,  Gulbenes 
novadā, notikušajā SIA „Alba 5” dalībnieku sapulcē, kuras laikā notika valdes locekļa 
ievēlēšana  un  izskatīts  jautājums  par  projekta  „Atkritumu  apglabāšanas  poligona 
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„Kaudzītes”  infrastruktūras  attīstība  II  kārta”  finansēšanu.  2.martā  „Baložos”, 
Indrānos,  Lubānas  novadā  noritēja  pašvaldības  amatpersonu  tikšanās  ar  vietējiem 
iedzīvotājiem.  Tikšanās  laikā  tika  apspriests  sasāpējis  jautājums  par  kultūras 
pasākumu  pieejamību  un  kvalitāti  Indrānu  ciemā;  par  autobusu  pieturas  vietas 
sakopšanu  Indrānos.  6.martā  norisinājās  Oskara  Kalpaka  piemiņas  pasākums. 
15.martā, Rīgā notikusi Izglītības komitejas sēde, kurā skarti jautājumi par Mūzikas 
un Mākslas skolu statusu valstī; par sabiedriskā interneta pieejas punktiem. 16.martā 
notikusi  Civilās  aizsardzības  komisijas  sēde.  18.martā  Gulbenē  notika  Politiski 
represēto  saiets,  kurā  piedalījās  arī  mūsu  novada  pārstāvji.  Notikusi  Vidzemes 
plānošanas  reģiona  sanāksme.  25.martā  Ošupes  pagastā,  Madonas  novadā  notika 
Lubāna mitrāja fonda sanāksme, kuras laikā skatīts sadarbības projekts ar Krieviju. 

Plkst.14,20 deputāte Rudīte Kolāte sāk darbu domes sēdē.

Attīstības  un  komunālo  jautājumu  komitejas  priekšsēdētājs  J.Mitjakovs ziņo  par 
komitejas sēdes gaitu, kuras laikā tika apspriesti saistošie noteikumi „Par sabiedrisko 
kārtību Lubānas novadā”. Saistošie noteikumi tiks papildināti un grozīti, ņemot vērā 
izteiktos  priekšlikumus.  Izskatīts  jautājums  par  pulciņa  „Interešu  kopa”  vadītāja 
amatu „Baložos”, Indrānos un komitejas locekļi vienojušies pie jautājuma atgriezties 
aprīļa sēdē, kad būs zināmas konkrētas kandidatūras šim amatam. Izskatīts biedrības 
„Aiviekstes ozoli” iesniegums par zemes gabala „Avenīte 2”, Lubānā, saskaņošanu 
pastaigu takas ierīkošanai.
Sociālās palīdzības un veselības aprūpes komitejas priekšsēdētāja M.Kotāne informē 
par  komitejas  sēdē  skatītajiem  jautājumiem,  kuri  nav  iekļauti  domes  sēdes  darba 
kārtībā  –  par  palīdzības  sniegšanu  novada  iedzīvotājam un  atbalsta  grupu  izveidi 
personu grupām. 
Izglītības,  kultūras un sporta komitejas locekle I.Kraukle ziņo par sēdē skatītajiem 
iesniegumiem – par deputātes M.Kotānes iesniegumu „Par secinājumiem pēc tikšanās 
ar iedzīvotājiem Indrānos”. Komiteja izvirzījusi priekšlikumu veidot pulciņu „Interešu 
kopa” Indrānos ar apmaksātu  pulciņa  vadītāja  amatu  un adresējusi  izskatīšanai  un 
lēmuma  pieņemšanai  Attīstības  un  komunālo  jautājumu  komitejai.  Ir  pārrunāts  ar 
konkrētiem cilvēkiem, kuri varētu uzņemties šo pienākumu, bet viņu atsaucība nav 
gūta. Domes priekšsēdētājs T.Salenieks ierosina pārrunāt šo jautājumu ar bibliotekāri 
I.Ezeriņu un virsvadību uzņemties kultūras darba speciālistei I.Krauklei. Uz finanšu 
komiteju  novirzīts  T.Žvagiņs  iesniegums  ar  piedāvājumu  pieņemt  dāvinājumu  – 
klavieres topošajai novada vēstures liecību istabai un to restaurāciju iespēju robežās. 
T.Salenieks – ierosinu nākošajā Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē izskatīt 
jautājumu  par  atpūtas  vakaru  organizēšanu  Lubānas  kultūras  namā,  sakarā  ar 
zaudējumiem.
Pašvaldības  izpilddirektors  I.Bodžs ziņo  par  iepriekšējā  domes  sēdē  pieņemto 
lēmumu izpildes gaitu,  par dokumentu vadības elektroniskās sistēmas prezentāciju, 
ielu  norāžu  zīmju  uzstādīšanu,  dalīto  atkritumu  konteineru  atkārtotu  uzstādīšanu 
Indrānos.

2.§
PAR GROZĪJUMIEM PAŠVALDĪBAS 2011.GADA BUDŽETĀ

 (Ziņo: T.Salenieks)

Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (24.03.2011., Protokols Nr.3, 1.§) lēmumu,
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Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j :
1. Izdarīt  grozījumus  pašvaldības  saistošajos  noteikumos  Nr.1  „Par 

2011.gada pašvaldības  budžetu”  un apstiprināt  saistošos  noteikumus Nr.5 
„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.5  „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.5  „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.5  „Grozījumi  Lubānas  novada  domes  
2011.gada  27.janvāra  saistošajos  noteikumos  Nr.1  „Par  2011.gada  pašvaldības  
budžetu”” uz 1 lapas.)

3.§
PAR PROJEKTU „ATBALSTS VIETĒJO MĀJRAŽOTĀJU UN AMATNIEKU 

PRODUKCIJAS REALIZĀCIJAI” EIROPAS SAVIENĪBAS EIROPAS 
LAUKSAIMNIECĪBAS FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI PASĀKUMA „LAUKU 
EKONOMIKAS DAŽĀDOŠANA UN DZĪVES KVALITĀTES VEICINĀŠANA 

VIETĒJO ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU ĪSTENOŠANAS TERITORIJĀ” 
1.AKTIVITĀTĒ „IEKĀRTU, TEHNIKAS, APRĪKOJUMA, INFORMĀCIJAS 

TEHNOLOĢIJU UN PROGRAMMU NODROŠINĀJUMA IEGĀDE UN 
UZSTĀDĪŠANA UN INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDE PAKALPOJUMU 

PIEEJAMĪBAI, KVALITĀTEI UN SASNIEDZAMĪBAI VIETĒJIEM 
IEDZĪVOTĀJIEM”
(Ziņo: T.Salenieks)

Ņemot vērā Attīstības un komunālo jautājumu, finanšu komiteju sēžu (24.03.2011., 
Protokols Nr.3, 5.§; 24.03.2011., Protokols Nr.3, 2.§) lēmumus,
Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  9 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte, Ilze Kraukle), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j :
1. Iesniegt projektu „Atbalsts vietējo mājražotāju un amatnieku produkcijas 

realizācijai”  Eiropas  Savienības  Eiropas  Lauksaimniecības  fonda  lauku 
attīstībai  pasākuma „Lauku ekonomikas  dažādošana  un dzīves  kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 1.aktivitātes 
„Iekārtu,  tehnikas,  aprīkojuma,  informācijas  tehnoloģiju  un  programmu 
nodrošinājuma  iegāde  un  uzstādīšana  un  infrastruktūras  izveide 
pakalpojumu  pieejamībai,  kvalitātei  un  sasniedzamībai  vietējiem 
iedzīvotājiem”  1.1.  rīcības  „Jaunu  pakalpojumu  izveidošana  un  esošo 
kvalitātes  paaugstināšana”  ietvaros  par  kopējo  projekta  summu  Ls 
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15 293,00 (piecpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs latu) apmērā, no 
kuriem pašvaldības līdzfinansējums Ls 5892,00 (pieci tūkstoši astoņi simti 
deviņdesmit divi lati). 

2. Projekta realizāciju nodrošināt no pašvaldības 2011. un 2012. gada budžeta 
līdzekļiem.

(2.pielikumā – Lokālā tāme Nr.3 uz 2 lapām.)

Plkst.15,30 deputāte Ilze Kraukle beidz darbu domes sēdē.

4.§
PAR LĪDZFINANSĒJUMU BIEDRĪBU „MEIRĀNIEŠI”, „SAULAINS RĪTS”, 

„DEJOTPRIEKS” SAGATAVOTAJIEM PROJEKTIEM
 (Ziņo: T.Salenieks; Debatēs: I.Bodžs)

1.
Izskata biedrības „Meirānieši”, juridiskā adrese: „Skola”, Meirāni, Lubānas novads, 
LV-4826, Reģ.Nr.40008141949, 14.03.2011. iesniegumu (15.03.2011., Reģ.Nr.1-
14/121) par projekta „Bērnu un jauniešu brīvā laika centrs” līdzfinansējuma Ls 353,00 
piešķiršanu un telpu nomas līguma pagarinājumu. Ņemot vērā Attīstības un komunālo 
jautājumu, finanšu komiteju sēžu (24.03.2011., Protokols Nr.3,11.§; 24.03.2011., 
Protokols Nr.3, 2.§, 1.p.) lēmumus, 
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j :

1. Piešķirt līdzfinansējumu Ls 353,10 (trīs simti piecdesmit trīs lati, 10 santīmi) 
apmērā biedrības „Meirānieši”, juridiskā adrese: „Skola”, Meirāni, Lubānas 
novads,  LV-4826,  Reģ.Nr.40008141949,  Eiropas  Savienības 
Lauksaimniecības  fonda  lauku  attīstībai  finansētā  atklāta  projektu 
iesniegumu  konkursam  pasākumam  „Lauku  ekonomikas  dažādošana  un 
dzīves  kvalitātes  veicināšana  vietējo  attīstības  stratēģiju  īstenošanas 
teritorijā”  2.  aktivitātē  „Iekārtu,  tehnikas,  aprīkojuma  informācijas 
tehnoloģiju  un  programmu  nodrošinājuma  iegāde  un  uzstādīšana  un 
infrastruktūras  izveide  sabiedrisko  aktivitāšu  dažādošanai  vietējiem 
iedzīvotājiem” projektam ”Bērnu un jauniešu brīvā laika centrs”, noslēdzot 
līgumu ar biedrību.

2. Pagarināt  noslēgto  nomas  līgumu  par  telpu  Nr.30  Meirānu  Kalpaka 
pamatskolā  līdz  2018.gada  25.martam.  Telpas  kopējā  platība  55,3  m², 
kadastra apzīmējums: 7058 016 0228 001.

2.
Izskata biedrības „Saulains rīts”, juridiskā adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, 
Lubānas  novads,  Reģ.Nr.40008174329,  21.03.2011.,  iesniegumu Nr.84,  (Reģ.Nr.1-
14/132). Ņemot vērā Sociālās palīdzības un veselības aprūpes, Attīstības un komunālo 
jautājumu komiteju  sēžu (23.03.2011.,  Protokols  Nr.3,  1.§;  24.03.2011.,  Protokols 
Nr.3, 2.§) lēmumus, saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (24.03.2011., Protokols Nr.3, 
2.§ 2.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
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Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j :

Piešķirt  līdzfinansējumu  Ls 672,00 (seši  simti  septiņdesmit divu latu)  apmērā 
biedrības  „Saulains  rīts”,  juridiskā adrese:  Oskara Kalpaka iela  12,  Lubāna, 
Lubānas  novads,  Reģ.Nr.40008174329,  sagatavotajam  Eiropas  Savienības 
Eiropas  Lauksaimniecības  fonda  lauku  attīstībai  projektam  „Jaunu 
pakalpojumu izveidošana un esošo kvalitātes paaugstināšana” veļas mazgāšanas, 
dušas  pakalpojumu  nodrošinājuma  iegādei  un  pieejamībai  vietējiem 
iedzīvotājiem, noslēdzot līgumu ar biedrību.
(3.pielikumā – Tāme un aprīkojuma saraksts uz 2 lapām.)

3.
Izskata biedrības „Dejotprieks” 24.03.2011. iesniegumu (Reģ.Nr.1-14/139) ar lūgumu 
piešķirt  līdzfinansējumu  sagatavotajam  projektam  par  tautu  tērpu  iegādi  Lubānas 
vidusskolas  deju  kolektīviem.  Jautājums  skatīts  Attīstības  un  komunālo  jautājumu 
komitejas  sēdē  (24.03.2011.,  Protokols  Nr.3,12.§).  Saskaņā  ar  Finanšu  komitejas 
sēdes (24.03.2011., Protokols Nr.3, 2.§,3.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j :

Piešķirt  līdzfinansējumu  Ls  653,00  (seši  simti  piecdesmit  trīs  latu)  apmērā 
biedrības  „Dejotprieks”  sagatavotajam  projektam  par  tautas  tērpu  iegādi 
Lubānas vidusskolas deju kolektīviem, noslēdzot līgumu ar biedrību. 

5.§
PAR GROZĪJUMIEM 2009.GADA 30.JŪLIJA NOLIKUMA Nr.5 „NOLIKUMS 

PAR DARBA SAMAKSAS KĀRTĪBU UN SOCIĀLAJĀM GARANTIJĀM 
LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ” 1.PIELIKUMĀ „LUBĀNAS NOVADA 

DOMES AMATPERSONU, PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJAS UN IESTĀŽU 
DARBINIEKU AMATU SARAKSTS”

(Ziņo: I.Bodžs)

Izskata Lubānas vidusskolas direktores M. Krustas 16.03.2011. iesniegumu Nr.1-12/3 
(Reģ.Nr.1-14/123) par apkopēja amata slodzes palielināšanu un papildus finansējuma 
piešķiršanu šim mērķim Ls 670,00 apmērā no 2011.gada 1.aprīļa. Saskaņā ar Finanšu 
komitejas sēdes (24.03.2011., Protokols Nr.3, 4.§) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte  Kolāte),  PRET  –  nav,  ATTURAS  –  nav,
n o l e m j :
Izdarīt  grozījumus  2009.gada  30.jūlija  Nolikuma Nr.5  „Nolikums  par  darba 
samaksas  kārtību  un  sociālajām  garantijām  Lubānas  novada  pašvaldībā” 
1.pielikumā „Lubānas novada domes amatpersonu, pašvaldības administrācijas 
un iestāžu darbinieku amatu saraksts” :
palielināt Lubānas vidusskolas apkopēja (profesijas kods 9112 01) amata likmi 
par 0,3 vienībām no 2011.gada 1.aprīļa,  piešķirot finansējumu Ls 670,00 (seši 
simti  septiņdesmit  lati)  no  2011.gada  budžetā  neparedzētiem  gadījumiem 
plānotiem līdzekļiem.
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6.§
PAR ZEMES GABALU LIETOŠANAS TIESĪBU IZBEIGŠANU

 (Ziņo: A.Ozoliņa)

1. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Vilim Zakarītim uz zemi „Magazīnas”, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā 

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Vilim Zakarītim uz zemi 
„Magazīnas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Ņemot vērā Attīstības un komunālo 
jautājumu komitejas sēdes (24.03.2011., Protokols Nr.3, 1.§, 1.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte  Kolāte),  PRET  –  nav,  ATTURAS  –  nav,
n o l e m j :
1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Vilim  Zakarītim,  personas  kods:  xxx,  uz 

nekustamo īpašumu „Magazīnas”, kadastra numurs: 7058-001-0046, platība 
- 6,9 ha;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, piekrīt zemes gabals „Magazīnas” ar 
kadastra numuru: 7058-001-0046, platība - 6,9 ha;

3.  saskaņā  ar  2010.gada  22.februāra  mantojuma  apliecību  par  tiesībām  uz 
mantojumu pēc  likuma,  reģ.Nr.182,  piedāvāt  Janai  Zakarītei  slēgt  zemes 
nomas līgumu par augstāk minēto zemes gabalu uz visu Vilim Zakarītim 
lietošanā  bijušo  zemi  vai  daļu  no  tās,  un  lūgt  sniegt  Lubānas  novada 
pašvaldībai motivētu atbildi rakstveidā līdz 2011.gada 31.maijam.

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

2.
 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valdim Bidiņam uz zemi „Muižnieki”, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valdim Bidiņam uz zemi 
„Muižnieki”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Ņemot vērā Attīstības un komunālo 
jautājumu komitejas sēdes (24.03.2011., Protokols Nr.3, 1.§, 2.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte  Kolāte),  PRET  –  nav,  ATTURAS  –  nav,
n o l e m j :
1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Valdim  Bidiņam,  personas  kods:  xxx,  uz 

nekustamo īpašumu „Muižnieki”, kadastra numurs: 7058-016-0205, platība - 
2,0 ha;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, piekrīt zemes gabals „Muižnieki” ar 
kadastra numuru: 7058-016-0205, platība - 2,0 ha;

3.  piedāvāt  Valdim  Bidiņam  slēgt  zemes  nomas  līgumu par  augstāk  minēto 
zemes gabalu uz visu lietošanā bijušo zemi vai daļu no tās, un lūgt sniegt 
Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi  rakstveidā  līdz  2011.gada 
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31.maijam.
 (5.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

3.
 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Maigai Jēgerei uz zemi „Līdumnieki”, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Izskata  jautājumu par  zemes lietošanas  tiesību izbeigšanu Maigai  Jēgerei  uz zemi 
„Līdumnieki”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Ņemot vērā Attīstības un komunālo 
jautājumu komitejas sēdes (24.03.2011., Protokols Nr.3, 1.§, 3.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte  Kolāte),  PRET  –  nav,  ATTURAS  –  nav,
n o l e m j :
1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Maigai  Jēgerei,  personas  kods:  xxx,  uz 

nekustamo  īpašumu  „Līdumnieki”,  kadastra  numurs:  7058-017-0028, 
platība - 0,56 ha;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, piekrīt zemes gabals „Līdumnieki” 
ar kadastra numuru: 7058-017-0028, platība - 0,56 ha;

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

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

4. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Artim Lācim uz zemi „Irbītes 1”, Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā

Izskata  jautājumu  par  zemes  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  Artim  Lācim  uz  zemi 
„Irbītes 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Ņemot vērā Attīstības un komunālo 
jautājumu komitejas sēdes (24.03.2011., Protokols Nr.3, 1.§, 4.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte  Kolāte),  PRET  –  nav,  ATTURAS  –  nav,
n o l e m j :
1. izbeigt zemes lietošanas tiesības Artim Lācim, personas kods:  xxx, deklarētā 

dzīvesvieta:  xxx,  uz  nekustamo  īpašumu  „Irbītes  1”,  1.zemes  vienība  ar 
kadastra  numuru:  7058-004-0072,  platība  -  0,9  ha,  2.zemes  vienība  ar 
kadastra numuru: 7058-004-0073, platība – 0,6 ha;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, piekrīt „Irbītes 1”, 1.zemes vienība 
ar  kadastra  numuru:  7058-004-0072,  platība -  0,9  ha,  2.zemes  vienība ar 
kadastra numuru: 7058-004-0073, platība – 0,6 ha;

3. piedāvāt Artim Lācim slēgt zemes nomas līgumu par augstāk minēto zemi uz 
visu lietošanā bijušo zemi vai daļu no tās, un lūgt sniegt Lubānas novada 
pašvaldībai motivētu atbildi rakstveidā līdz 2011.gada 31.maijam.
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(7.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

5. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Annai Švekerei uz zemi „Upmalas”, Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Annai Švekerei uz zemi 
„Upmalas”,  Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Ņemot vērā Attīstības un komunālo 
jautājumu komitejas sēdes (24.03.2011., Protokols Nr.3, 1.§, 5.p.) lēmumu,

Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte  Kolāte),  PRET  –  nav,  ATTURAS  –  nav,
n o l e m j :
1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Annai  Švekerei,  personas  kods:  xxx,  uz 

nekustamo īpašumu „Upmalas”, 1.zemes vienība ar kadastra numuru: 7058-
006-0078, platība - 0,5 ha, 2.zemes vienība ar kadastra numuru: 7058-006-
0079, platība – 3,4 ha;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta  iela  11,  Lubāna,  Lubānas  novads,  piekrīt  zemes  gabali  „Upmalas”, 
1.zemes  vienība  ar  kadastra  numuru:  7058-006-0078,  platība  -  0,5  ha, 
2.zemes vienība ar kadastra numuru: 7058-006-0079, platība – 3,4 ha;

3. piedāvāt Annas Švekeres mantiniekiem slēgt zemes nomas līgumu par augstāk 
minēto zemi uz visu lietošanā bijušo zemi vai  daļu  no tās,  un lūgt  sniegt 
Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi  rakstveidā  līdz  2011.gada 
31.augustam.

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

6. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Veltai Maizītei uz zemi „Mieriņi”, Indrānu 

pagastā, Lubānas novadā

Izskata  jautājumu par  zemes  lietošanas  tiesību  izbeigšanu Veltai  Maizītei  uz zemi 
„Mieriņi”,  Indrānu  pagastā,  Lubānas  novadā.  Ņemot  vērā  Attīstības  un  komunālo 
jautājumu komitejas sēdes (24.03.2011., Protokols Nr.3, 1.§, 6.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte  Kolāte),  PRET  –  nav,  ATTURAS  –  nav,
n o l e m j :
1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Veltai  Maizītei,  personas  kods: xxx,  uz 

nekustamo īpašumu „Mieriņi”, 1.zemes vienība ar kadastra numuru: 7058-
016-0128, platība - 7,8 ha, 2.zemes vienība ar kadastra numuru: 7058-016-
0209, platība – 2,2 ha;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta  iela  11,  Lubāna, Lubānas  novads,  piekrīt  zemes  gabali  „Mieriņi”, 
1.zemes  vienība  ar  kadastra  numuru:  7058-016-0128,  platība  -  7,8  ha, 
2.zemes vienība ar kadastra numuru: 7058-016-0209, platība – 2,2 ha;

3. piedāvāt Veltas Maizītes mantiniekiem slēgt zemes nomas līgumu par augstāk 
minēto zemi uz visu lietošanā bijušo zemi vai  daļu  no tās,  un lūgt  sniegt 
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Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi  rakstveidā  līdz  2011.gada 
31.augustam.

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

7. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim Kalniņam uz zemi „Zvaigznītes”, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Izskata jautājumu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Jānim Kalniņam uz zemi 
„Zvaigznītes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Ņemot vērā Attīstības un komunālo 
jautājumu komitejas sēdes (24.03.2011., Protokols Nr.3, 1.§, 7.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte  Kolāte),  PRET  –  nav,  ATTURAS  –  nav,
n o l e m j :
1.  izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  Jānim  Kalniņam,  personas  kods: xxx,  uz 

nekustamo īpašumu „Zvaigznītes”,  1.zemes  vienība  ar  kadastra  numuru: 
7058-013-0017, platība - 3,0 ha, 2.zemes vienība ar kadastra numuru: 7058-
013-0061, platība – 1,0 ha;

2. Lubānas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000054159, juridiskā adrese: 
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, piekrīt zeme „Zvaigznītes”, 1.zemes 
vienība ar kadastra numuru: 7058-013-0017, platība - 3,0 ha, 2.zemes vienība 
ar kadastra numuru: 7058-013-0061, platība – 1,0 ha;

3. piedāvāt Jāņa Kalniņa mantiniekiem slēgt zemes nomas līgumu par augstāk 
minēto zemi uz visu lietošanā bijušo zemi vai  daļu  no tās,  un lūgt  sniegt 
Lubānas  novada  pašvaldībai  motivētu  atbildi  rakstveidā  līdz  2011.gada 
31.augustam.

(10.pielikumā  –  Izvērsts  lēmums,  VZD  Zemgales  reģionālās  nodaļas  05.01.2011.  
vēstule un saraksts (attiecas uz 5., 6. un 7.jautājumu) uz 3 lapām.)

7.§
PAR ZEMES ROBEŽU UN PLATĪBAS PRECIZĒŠANU VALSTIJ 

PIEKRĪTOŠAJAM ZEMES GABALAM OSKARA KALPAKA IELAI 8, LUBĀNĀ, 
LUBĀNAS NOVADĀ

(Ziņo: I.Bodžs, A.Ozoliņa; Debatēs: T.Salenieks)

Izskata  Valsts  ugunsdzēsības  un  glābšanas  dienesta  Vidzemes  reģiona  brigādes 
Madonas  daļas  komandiera  pienākumu  izpildītāja  virsleitnanta  M.Buldera 
17.03.2011. iesniegumu Nr.22/10.6-17 (22.03.2011., Reģ. Nr.1-12/135) par robežu un 
platības  precizēšanu  valstij  piekrītošajam  zemes  gabalam  Oskara  Kalpaka  ielā  8, 
Lubānā,  Lubānas  novadā.  Jautājums  skatīts  Attīstības  un  komunālo  jautājumu 
komitejas sēdē (24.03.2011., Protokols Nr.3, 1.§, 8.p.).

Domes  priekšsēdētājs  Tālis  Salenieks  ierosina  un  dome  noraida  sagatavoto 
lēmuma  projektu:  3.1.  valstij  piekrītošajam  zemesgabalam  ar  kadastra  numuru: 
7013-002-0132 precizēt robežas un platību no 810 m² uz 1264 m²,  sakarā ar to, ka 
zemes  gabala  plānotā  robeža  skars  Oskara  Kalpaka  ielas  braucamo  daļu, 
nepaliks  vieta  laukumam  autobusu  novietošanai,  kā  arī  dažādu  kultūras 
pasākumu organizēšanai un perspektīvā laukums pat varētu tikt norobežots.

Tiek piedāvāts lēmuma projekts jaunā redakcijā.
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Pamatojoties  uz  likuma  „Par  valsts  un  pašvaldību  zemes  īpašuma  tiesībām un  to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.pantu, sakarā ar to, ka tika precizētas zemes gabala 
Lubānā, Oskara Kalpaka ielā 8 robežas un platība, 

Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j ,
1. valstij piekrītošajam zemesgabalam ar kadastra numuru: 7013-002-0132 
precizēt robežas un platību no 810 m² uz 950 m²; 
2.  veicot  zemesgabala  instrumentālo  uzmērīšanu,  zemes  platība  var  tikt 
precizēta;
3. piešķirt adresi: Oskara Kalpaka iela 8, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830.
(11.pielikumā  –  Izvērsts  lēmums,  Valsts  ugunsdzēsības  un  glābšanas  dienesta  
Vidzemes  reģiona  brigādes  Madonas  daļas  komandiera  pienākumu  izpildītāja  
virsleitnanta M.Buldera iesniegums un zemes gabala robežu skice uz 3 lapām.)

8.§
PAR ZEMES ROBEŽU UN PLATĪBAS PRECIZĒŠANU PAŠVALDĪBAI 

PIEKRĪTOŠAJAM ZEMES GABALAM JĀŅA ZĀBERA IELAI, LUBĀNĀ, 
LUBĀNAS NOVADĀ

 (Ziņo: I.Bodžs, A.Ozoliņa)

Izskata jautājumu par robežu un platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajam zemes 
gabalam  Jāņa  Zābera  ielai,  Lubānā,  Lubānas  novadā.  Izvērtējot  Lubānas  novada 
domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, sakarā ar to, ka tika 
precizētas  zemesgabala  Jāņa  Zābera  iela,  Lubānā,  Lubānas  novadā,  robežas  un 
platība, 

Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte  Kolāte),  PRET  –  nav,  ATTURAS  –  nav,
n o l e m j ,
1. pašvaldībai piekrītošajam zemesgabalam ar kadastra numuru: 7013-002-

0153 precizēt robežas un platību no 3702 m² uz 4229 m²; 
2. veicot zemesgabala instrumentālo uzmērīšanu, platība var tikt precizēta.
(12.pielikumā – Zemes gabala robežu skice uz 1 lapas.)

9.§
PAR IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANU UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 

NEAPBŪVĒTA ZEMES GABALA „DZELZCEĻA IELA 1”, LUBĀNĀ, 
LUBĀNAS NOVADĀ, ATSAVINĀŠANU

(Ziņo: I.Bodžs, A.Ozoliņa)

Saskaņā  ar  Valsts  un  pašvaldību  mantas  atsavināšanas  likuma  34.panta  (2)  daļu, 
Lubānas novada pašvaldības īpašuma – neapbūvēta zemes gabala „Dzelzceļa iela 1”, 
Lubānā, Lubānas novadā, izsoles noteikumu 5.2.punktu, pamatojoties uz zemesgabala 
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2011.gada  18.marta  izsoles  protokolu  un  pašvaldības  grāmatvedības  2011.  gada 
30.marta apliecinājumu Nr.1 par maksājumu nokārtošanu, 

Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte  Kolāte),  PRET  –  nav,  ATTURAS  –  nav,
n o l e m j ,
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma – neapbūvēta  zemes gabala „Dzelzceļa iela 

1”, Lubānā, Lubānas novadā, 2011.gada 18.marta izsoles rezultātus.
2. Noslēgt  līgumu  ar  Valdi  Buķeli,  personas  kods: xxx,  dzīvo:  xxx,  par 

nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemes gabala „Dzelzceļa iela 1”, Lubānā, 
Lubānas  novadā,  kadastra  numurs:7013-005-0110,  (zemes  gabala  kopējā 
platība 25005 m2) pirkumu Ls 4000 (četri tūkstoši latu) vērtībā.

(13.pielikumā  – 18.03.2011.  izsoles  komisijas  protokols  un  pašvaldības  
grāmatvedības  30.03.2011.  apliecinājums  Nr.1  par  maksājumu  nokārtošanu uz  2 
lapām.)

10.§
PAR PROJEKTA „ATKRITUMU APGLABĀŠANAS POLIGONA „KAUDZĪTES” 

INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA II KĀRTA” TEHNISKI EKONOMISKĀ 
PAMATOJUMA APSTIPRINĀŠANU UN GALVOJUMA SNIEGŠANU

 (Ziņo: I.Bodžs; Debatēs: T.Salenieks)

Lai  nodrošinātu  ar  Eiropas  Savienības  Kohēzijas  fonda  līdzekļiem  līdzfinansēto, 
projektu  „Atkritumu  apglabāšanas  poligona  „Kaudzītes”  infrastruktūras  attīstība  II 
kārta”,  pamatojoties  uz likuma Par pašvaldībām 21.panta  19)daļu,  saskaņā ar  SIA 
“ALBA 5” dalībnieku 25.02.2011. sapulces lēmumu, kā arī ņemot vērā Attīstības un 
komunālo  jautājumu,  Finanšu  komiteju  sēžu  (24.03.2011.,  Protokols  Nr.3,  3.§; 
24.03.2011., Protokols Nr.3, 3.§) lēmumus, 
Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte  Kolāte),  PRET  –  nav,  ATTURAS  –  nav,
n o l e m j ,
1. Akceptēt SIA „ALBA 5” iesniegto tehniski ekonomisko projektu „Atkritumu 

apglabāšanas  poligona  „Kaudzītes”  infrastruktūras  attīstība  II  kārta”, 
Eiropas  Savienības  Kohēzijas  fonda darbības  programmā “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”,  kas  tiek  virzīts  Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda atbalsta saņemšanai un tajā iekļautās aktivitātes:

1.1. reversās osmozes iekārtu būvniecība;
1.2    sadzīves atkritumu mehāniskās priekšapstrādes kompleksa būvniecība.
2. Apstiprināt  prioritārās  investīciju  programmas  finanšu  plānu  ar 

pieņēmumu,  ka  projekta  īstenošanai  tiek  piesaistīts  Eiropas  Savienības 
Kohēzijas fonda finansējums (skat. tabulu Nr.1).

3. Lai nodrošinātu ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem 
    līdzfinansētā, projekta „Atkritumu apglabāšanas poligona „Kaudzītes” 
    infrastruktūras attīstība II kārta” īstenošanu:
3.1.Nodrošināt pašu finansējuma daļas galvojumu, proporcionāli Lubānas 
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      novada pašvaldības piederošajām SIA „ALBA 5” kapitāla daļu skaitam, 
      t.i.,8,06% , jeb LVL 19 529,62 (deviņpadsmit tūkstošu pieci simti divdesmit 
     deviņu latu, 62 santīmu) apmērā.
(14.pielikumā – Tabula Nr.1 uz 1 lapas.)
 

11.§
PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSAS APMĒRA 

APSTIPRINĀŠANU LUBĀNAS NOVADA TERITORIJĀ
(Ziņo: I.Bodžs; Debatēs: T.Salenieks)

SIA “ALBA 5” patreizējā sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2007.gada 28.decembrī 
apstiprinātajā atkritumu noglabāšanas tarifā dabas resursu nodoklis sastāda  Ls 0,19 
par  m3  atkritumu.  Šobrīd  dabas  resursu  nodoklis  ir  Ls  1,25  par  m3,  līdz  ar  to 
komersants cieš zaudējumus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14) daļas e) punktu, „Atkritumu 
apsaimniekošanas  likuma”  39.panta  (1)  daļu,  kā  arī  ņemot  vērā  Attīstības  un 
komunālo jautājumu komitejas sēdes (24.03.2011., Protokols Nr.3, 4.§) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte  Kolāte),  PRET  –  nav,  ATTURAS  –  nav,
n o l e m j ,
1. Apstiprināt  maksu  par  sadzīves  atkritumu  apsaimniekošanu  Lubānas 

novada  teritorijā  Ls  10,70  (desmit  lati,  70  santīmu)  apmērā  par  1m³,  ko 
sastāda:
1.1. maksa par sadzīves  atkritumu savākšanu,  pārvadāšanu,  pārkraušanu, 

uzglabāšanu – Ls 4,68 (četri lati, 40 santīmi) par 1m³;
1.2. sabiedrisko  pakalpojumu regulatora  apstiprinātais  tarifs  par  sadzīves 

atkritumu  apglabāšanu  atkritumu  poligonā  „Kaudzītes”,  Litenes 
pagastā, Gulbenes novadā – Ls 4,96 (četri lati, 96 santīmi) par 1m³;

1.3. dabas  resursu  nodoklis  par  atkritumu  apglabāšanu  „Dabas  resursu 
nodokļa likumā” noteiktajā apmērā :

1.3.1. Ls  0,19  (iekļauts  šī  lēmuma 1.2.punktā  minētajā  apstiprinātajā 
tarifā);

1.3.2. Ls 1,06 (nav iekļauts šī lēmuma 1.2.punktā minētajā apstiprinātajā 
tarifā).

2. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada 1.maiju.

12.§
PAR SASKAŅOJUMU BĒRNU ROTAĻU LAUKUMA IERĪKOŠANAI UZ 

PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ ESOŠĀ ZEMES GABALA BIEDRĪBAI „TĒRCĪTES” 
PROJEKTA ĪSTENOŠANAI

(Ziņo: T.Salenieks)

Saņemts  biedrības  “Tērcītes”,  adrese:  Fr.Candera  ielā  12-9,  Rīgā,  LV-1046, 
22.03.2011. iesniegums (28.03.2011., Reģ.Nr.1-14/146)  ar piedāvājumu iesniegt un 
īstenot projektu „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Lubānā”. Ņemot vērā Attīstības un 
komunālo jautājumu komitejas sēdes (24.03.2011., Protokols Nr.3, 10.§) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
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Rudīte  Kolāte),  PRET  –  nav,  ATTURAS  –  nav,
n o l e m j :
Atbalstīt  biedrības  „Tērcīte”,  adrese:  Fr.Candera  iela  12-9,  Rīga,  LV-1046, 
projektu  „Bērnu  rotaļu  laukuma  ierīkošana  Lubānā”  un  saskaņot  laukuma 
ierīkošanu uz pašvaldībai īpašumā esoša zemes gabala Krasta ielā 4, Lubānā, 
Lubānas novadā, kadastra numurs: 7013-002-0096, 800 m² platībā. 
(15.pielikumā – Zemes gabala skices kopija uz 1 lapas.)

13.§
PAR ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTA APSTIPRINĀŠANU NEKUSTAMAJAM 

ĪPAŠUMAM „KRAUJAS”, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ
 (Ziņo: T.Salenieks)

Izskata SIA „Geo SIJA” valdes priekšsēdētājas Antras Pīzeles, 2011.gada 21.marta 
iesniegumu Nr.1-5/11/7 (28.03.2011., Reģ.Nr.1-13/145) par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu  nekustamajam  īpašumam  „Kraujas”,  Lubānā,  Lubānas  novadā. 
Pamatojoties  uz „Zemes ierīcības likuma” 19.pantu,  kur teikts,  ka zemes ierīcības 
projektu  apstiprina  vietējā  pašvaldība,  pamatojoties  uz  MK  noteikumu  Nr.867 
„Zemes  ierīcības  projekta  izstrādes  noteikumi”  12.punktu,  kur  teikts,  ka  vietējā 
pašvaldība,  apstiprinot  projektu,  pieņem  lēmumu  par  adreses  piešķiršanu  un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu, saskaņā ar Lubānas novada domes 
saistošajiem  noteikumiem  Nr.15  „Lubānas  pilsētas  teritorijas  izmantošanas  un 
apbūves noteikumi”, kur atdalāmajam zemes gabalam noteikta atļautā izmantošana – 
savrupmāju apbūves zona, iepazīstoties ar SIA „Geo SIJA” izstrādāto zemes ierīcības 
projekta lietu, 

Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte  Kolāte),  PRET  –  nav,  ATTURAS  –  nav,
n o l e m j :
1. apstiprināt SIA „Geo SIJA” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma  „Kraujas”,  Lubānā,  Lubānas  novadā,  kadastra  numurs:  7013-004-
0003, sadalīšanai;
2.  atdalāmajam  nekustamajam  īpašumam  piešķirt  adresi:  Brīvības  iela  28, 
Lubāna, Lubānas novads;
3. noteikt atdalāmā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme (kods:0601).
(16.pielikumā – Izvērsts lēmums,  SIA „Geo SIJA” valdes priekšsēdētājas A.Pīzeles  
iesniegums, zemes ierīcības projekta lieta uz 20 lapām.)

14.§
PAR DZĪVOKĻA DAĻAS SKOLAS IELĀ 4 – 6, LUBĀNĀ, LUBĀNAS NOVADĀ, 

IZĪRĒŠANU
(Ziņo: T.Salenieks; Debatēs: I.Bodžs)

Izskata  Oļģerta Leona, personas kods: xxx, deklarētā dzīves vieta: xxx, 15.03.2011. 
iesniegumu (Reģ.Nr.1-22/92) ar lūgumu izīrēt dzīvojamo platību ar centrālo apkuri 
Lubānas  pilsētā.  Pamatojoties  uz  likuma  „Par  dzīvojamo  telpu  īri”  5.pantu  - 
Dzīvojamās  telpas  īres  līguma  slēgšanas  nosacījumi,  kuros  teikts,  ka  „Valstij  vai 
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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 (24.03.2011., Protokols Nr.3, 6.§) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j :

1. Izīrēt dzīvokļa daļu – vienu istabu 28,3 m2 platībā Skolas ielā 4-6, Lubānā, 
Lubānas novadā, Oļģertam Leonam, personas kods: xxx, deklarētā dzīves 
vieta: xxx.

2. Dzīvojamās telpas īres līgumu noslēgt uz vienu gadu.
(17.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

15.§
PAR KOMISIJAS IZVEIDOŠANU IZGLĪTOJAMO ATBRĪVOŠANAI NO 

VALSTS PĀRBAUDĪJUMU KĀRTOŠANAS

 (Ziņo: T.Salenieks; Debatēs: I.Bodžs)

Izskata  pašvaldības  izglītības  darba  speciālistes  Anitas  Sluckas  29.03.2011., 
iesniegumu (Reģ.Nr.1-14/154), par komisijas izveidošanu izglītojamo atbrīvošanai no 
valsts pārbaudījumu kārtošanas novada pašvaldībā. Pamatojoties uz 11.03.2003. MK 
noteikumiem Nr.112 ”Kārtība,  kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts 
pārbaudījumiem” 7.punktu,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j :
1. Izveidot pastāvīgi darbojošos komisiju  izglītojamo atbrīvošanai no valsts 

    pārbaudījumu kārtošanas.
2. Apstiprināt komisijas sastāvu:

                        Anita Slucka  -   Lubānas novada izglītības darba speciāliste;
                        Dace Kļaviņa  -  Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja;
                        Velta Igaune  -   ģimenes ārste.

16.§
PAR LĪGUMU SLĒGŠANU AR SIA „AIVIEKSTES ENERGOBŪVNIEKS” UN 

SIA „ELBRA”
(Ziņo: I.Bodžs)

A/S  „Sadales  tīkls”  šī  gada  vasarā  veiks  savu  elektrotīklu  rekonstrukciju  Ozolu, 
Parka, Klānu un Celtnieku ielās, Lubānā. Vienlaicīgi nepieciešama ielu apgaismojuma 
tīklu rekonstrukcija. A/S „Sadales tīkls”, veicot iepirkuma procedūru, ir izvēlējusies 
uzņēmumus, kuri veiks darbus - SIA „Aiviekstes energobūvnieks” un SIA „ELBRA. 
Minētie  uzņēmumi  pēc  pašvaldības  lūguma  iesniedza  tāmes  ielu  apgaismojuma 
izbūvei - SIA „Aiviekstes energobūvnieks”: Parka un Ozolu ielai par Ls 8717,97, SIA 
„ELBRA”:  Klānu  un  Celtnieku  ielai  par  Ls  3397,85.  Ņemot  vērā  to,  ka  kopīgās 
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būvniecības  izmaksas  bez  pievienotās  vērtības  nodokļa  nepārsniedz  Ls  10  000, 
iepirkums atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 81 . panta (1) daļai nav jāveic.
Ņemot  vērā  iepriekš  minēto,  saskaņā  ar  Finanšu  komitejas  sēdes  (24.03.2011., 
Protokols Nr.3, 5.§) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti balsojot: PAR – 8 balsis (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav,
n o l e m j :
Noslēgt būvdarbu līgumus par ielu apgaismojuma izbūvi Parka un Ozolu ielās, 
Lubānā,  Lubānas  novadā,  ar  SIA  „Aiviekstes  energobūvnieks”,  VRN 
45403013648, līguma summa – Ls 8229,67 (astoņi tūkstoši divi simti divdesmit 
deviņi lati, 67 santīmi) un Klānu un Celtnieku ielās, Lubānā, Lubānas novadā, 
ar SIA „ELBRA”, VRN 40003187242, līguma summa  Ls 3397,85 (trīs tūkstoši 
trīs simti deviņdesmit septiņi lati, 85 santīmi).
(18.pielikumā – Tāmes uz 2 lapām.)

17.§
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀJUMA SAMAKSAS 

TERMIŅA PAGARINĀŠANU
 (Ziņo: T.Salenieks)

Izskata Guntas Ārendes, deklarētā dzīvesvieta: xxx, 22.03.2011. iesniegumu (Reģ.Nr.1-
22/117) par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma samaksas termiņa pagarināšanu. 
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 1.daļas 1.punktu, kur 
teikts, ka nodokļu administrācijai uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma 
pamata ir tiesības pagarināt kārtējo nodokļu maksājumu samaksas termiņus līdz trijiem 
mēnešiem, saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (24.03.2011., Protokols Nr.3, 6.§, 2.p.) 
lēmumu,
Lubānas  novada  dome  atklāti  balsojot:  PAR  –  8  balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks,  Māris  Valainis,  Mārīte  Kotāne,  Līga  Špune,  Anita  Slucka,  Iveta  Peilāne, 
Rudīte  Kolāte),  PRET  –  nav,  ATTURAS  –  nav,
n o l e m j :
pagarināt kārtējo nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma LVL 26,21 (divdesmit 
seši  lati,  21  santīms)  samaksas  termiņu  no  31.03.2011.  uz  16.05.2011.  Guntai 
Ārendei,  personas  kods:  xxx,  par  nekustamo īpašumu „Kalnabranti”,  Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā. 
(19.pielikumā – Izvērsts lēmums, G.Ārendes iesniegums uz 2 lapām.)

18.§
IESNIEGUMI
(Ziņo: T.Salenieks)

1. 
Par atļauju Genādijam Krivickim Valsts policijas inspektora amatu savienot ar 

Lubānas novada kārtībnieka amatu

Izskata  Genādija  Krivicka,  22.03.2011.  (Reģ.Nr.1-22/120)  iesniegumu  ar 
ierosinājumu  atļaut  apvienot  Lubānas  novada  pašvaldības  kārtībnieka  un  Valsts 
policijas inspektora amatus.  Saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu, Finanšu 
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komiteju  sēžu  (24.03.2011.,  Protokols  Nr.3,  9.§;  24.03.2011.,  Protokols  Nr.3,  6.§, 
1.p.) lēmumiem,
Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte  Kolāte),  PRET  –  nav,  ATTURAS  –  nav,
n o l e m j :
Atļaut  Genādijam  Krivickim, personas  kods:  xxx,  savienot  Lubānas  novada 
pašvaldības  kārtībnieka  amatu,  ar  citu  amatu  –  Valsts  policijas  Vidzemes 
Reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors.
 (20.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

2.
 Par Daces Kļaviņas, pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājas, iesniegumu

Izskata  Daces  Kļaviņas, personas  kods: xxx, 24.03.2011.,  iesniegumu  (Reģ.Nr.1-
14/138)  ar  lūgumu rast  iespēju atmaksāt  ceļa  izdevumus,  lai  nokļūtu  darbā un no 
darba Lubānas novada pašvaldībā. Saskaņā ar Finanšu komitejas sēdes (24.03.2011., 
Protokols Nr.3, 6.§, 3.p.) lēmumu,
Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte  Kolāte),  PRET  –  nav,  ATTURAS  –  nav,
n o l e m j :
Noraidīt  Daces  Kļaviņas,  personas  kods:  xxx, iesniegumu par  ceļa  izdevumu 
apmaksu  braucieniem  uz  darba  vietu  Lubānas  novada  pašvaldībā  un  dzīves 
vietu Biksērē, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā.
(21.pielikumā – Izvērsts lēmums uz 1 lapas.)

3. 
Par Lubānas vidusskolas direktores Maijas Krustas iesniegumu ceļa izdevumu 

segšanai diviem audzēkņiem skolēnu grupas apmaiņas braucienam uz Vaiji Vācijā 

Izskata Lubānas vidusskolas direktores Maijas Krustas 29.03.2011. iesniegumu Nr.1-
12/5 (Reģ.Nr.1-14/153) ar lūgumu segt ceļa izdevumus diviem skolas audzēkņiem – 
Kārlim Puķītim, 9b.klases audzēknim un Annai Andersonei, 12.klases audzēknei, uz 
Vaiji Vācijā. Audzēkņi iekļauti Madonas novada skolēnu grupas apmaiņas brauciena 
delegācijas  sastāvā  uz  Vaiji  Vācijā  no  š.g.  2.aprīļa  līdz  9.aprīlim.  Ceļa  izdevumi 
vienam cilvēkam ir Ls 135,00. 
 Lubānas novada dome atklāti  balsojot: PAR  –  8 balsis  (Juris Mitjakovs, Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte  Kolāte),  PRET  –  nav,  ATTURAS  –  nav,
n o l e m j :
1. Apmaksāt  ceļa  izdevumus  par  transportu  Kārlim  Puķītim,  Lubānas 

vidusskolas 9b.klases audzēknim un Annai Andersonei, Lubānas vidusskolas 
12.klases  audzēknei,  delegācijas  dalībniekiem Ls 100,00 (viens simts latu) 
apmērā katram, braucienam uz Vaijes  pagastu Vācijā  laikā no š.g.  02.  – 
09.aprīlim.

2. Apmaksu  veikt  no  Lubānas  novada  pašvaldības  2011.gada  apstiprinātā 
budžeta  Izglītības  darba  speciālista  tāmē  paredzētajiem  līdzekļiem 
sadarbībai ar ārzemēm.
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(22.pielikumā – Delegācijas sastāvs, Madonas novada domes ārkārtas sēdes izraksts  
uz 3 lapām.)

4. 
Par Kristapa Mežsarga, Gulbenes moto kluba biedra, iesniegumu finansiālam

atbalstam
Izskata Kristapa Mežsarga, personas kods: xxx, dzīvo: xxx, 28.03.2011., iesniegumu 
(29.03.2011., Reģ.Nr.1-22/126) ar lūgumu rast iespēju finansēt rezerves daļu – divu 
riepu un bremžu uzliku, kopējā vērtībā Ls 100,00, iegādi. 
Lubānas novada dome atklāti  balsojot:  PAR  –  8 balsis  (Juris  Mitjakovs,  Tālis 
Salenieks, Māris Valainis, Mārīte Kotāne, Līga Špune, Anita Slucka, Iveta Peilāne, 
Rudīte  Kolāte),  PRET  –  nav,  ATTURAS  –  nav,
n o l e m j :
Piešķirt  finansiālu  atbalstu  Ls  50,00  (piecdesmit  lati)  apmērā  Kristapam 
Mežsargam,  personas  kods:  xxx,  dzīvo:  xxx, Gulbenes  moto  kluba  biedram, 
motocikla  Honda  –  254  CR  rezerves  daļu  iegādei,  no  pašvaldības  2011.gada 
apstiprinātā budžeta fiziskai kultūrai un sportam paredzētajiem līdzekļiem. 
(23.pielikumā – Izvērsts  lēmums,  pavadzīmes  MP000672,  17.03.2011.  kopija  uz  2 
lapām.)

Sēdi slēdz plkst. 17,30. 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs:                                          Tālis Salenieks

Sēdes protokolists:                                                                          Diāna Krieva

Parakstīts __________________________________________
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